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Sammanfattning 

Överums Bruk AB tillverkar jordbruksmaskiner såsom konstgödselrampspridaren Wing Jet. 

Wing Jet har idag en konstgödselbehållare tillverkad i rostfritt stål och företaget önskar veta 

om det är möjligt och lämpligt att tillverka behållaren i plast/plastkomposit i syfte att minska 

produktionskostnaden av behållaren samt dess vikt. Detta arbete är begränsat till behållaren, 

övriga konstgödselspridaren ska inte behöva några förändringar för att byta den rostfria 

behållaren till en i plast/plastkomposit och det ingår inte i arbetet att tillverka en prototyp. 

Rotationsgjutning och handuppläggningsmetoden (glasfiberarmering) är två 

tillverkningsmetoder som är lämpliga att använda vid tillverkning av så stora objekt. 

Simuleringar av en rotationsgjuten behållare i materialet högdensitetspolyeten (HDPE) i 

programmet SolidWorks Simulation Standard resulterar i maximala effektivspänningar strax 

över materialets brottgräns då ett tryck baserat på ekvationer från europastandarden 

Eurocode 1-4: 2006 (Silor) anläggs på behållarens insida. Det uppstår dock deformationer 

på flera centimeter vilket i sig inte är ett problem, men det gör behållaren mindre estetiskt 

tilltalande (släta sidor buktar utåt). Behållarens vikt minskar till ca hälften av dagens och den 

är billigare att tillverka. Material och tillverkningsmetoder som resulterar i en behållare med 

högre styvhet i avseende att minska deformationen är rekommenderat att undersökas som 

vidare arbete. Exempel på detta är glasfiberarmerad polyester eller epoxi och ”sandwich”-

konstruktioner. En sandwich-konstruktion består av två (eller fler) lager av ett material med 

en kärna, av t.ex. ett skum, mellan. Genomförda simuleringar är linjärelastiska, medan 

plaster allmänt är olinjära, så olinjära simuleringar bör genomföras innan prototyp 

tillverkas. 
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Abstract 

Överums Bruk AB manufactures agricultural equipment such as the fertilizer spreader Wing 

Jet. Wing Jet has a container which today is manufactured from stainless steel and the 

company wishes to know if it is possible and suitable to manufacture the container from 

plastic/plastic composite with the purpose to lessen the containers production costs and 

weight. This work is limited to the container, the rest of the fertilizer spreader should not need 

any changes to switch the stainless steel container for a plastic/plastic composite one and the 

work does not include manufacturing a prototype. Rotational molding and hand lay-up 

(glass-fibre reinforcement) are two manufacturing processes which are suitable to use when 

manufacturing such large objects. Simulations of a rotational molded container in the 

material high density polyethylene (HDPE) in the program SolidWorks Simulation Standard 

results in maximum effective stresses just above the materials tensile strength when a 

pressure based on equations from the European standard Eurocode 1-4: 2006 (Silos and 

Tanks) are applied on the containers inside. However, deformations of several centimeters 

occurs which in itself is not a problem, though it makes the container less esthetically 

appealing (smooth sides bulges outward). The containers weight decreases to approximately 

half of that of today and it is cheaper to manufacture. Materials and manufacturing processes 

which results in a container with higher stiffness in the purpose of lessen the deformation is 

recommended to investigate as future work. Examples of this are glass-fibre reinforced 

polyester or epoxy and “sandwich”-constructions. A sandwich-construction is comprised of 

two (or more) layers of a material with a core, of e.g. foam, between. The simulations carried 

out are linear elastic, whereas plastics generally are non-linear, so non-linear simulations 

should be carried out before a prototype in manufactured. 
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1 Inledning 

Överums Bruk AB tillverkar en konstgödselspridare som heter Wing Jet. Wing Jet har en 

gödselbehållare som idag är tillverkad av rostfritt stål. Företaget önskar undersöka 

möjligheten att tillverka behållaren i plast/plastkomposit. 

Överums Bruk AB grundades 1655 och började producera plogar i mitten av 1800-talet efter 

att tidigare till största delen ha producerat kanonkulor och sedan husgeråd, hästskor, mm 
1
. I 

en produktkatalog från 1875 finns det, bland en mängd andra jordbruksredskap, en 

konstgödselspridare avsedd för torra gödselämnen.  

Världens population har nu passerat 7,2 miljarder (United States Census Bureau, 2014) och 

förväntas ha ökat till över 9,4 miljarder vid 2050 (United States Census Bureau, 2013). För att 

förse så många människor med mat behöver produktionen av matgrödor öka med 70% till 

2050 (Gupta & Huang, 2014) samtidigt måste jordens ekologiska och energirelaterade 

resurser bevaras (Wang, et al., 2013). Jordarna behöver vara bördiga för att möjliggöra 

produktion av sådana mängder grödor och idag är det få jordbruksjordar som är tillräckligt 

bördiga utan att gödsel (återvunnet från gårdar eller tillverkat) tillsätts (Dawson & Hilton, 

2011). 

Näringsämnen som växter använder mycket av kallas makronäringsämnen. Till den gruppen 

hör kväve, fosfor, kalium, magnesium, svavel och kalcium (Båth, 2003). 

Kväve är viktigt för överföring av genetisk information och energiomsättning då det är en 

beståndsdel i amino- och nukleinsyror, proteiner, enzymer och klorofyllmolekylen. 

Klorofyllmolekylen är viktig för fotosyntesen och proteinerna reglerar en plantas metabolism 

och tillväxt. När det är brist på kväve avstannar tillväxten av plantan och syntesen av klorofyll 

vilket gör att växten gulnar. Överskott av kväve ger en nästan blågrön färg och växten blir lös 

och lättuggad för skadegörare (Båth, 2003)(Pretorius, 2009). 

Fosfor finns i olika cellmembran och är även en beståndsdel i nukleinsyror. Som kvävet är 

fosfor viktig vid överföring av genetisk information. Om det är brist på fosfor försenas 

blomning, det blir färre blommor och minskad fröbildning och tillväxten avtar avsevärt (Båth, 

2003). 

                                                 

1
 Isaksson, Anders; Teknikchef Överums Bruk AB. 2014. Intervju 28 november. 
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Kalium är ett mineralnäringsämne och det finns ökande bevis för att sådana ämnen spelar en 

kritisk roll i resistansen mot plantpåfrestningar. Det finns biotiska och abiotiska 

plantpåfrestningar. Exempel på biotiska påfrestningar är insekter, ogräs, patogener, mm. och 

på abiotiska påfrestningar torka, salthalt, frost, försumpning, mm. Kalium bidrar mycket till 

en plantas överlevnad vid olika biotiska och abiotiska påfrestningar då det spelar en kritisk 

roll i en plantas tillväxt, metabolism (Wang, et al., 2013) och det aktiverar enzymer mm. 

(Golldack, et al., 2003). Vid brist på kalium ackumuleras nitrat i plantans rötter och hindrar 

vidare upptag av kalium och mindre nitrat omvandlas till proteiner. Det blir även för lite 

kolhydrater i rötterna vilket i sin tur begränsar rötternas tillväxt och därmed deras sökområde 

för näringsämnen, speciellt fosfor och kalium (Krauss, 2003). För hög salthalt i jorden hindrar 

upptag av kalium och stör plantans tillväxt genom att minska dess vattenupptagningsförmåga. 

Salthalten i jorden är därför ett stort problem världen över (Ashraf, et al., 2013)(Gupta & 

Huang, 2014). 

Magnesium spelar en viktig roll vid fotosyntes då det är centralatom i klorofyllmolekylen. Det 

fyller även funktioner liknande det för kalium gällande transport och överföring mm. Svavel 

behövs för tillväxt och proteinsyntes och kalcium ger växten fysisk stabilitet såväl som 

strukturell (Båth, 2003).   

Grundämnen som växter tar upp i mycket små mängder kallas mikronäringsämnen. Järn, 

mangan, bor, zink, koppar, molybden, klor, kobolt och nickel är bevisade att behövas för att 

en planta ska utvecklas normalt (Magnusson, 2003). 

Gödsel används inom jordbruket för att komplettera de näringsämnen som finns i jorden som 

den odlade grödan behöver. Olika berggrund ger olika jordar när berget vittrar och därmed 

skiljer sig näringsinnehållet i jorden på olika platser. Det finns många olika sorters gödsel och 

de kan delas in i två huvudgrupper; naturgödsel och konstgödsel (även kallat mineralgödsel 

eller handelsgödsel), sedan finns det blandningar av de två (Odla.nu, u.d.). 

Till naturgödsel hör all avföring och urin från djur som finns i produktion, exklusive från 

odlad fisk. Djur i produktion är djur som människan göder och föder upp och som används 

vid framställning av livsmedel (Jordbruksverket, 2014).  

Konstgödsel tillverkas till största delen av oorganiska produkter, vanligen salter, undantaget 

är urea. Det är mest förekommande att konstgödsel består av stora delar kväve, fosfor och 
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kalium (NPK) och innehållet anges i procent för varje näringsämne (Hubendick & Granström, 

u.d.).  

1.1 Problembeskrivning och mål 

Behållaren för konstgödselgranulat på en gödselspridare (rampspridaren Wing Jet, Figur 1.1) 

som Överums Bruk AB tillverkar är idag gjord av rostfritt stål. Företaget vill undersöka 

möjligheten att göra behållaren i plast. ”Granulära material är material bestående av korn eller 

partiklar.” (Samuelsson, u.d.) Konstgödselgranulat kan vara grovt som krossad sten, fint som 

ett pulver, och allt där emellan
2
. 

 

Syftet med examensarbetet är att skapa ett underlag för en prototyp och i det ingår att 

rekommendera tillverkningsmaterial/-metod (lämpligaste plasten/plastkompositen). Om tid 

finns ska det undersökas om och hur infästningen av behållaren kan involvera lastceller. Det 

är som huvudmål med att byta material på behållaren, minska produktionskostnaderna samt 

minska dess vikt/volymförhållande, alltså behållarens vikt per volym granulat i behållaren. 

Sekundära mål är att produktionen av plastbehållaren ska vara miljövänligare än dagens 

rostfria. Plastbehållaren ska gå att återvinna till samma eller högre grad än dagens. 

  

                                                 

2
 Nilsson, Ola; Överums Bruk AB. 2015. Intervju 3 januari. 

 

Figur 1.1 Konstgödselspridaren bakom en traktor. 
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1.2 Begränsningar 

Antalet plaster/plastkompositer att välja bland är stort och kommer att begränsas till vad 

företagets underleverantör kan erbjuda. Det finns vikt- och dimensionsbegränsningar för 

behållaren att ta hänsyn till vid design, se mer i avsnitt 1.3. Inga förändringar ska göras 

gällande utmatningsfunktionen av granulatet och inga förändringar ska behöva göras på 

gödselspridaren för att kunna byta ut behållaren i rostfritt stål mot den i plast/-komposit. Det 

ingår inte i detta examensarbete att bygga själva prototypen. 

1.3 Dagens behållare 

Utmatningen (A i Figur 1.2) sitter idag fastsvetsad under granulatbehållaren och det finns en 

tömningslucka (B) på vardera sida av behållaren. Inuti behållaren finns det en nivågivare som 

varnar för låg granulatnivå och ovanpå behållaren kan en krage (C) monteras som ökar den 

maximala volymen granulat som kan rymmas.  

 

 

Figur 1.2 Detaljer monterade på och i behållaren. 
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En stege (D) med en arbetsplattform 

sitter monterad på behållarens framsida 

och ett såll (E) monteras i behållarens 

ovankant. Sållet förblir i behållarens 

ovankant även när en förhöjningskrage 

används. Behållaren vilar med hela sin 

och sitt innehålls vikt på fyra stödben, 

se Figur 1.3. Utan förhöjningskragen är 

behållaren designad att rymma ca 

            och med kragen ca 

           . Densiteten för konstgödselgranulat är ungefär             vilket ger en 

maximal granulatlast på         . 

1.4 Metod 

Material- och tillverkningsrelaterad information och rekommendationer samlas in från 

underleverantören. En kravspecifikation för vad behållaren ska klara av sammanställs 

tillsammans med företaget. Produkter liknande den tänkta behållaren som redan finns på 

marknaden används som jämförelse och en litteraturstudie genomförs för att komplettera, 

alternativt bekräfta eller avfärda, den information underleverantören tillgodoser gällande 

materialegenskaper, mm. och för ökad förståelse kring kraven i kravspecifikationen. 

Litteraturstudien innehåller även granulära materials egenskaper och beteende. 

Ett antal baskoncept genereras och sedan 3D-modelleras i programmet SolidWorks. 

Spänningsanalyser vid olika förutsägbara lastfall, så som behållaren fylld med maxlast, 

genomförs på 3D modellerna med Finita Element Metoden (FEM). 

Resultat från spänningsanalyser och prisförslag från underleverantören används tillsammans 

med information från litteraturstudien och kravspecifikationen för att diskutera kring om 

något eller några koncept, material och tillverkningsmetod är lämpligt/lämpliga att utforska 

vidare i ett annat projekt med en prototyp som mål.  

  

 

Figur 1.3 Behållarens stödben. 
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2 Genomförande 

I detta kapitel genomförs de steg som finns beskrivna i avsnitt 1.4.  

2.1 Underleverantören 

I ett möte med underleverantören formulerades för- och nackdelar med olika 

tillverkningsmetoder som skulle kunna användas för att producera en plastbehållare. Dessa 

för- och nackdelar är sammanfattade i Tabell 2.1. 

 

Tabell 2.1 För- och nackdelar med olika tillverkningsmetoder. 

Tillverkningsmetoder Fördelar Nackdelar 

Formsprutning Detaljnoggrannhet 

Stort materialval 

Möjligt att lackera vissa material 

Bra ytfinish 

Korta cykeltider 

Möjligt att svetsa ihop delar 

Möjlighet till utbytbara detaljer i 

verktyget 

Begränsad storlek på detaljen 

Hög formverktygsinvestering 

Begränsat antal producenter vid så 

stora detaljer (som behållaren) 

Höga ändringskostnader 

Krympriktningar 

Rotationsgjutning Verktygskostnader 

Detaljkostnader 

Integrera funktioner/infästningar 

Tät insida 

Möjligt att svetsa ihop delar 

Spänningsfritt 

Dubbelvägg 

Möjlighet till utbytbara detaljer i 

verktyget 

Långa cykeltider 

Begränsat antal leverantörer 

Få material (PE) 

En formsida 

Max 3000 detaljer/år med ett 

verktyg 

Formblåsning Korta cykeltider 

Detaljkostnad 

Verktygskostnad 

En formhalva 

Få leverantörer 

Få materialval 

Glasfiberuppläggning Gelcoat ytan 

Möjligt att lackera 

Möjlighet för dubbelvägg 

Olika godstjocklekar 

Möjligt med inlägg i olika 

material 

Miljöaspekt, räknas som 

miljöfarligt avfall 

Hårt men sprött 

”Omöjligt” att laga 

Inre ytan kräver efterbearbetning 

Igenkännande 

Personalintensiv tillverkning 
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Några andra tillverkningsmetoder som endast nämndes av underleverantören; 

vakuumformning, laminat, pressad nålfilt, SMC (Sheet Moulding Compound) och PVC-duk 

som en ”kaksprits”. Underleverantören rekommenderade rotationsgjuten polyeten (PE) i 

första hand och i andra hand glasfiberuppläggning för en produkt som konstgödselbehållaren. 

2.2 Liknande produkter 

Gödselspridare av andra tillverkare än Överums bruk och plastbehållare i allmänhet undersöks 

för att se om det finns material och tillverkningsmetoder som är mer vanligen förekommande 

än andra och för att dra nytta av andras erfarenheter. 

2.2.1 Gödselspridare 

Bland utbudet av gödselspridare på marknaden finns det ett fåtal som har en behållare av plast 

eller glasfiberarmerad plast. Merparten av marknadens gödselspridare har en behållare i 

metall. De flesta gödselspridare med en plastbehållare är avsedda för gödselmedel i flytande 

form, men det finns gödselspridare för torrgödsel, så som granulat. Bland dessa finns det små 

spridare med trattformade behållare som kan hängas bak på en mindre traktor(Befco, 

u.d.)(Fleming, u.d.) (Grass-Rol, u.d.)(Ino, u.d.) (Woprol, u.d.) och Montag Manufacturing gör 

behållare till gödselspridare tillverkade av LLDPE (”Linear Low Density Polyethylene”) som 

används av bl.a. Kuhn Krause (Montag Manufacturing, u.d.)(Kuhn Krause, u.d.).  

2.2.2 Plastbehållare 

Det finns många tillverkare av plastbehållare och ett vanligt förekommande materialval är 

polyeten (PE). Cipax AB, EcoTank Nordic AB, Schoeller Allibert, NUMAK och Enduramaxx 

tillverkar behållare av polyeten för att nämna några (Cipax AB, u.d.)(EcoTank Nordic AB, 

u.d.)(Schoeller Allibert, u.d.)(NUMAK, u.d.)(EnduraMaxx, u.d.). Några av dessa tillverkare 

använder tillverkningsmetoden rotationsgjutning. Vetter och Kingspan Environmental är 

exempel på företag som tillverkar behållare av glasfiberarmerad polyester (Vetter, 

u.d.)(Kingspan Environmental, u.d.). KCH services tillverkar behållare för kemikalier av 

polypropen (PP) och glasfiberarmerad polypropen (KCH services, u.d.). 
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2.3 Kravspecifikation 

Med specifikation avses en precis beskrivning av vad en produkt ska göra/klara av. En 

specifikation (ett krav) tilldelas ett värde som produkten ska uppfylla. Värdet kan vara ett 

specifikt nummer, ett intervall, en olikhet, etc. I vissa fall kan värdet som ska uppfyllas vara 

en lista av värden (Lista) eller endast att kravet är uppfyllt eller inte (Binärt) (Eppinger & 

Ulrich, 2008). 

2.3.1 Krav på materialet 

Miljön som gödselspridaren används och förvaras i samt last och utseende ställer krav på 

materialet behållaren tillverkas av.  

 

Tabell 2.2 innehåller värden satta på de olika temperaturkrav som ställs på materialet, och om 

det är en lista eller binärt värde på övriga krav. Listorna finns i Appendix 1.  

2.3.2 Krav på tillverkningsmetoden 

En viktig sak att tänka på är att inte alla tillverkningsmetoder kan appliceras på alla material. 

Detaljer nämnda i avsnitt 1.3 ska finnas med och inte behöva förändras för att monteras på 

plast-/plastkompositbehållaren. Förstärkningar i behållaren kan t.ex. behövas vid 

infästningspunkter och det ställer krav på tillverkningsmetoden. Består förstärkningen av ett 

annat material så behöver materialen ha liknande utvidgningskoefficienter för att undvika att 

oönskade spänningar uppkommer vid temperaturförändringar. 

Tabell 2.2 Materialkrav. 

Krav nr. Beskrivning Enhet Värde 

1 Lastfallen - Lista 

2 Min. temperatur ˚C -30 

3 Max. temperatur ˚C 50 

4 Arbetstemperaturområde ˚C -10 – 40 

5 UV-strålning - Binärt 

6 Regn/vatten - Binärt 

7 Nötningsbeständighet - Lista 

8 Färgbar/målningsbar - Binärt 

9 Kemikalier - Lista 

10 Elektriska egenskaper - Lista 

11 Brandklass - Lista 

 



9 

 

2.4 Litteraturstudie 

Plaster kan ackumulera laddning som vid urladdning potentiellt kan ge en person en chock, 

skada elektronik och till och med antända en explosiv atmosfär. Det är önskvärt att förhindra 

uppkomsten av dessa urladdningar. 

Granulat som en last beter sig inte likadant som en vätska där trycket på behållaren endast 

beror på djupet (hydrostatiskt tryck). En djupare förståelse för tryckfördelningen i en 

behållare fylld med granulat behövs. 

Vid fyllning och utmatning av behållaren rör sig granulatet i förhållande till behållarens 

väggar och riskerar att riva/nöta ytan om felaktigt material har valts. 

Detta avsnitt går igenom litteratur, experiment och eventuella standarder för att utreda 

nämnda problem och tillhörande sammanfattningar associerade med kravspecifikationen finns 

i Appendix 1. 

2.4.1 Elektrostatisk urladdning och risken för dammexplosion 

Det är flera parametrar som påverkar om en dammexplosion kan ske med en elektrostatisk 

urladdning som tändkälla. Till att börja med behöver dammet vara brännbart och 

dammkoncentrationen i luften så hög att sikten endast är några få meter. Ett dammlager på 

några få millimeter räcker, om det virvlas upp, för att få ett dammoln som en dammexplosion 

kan fortplantas i. För att elektrostatisk urladdning ska ske krävs först uppladdning och 

ackumulering av laddning och sedan någonting som triggar en urladdning (Tyréns AB, 2011). 

Det krävs tillräckligt hög spänning, kapacitans och lagrad energi för att en statisk urladdning 

ska tända en explosiv atmosfär. 

När två från början oladdade föremål separeras kan kontaktuppladdning ske. Några elektroner 

lämnar det ena föremålet och hamnar på det andra vilket gör föremålen positivt respektive 

negativt laddade. Med behållaren i åtanke kan detta ske då konstgödselgranulatet lämnar sin 

förpackning och sedan delar med sig av sin laddning med behållaren, alternativt då 

konstgödselgranulatet matas ut ur behållaren. Delning av laddning så som mellan 

konstgödselgranulatet och behållaren kallas för konduktionsuppladdning (Tyréns AB, 2011). 

Icke ledande material kan hålla kvar laddning p.g.a. dess resistans och laddade partiklar i ett 

dammoln kan behålla laddning då luft (normalt) inte är ledande. Storleken på den 

ackumulerade laddningen vid kontaktuppladdning beror på hastigheten med vilken 
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separationen av objekten sker (laddningsström) och laddningsdissipationshastigheten 

(urladdningsström). Laddning kan även samlas på ledande objekt placerade på icke-ledande 

ytor som är skilda från jord. Laddningsdissipationshastigheten beror på relaxationen 

(laddningen leds bort/läcker) vars hastighet beror på det icke-ledande materialets resistans 

(Thuba Ltd., 2010) (Tyréns AB, 2011). Strömmen som kontaktuppladdning skapar är liten, ca 

       eller mindre, men vid mycket hög separationshastighet kan den bli så hög som 

      . Det räcker med urladdning till jord (relaxation) genom en resistans på     

        för att farligt höga laddningar ska ackumuleras (Thuba Ltd., 2010). 

En urladdning sker för att jämna ut potentialskillnader som uppladdningen skapat. En 

gnisturladdning kan ske mellan ett isolerat ledande objekt som ackumulerat laddning och ett 

jordat ledande föremål (jordad elektrod). Inom industrin är gnisturladdning den vanligaste 

elektrostatiska urladdningen att antända explosiva atmosfärer (Thuba Ltd., 2010). 

En koronaurladdning kan ske då en jordad elektrod med en vass kant eller en spets kommer 

nära en laddad yta. Kanten/spetsen behöver ha en kurvatur/radie som är mindre än        

(Thuba Ltd., 2010). 

Då en större jordad elektrod, t.ex. ett finger, förs mot en laddad yta kan en borsturladdning 

ske. Dess energidensitet är lägre än en gnisturladdnings men högre än en koronaurladdnings 

och den kan antända ångor och gasblandningar (Andersson, 2007). Än så länge har det inte 

rapporterats att en borsturladdning ska ha antänt en damm/luftblandning (Tyréns AB, 2011). 

Det bör alltid antas finnas en risk för en borsturladdning då en jordad elektrod träder in i ett 

starkt elektriskt fält. Detta fält kan skapas av en laddad hög med bulkmaterial eller ett laddat 

dammoln. Hur antändande en borsturladdning är beror på elektrodens kurvatur och det 

elektriska fältets polaritet. Då det elektriska fältet härstammar från en laddad plastyta 

påverkas även antändligheten av ytans laddningstäthet och den laddade ytans area (Thuba 

Ltd., 2010). 

Om en behållare av ett isolerande material fylls med starkt laddat isolerande bulkmaterial kan 

behållarens insida bli laddad (konduktionsuppladdning). Denna laddning skapar ett elektriskt 

fält normalt riktat utåt mot jord som i sin tur kan skapa koronaurladdningar på behållarens 

utsida och göra den laddad med motsatt polaritet mot den på insidan (Thuba Ltd., 2010). Om 

ett tunt skikt/film är laddat på båda sidor med motsatt polaritet kan propagerande 

borsturladdning ske. Skiktet/filmen behöver vara tunnare än     , ytornas laddningstäthet 
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större än               och nedbrytningsspänningen minst      för släta ytor (annars 

större) för att propagerande borsturladdning ska vara möjligt (Tyréns AB, 2011). Empiriska 

studier visar på att manuella separationsprocesser (t.ex. att hälla pulver ur en plastsäck) inte 

skapar tillräckligt starka laddningar för att trigga propagerande borsturladdningar men att 

pneumatisk transport av isolerande bulkmaterial genom isolerande rör kan göra det. 

Damm/luftblandningar kan antändas och personer kan få en ordentlig chock av denna sorts 

urladdning (Thuba Ltd., 2010). 

Då laddat isolerande bulkmaterial lastas i en silo/behållare kan laddningstätheten bli så pass 

hög att en konurladdning sker. Denna urladdning verkar starta i bulkmaterialets topp i 

centrum på silon och färdas på ytan ut radiellt till silons väggar. Det finns ett flertal faktorer 

som påverkar om en konurladdning kan ske. Exempel på dessa är; resistivitet, partikelstorlek, 

silons geometri, mm. (Thuba Ltd., 2010) (Tyréns AB, 2011). 

Om den elektriska fältstyrkan överskrids hos en atmosfär som har laddade partiklar så kan 

dessa partiklar laddas ur och detta är en åskliknande urladdning. Åskliknande urladdningar är 

osannolika att uppkomma i silor som har en diameter som är mindre än     och en volym 

mindre än       och har aldrig observerats inom industrin (Thuba Ltd., 2010) (Tyréns AB, 

2011). 

En första åtgärd att ta för att minska risken för en elektrostatisk urladdning är att jorda alla 

föremål som är av ledande material. Exempel på dessa applicerat på konstgödselbehållaren är 

tömningsluckor, stege och arbetsplattform, sållet, nivågivaren, osv. En andra åtgärd är att 

välja att tillverka behållaren i ett material där antistatiska tillsatser kan användas som 

begränsar materialets förmåga att uppladdas genom att förbättra ytans laddningsdissipation. 

Ett problem med dessa tillsatser är att deras effektivitet är beroende på omgivande lufts 

fuktighet och att de kan absorberas av substanser som kommer i kontakt med ytan. Där hög 

laddningstäthet kan uppstå bör material med låg dielektrisk styrka användas (Thuba Ltd., 

2010). 

2.4.2 Granulat som en last 

Ännu har ingen enhetlig teori skapats som beskriver alla granulära fenomen. 

Kontinuumsmekanik och statistisk fysik har använts i olika försök att beskriva vissa av 

fenomenen med begränsad framgång (Balevičius, et al., 2008). De två vanligaste typerna av 
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numeriska metoder som används vid simulering av granulära material och flöden är diskreta 

elementmetoder och kontinuummetoder. 

I kontinuum metoder antas det att systemet med granulärt material är mycket stort i 

förhållande till de ingående partiklarnas storlek och att det är ett kontinuum material (Zheng 

& Yu, 2015). Ett sådant material förändrar sig gradvis och inte plötsligt och antas fylla upp 

hela den plats det upptar och innehåller inte några håligheter eller tomrum. I ett samarbete 

mellan ett flertal forskargrupper från ett antal olika länder påvisades för- och nackdelar med 

att använda den kontinuumbaserade metoden FEM (Finita Element Metoden) för att 

modellera fyllning av en silo. Total 38 oberoende beräkningar användes i samarbetet 

(Balevičius, et al., 2008). Tillfredsställande resultat för inre spänningar i det granulära 

materialet och spänningar i väggar på silor och silobottnar (eng: hopper) kan fås med FEM 

vilket i detta syfte har visats sig vara det bästa kontinuum tillvägagångssättet (Zheng & Yu, 

2015). Ett stort problem med att använda en kontinuumbaserad metod är att den har svårt att 

ta hänsyn till granulära materials diskreta beteende. För att beräkna tycket på en silos väggar 

då den är fylld fungerar FEM bra, men inte under tömning av silon då det sker en övergång 

från ett ostadigt till ett stadigt flöde (Balevičius, et al., 2008). 

Å andra sidan så finns den diskreta metoden DEM (Discrete Element Method) som kan utföra 

beräkningar på dynamiska beteenden hos granulära material. DEM följer position, hastighet, 

kontaktkrafter, osv. för individuella partiklar och baseras bl.a. på Newtons andra lag. Denna 

metod är dock mycket datakrafts- och därmed tidskrävande och gör att den vanligen endast 

kan hantera småskaliga partikelsystem (Zheng & Yu, 2015). På senare tid har icke-sfäriska 

partiklar i DEM simuleringar uppmärksammats allt mer då dessa överensstämmer bättre med 

hur granulära material i naturen och industrin faktiskt ser ut. Icke-sfäriska partikelsystem är 

dock ännu mer beräkningskrävande än sfäriska partikelsystem då riktningarna hos partiklarna 

påverkar det granulära flödet. Det har visat sig att icke-sfäriska partiklar kan packa ihop sig 

tätare än sfäriska och därmed öka packningsdensiteten och att icke-sfäriska partikelsystem har 

en betydligt brantare rasvinkel och därmed sämre flödesegenskaper. Dåliga uppskattningar av 

partikelformer kan leda till felaktiga beräkningar av krafter (Lu, et al., 2015). 

Oordningen som fås i ett granulärt system bestående av icke-sfäriska partiklar skapar en 

inhomogen kraftfördelning i materialet (Radjai, 2015). Experimentella studier har visat att 

endast en bråkdel av partiklarna i ett granulärt system kan uppta merparten av de spänningar 

som finns i systemet från kontaktkrafter och yttre pålagda krafter. Detta görs genom 
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trådliknande vägar, så kallade kraftkedjor, som går genom det granulära materialet. Mellan 

dessa kraftkedjor befinner sig resterande partiklar i luftigare hålrum och de tar endast upp sin, 

och närliggande partiklars, egenvikt (Estep & Dufek, 2013) (Radjai, 2015). Även omslutande 

väggar (behållaren/silon) får ett inhomogent tryck från det granulära materialet p.g.a. dessa 

kraftkedjor.  En lokal tryckmätning på en vägg behöver inte nödvändigtvis vara i närheten av 

medeltrycket (Müller, et al., 2010). Analyser av skjuvande granulära material visar på att 

kraftkedjorna nästan uteslutande bidrar till ett materials skjuvhållfasthet, alltså förmågan att 

motstå partiklarnas rörelse i förhållande till varandra (Radjai, 2015). 

För att underlätta handel mellan olika länder har Europeiska kommissionen skapat standarder 

som ingående länder ska följa. Europastandarden EN 1991-4:2006 ”Silor och behållare” 

innehåller bl.a. tabeller över vanliga bulkmaterials friktionskoefficienter mm. samt ekvationer 

och rekommendationer för hur dimensionering av silor och behållare ska genomföras. I 

Eurocode 1-4:2006 beskrivs det att för silobottnar med branta väggar (eng: steep hopper) blir 

trycket på ovankanten av dessa väggar högre vid början av utmatning än vid statisk last, 

medan trycket ska antas vara lika med det vid statisk last vid utmatning ur en silobotten med 

flacka väggar (eng: shallow hopper) (Eurocode 1-4, 2006). Dessa rekommendationer har i 

experiment med cylindriska silor och koniska silobottnar bekräftats trots att de ibland varit 

konservativa och att de ger en jämnare horisontell spänningsfördelning än de uppmätta 

(Couto, et al., 2013a) (Couto, et al., 2013b) (Ding, et al., 2014). Experimenten utfördes på 

silor tillverkade i stål och granulaten var vete, majs och sand. 

Eurocode 1-4:2006 behandlar endast silor där övergången mellan vertikala siloväggar mot 

silobottenväggar sker i ett och samma horisontalplan och silobottnar som är koniska, 

kvadratisk pyramid eller kilformade (två vertikala och två lutande väggar) (Eurocode 1-4, 

2006). Dagens behållare hos konstgödselspridaren är osymmetrisk och har väggar som ändrar 

vinkel för olika vertikala positioner och uppfyller alltså inte dessa geometriska begränsningar. 

2.4.3 Nötning 

Hos metaller är det vanligen så att en högre hårdhet innebär bättre förmåga att motstå slitage 

och nötning. Detta är inte fallet för polymerer där en kombination av materialegenskaper 

behövs för att förutspå materialets slitageresistans. Denna kombination av egenskaper är ännu 

inte konstaterad och flertalet artiklar behandlar olika idéer för att beskriva slitageresistans hos 

polymerer (Harsha, 2011). En ingenjör kan alltså inte tänka ”hårdare är bättre” när det handlar 

om polymerer (Sare, et al., 2001). 
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Abrasiv nötning sker när en hård skrovlig motyta eller hårda partiklar rör sig över en yta. 

Resultatet av abrasion är urholkningar och repor och kan i värsta fall leda till genomgående 

penetration av ytan (Lucas, et al., 2001). Hårdare abrasiva material sliter ner ytor effektivare 

och en storleksminskning hos de abrasiva materialet minskar nedslitningshastigheten (Cenna, 

et al., 2000) (Pellegrin, et al., 2009). 

Vid transport av slam har det blivit vanligt att använda skyddande ytor av olika polyeten (PE) 

för att förbättra slitageresistansen hos bl.a. metallrör och pumpdelar. De vanligaste polyetenen 

i detta sammanhang är HDPE (High Density), HMWPE (High Molecular Weight) och 

UHMWPE (Ultra-High Molecular Weight) (Xie, et al., 2015). Abrasionsresistansen hos 

HDPE har i experiment påvisat en betydlig förbättring då upp till 30 % koncentration av 

UHMWPE tillsattes (Lucas, et al., 2001). Ett antal andra studier har visat att resistansen mot 

slitage hos polymermatriskompositer beror på externa förhållanden så som applicerat tryck 

och kontakthastighet utöver kompositens materialegenskaper. Det är även inte nödvändigtvis 

så att fibertillsättning i polymerer förbättrar dess slitageresistans (Cenna, et al., 2000). 

Det finns flera tillämpade testmetoder för att försöka avgöra ett materials slitageresistans, men 

de representerar sällan eller aldrig verkliga situationer. Exempel på varför de inte motsvarar 

verkligheten kan var närvaron av kemikalier i en fabrik vilka inte närvarar i testet eller 

någonting så enkelt som en annan luftfuktighet då vissa polymerer gärna absorberar fukt 

vilket förändrar deras materialegenskaper. Det bästa sättet att avgöra om ett material är 

lämpligt för en viss situation är att genomföra experiment på plats vilket kan vara mycket 

kostsamt. 

Gällande konstgödselbehållaren i denna rapport är det lämpligt att testa skivor av olika 

polymerer av intresse genom att placeras dem på dagens behållares insida och att sedan 

gödselspridaren lastas och används upprepade gånger. 

2.4.4 Material 

De allra flesta polymera material är viskoelastiska eller viskoplastiska. Det innebär att deras 

mekaniska egenskaper ändras med tiden. T.ex. ett objekt av polymert material som belastas 

med en konstant last kommer med tiden att töjas/deformeras permanent, detta kallas krypning. 

Utöver krypning så skiljer sig plaster från metaller genom att de har ett olinjärt 

spännings/töjnings förhållande även i den elastiska zonen. Dock så flyter vissa plaster, precis 
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som metaller, efter den elastiska zonen för att sedan 

brott ska ske och för andra plaster sker brott direkt 

(Bengtson, et al., 2010). 

Syntetiska polymerer kan delas in i plast och gummi 

där plast i sin tur delas in i härdplast och termoplast, 

se Figur 2.1. Härdplaster, som namnet antyder, härdar 

vid förhöjd temperatur och är uppbyggda av 

tvärbundna polymerkedjor och kan därför inte 

”smältas” och omformas, det kan däremot termoplaster som är uppbyggda av linjära eller 

grenade polymerkedjor (Bengtson, et al., 2010)(Bruder, 2013). 

Styvheten minskar hos en plast vid uppvärmning men den höga tvärbindningsgraden hos 

polymeren i en härdplast gör att dess styvhetsförlust är mindre än för en termoplast. Denna 

starka tvärbindning gör dock härdplasten spröd och känsligare för slag vilket kan motverkas 

med tillsatser och armering såsom glasfiber. Exempel på härdplaster är; fenolformaldehyd 

(PF), melaminformaldehyd (MF), epoxiplast (EP), esterplast (UP, omättad polyester), 

karbamidformaldehyd (UF), vinylester och polyuretan (PUR). Vid tillverkning av 

fiberkompositer föredras materialen polyester och epoxi (Bengtson, et al., 2010)(Bruder, 

2013)(McCrum, et al., 1997). 

Termoplaster är lättbearbetade med flera metoder, t.ex. formsprutning, formblåsning, 

extrudering, filmblåsning, rotationsgjutning och varmformning för att nämna några av de 

vanligaste. När en termoplast smälts ner för omformning bryts materialet ner mer och mer för 

varje gång och det är därför vanligt med energiåtervinning vid förbränning. Forskning pågår 

för att förbättra möjligheten till omformning istället för förbränning (Bruder, 2013). 

Termoplaster delas in i amorfa (oordnad struktur) och delkristallina (ordnade lameller) 

plaster. En delkristallin plast går från fast till flytande form vid smältpunkten medan en amorf 

plast inte har någon smältpunkt och mjuknar liknande glas vid uppvärmning. Delkristallina 

plaster är de plaster som liknar metaller mest. De klarar belastningar bättre än amorfa plaster 

då temperaturen är förhöjd och har bättre utmattningshållfasthet och kemikalieresistans 

(Bruder, 2013). 

En användningsvolymbaserad indelning av plaster är; volymplaster, konstruktionsplaster och 

avancerade plaster. Volymplaster (ibland även kallade basplaster) är de plaster som 

 

Figur 2.1 Indelning av syntetiska 

polymerer. 
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volymmässigt används mest. De fyra plaster som används allra mest utgör ca 85 %vol av all 

världens plastkonsumtion och är (i volymordning); polyeten (PE), polypropen (PP), 

polyvinylklorid (PVC) och polystyren (PS). Dessa fyra är alla termoplaster och det är deras 

låga pris som göra att de används i så stor omfattning. PE och PP är delkristallina och PVC 

och PS är amorfa plaster. Termoplasterna akrylnitril-butadien-styren (ABS) och 

polymetylmetakrylat (PMMA, ”plexiglas”) är båda amorfa plaster och placeras ibland som 

volymplaster och ibland som konstruktionsplaster då de är vanliga, men har ett betydligt 

högre pris än de andra fyra volymplasterna (Bruder, 2013)(McCrum, et al., 1997). 

Till konstruktionsplasterna hör polyamid (PA), även kallad nylon, acetalplast (POM), 

polykarbonat (PC) och polyester. Av alla konstruktionsplaster är POM den mest kristallina 

och styvaste oarmerade plasten. Polyester finns både som härdplast (omättad) och som 

termoplast (mättad) och termoplastisk polyester kan vara antingen amorf eller delkristallin där 

konstruktionsplasterna polybutentereftalat (PBT) och polyetentereftalat (PET) tillhör de 

delkristallina. PA är en delkristallin plast och PC är en amorf plast (Bruder, 2013). 

Några exempel på avancerade termoplaster är; fluorplasten PTFE (”Teflon”), polyftalamid 

(PPA), LCP-material (”Liquid Crystal Polymer”), polyfenylensulfid (PPS), polyetereterketon 

(PEEK), polyeterimid (PEI), polysulfon (PSU) och polyfenylsulfon (PPSU). PTFE, PPA, 

LCP, PPS och PEEK är delkristallina plaster och PEI, PSU och PPSU är amorfa. PTFE har 

den lägsta kända friktionskoefficienten men kan inte formsprutas. Bearbetning av PTFE sker 

ofta med formpressning och sintring. PPA är högpresterande nylon och har betydligt bättre 

mekaniska, kemiska och temperaturegenskaper än konstruktionsplasterna PA6 och PA66. 

PPA är ett bra alternativ för metallersättning, den formsprutas och är ofta glasfiberarmerad. 

När LCP-materialen formsprutas bygger de fiberstrukturer vilket gör att de har 

självarmerande egenskaper. De flesta LCP är glasfiberarmerade och används vid tillverkning 

av små objekt. Efter PTFE har PPS den bästa kemikaliebeständigheten. PPS är vanligen 

mineral/glasfiberarmerad och formsprutad och är då ett mycket styvt material med E-modul 

över 20 GPa. Bland alla termoplaster har PEEK de bästa mekaniska egenskaperna och den 

bästa temperaturresistansen. PEEK har även bra kemikalieresistans och kan formsprutas, 

extruderas och formblåsas, det är dock ett mycket dyrt material. Precis som PEEK så kan PEI 

formsprutas, extruderas och formblåsas, det har bra mekaniska egenskaper, kemikalieresistens 

och klarar höga temperaturer. PSU och PPSU kan bearbetas med de flesta metoder som 

används för termoplaster, de har ett stort användningstemperaturområde och hög brandklass. 
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PPSU har en slagseghet som är ca 10 gånger större än den för PSU och risken för 

spänningskorrosion är mindre (Bruder, 2013). 

Valet av material styrs av ett flertal faktorer; kostnad, tillverkningsmetod, egenskaper som de 

nämnda i kravspecifikationen och tidigare i litteraturstudien, m.fl.. En sammanfattning av 

termoplasternas för- och nackdelar med behållaren i åtanke finns i Tabell 6.4 i Appendix 1. 

För simulering i SolidWorks väljs materialet HDPE då det är ett vanligt förekommande 

material bland stora plasttankar/-behållare, det är kemikalieresistent, kan göras UV-

beständigt, mm. Det är även ett material som finns med i SolidWorks materialdatabas som 

standard. 

2.4.5 Tillverkningsmetoder 

Formsprutning är den vanligaste bearbetningsmetoden av plast och används till både 

termoplaster och härdplaster, maskinerna skiljer sig dock lite. En matarskruv tvingar solid 

polymer (t.ex. i granulatform) framåt vilket hettar upp polymeren så att den smälter till en 

homogen blandning. Smältan pressas in i formen genom att matarskruven slutar att rotera och 

används som en hydraulisk kolv. Smältan svalnar och stelnar och formen öppnas för att 

produkten ska kunna tas ut. Produkten krymper avsevärt (omkring     ) medan den svalnar 

vilket kan förhindras genom att extra mycket polymersmälta pressas in i formen under 

övertryck. Sedan svalnar smältan under tryck med påfyllning vartefter produkten krymper. 

Ungefär      atmosfärstryck används för att kunna fylla i      extra polymersmälta i 

formen. Utrustningen är dyr vilket kräver en stor seriestorlek för att det ska bli lönsamt 

(Bengtson, et al., 2010)(Hågeryd, et al., 2010) (McCrum, et al., 1997). 

Formblåsning används ofta för att producera ihåliga behållare i stora mängder till ett lågt pris, 

seriestorlek         är lämpligt. PET och PE är de mest använda materialen följt av styv 

PVC, PP, PS, ABS, PC, m.fl.. I princip kan alla termoplaster användas och volymen för 

hålkroppen varierar mellan       och ca     . En formningsslang där ena änden är stängd 

blåses upp när den är varm och mjuk. Trycket är ca           och formningsslangen blåses 

upp till dess att den nuddar väggarna hos den kylda formen. Maskin- och verktygskostnader är 

relativt höga (Bengtson, et al., 2010)(Hågeryd, et al., 2010) (McCrum, et al., 1997). 

Handuppläggningsmetoden är lämplig vid stora detaljer med relativt låg kvantitet och 

verktygs- och utrustningskostnaden är liten. Det är en relativt långsam och arbetsintensiv 

tillverkningsmetod. Den absolut vanligaste armeringen för plaster är glasfiber. Den vanligaste 
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polymerfamiljen vid armerad plast har länge varit härdplasten polyester, men epoxi blir allt 

vanligare. Epoxi föredras ofta framför polyester då bättre mekaniska egenskaper (speciellt 

högre hårdhet) kan överväga dess högre pris. På senare tid har även användandet av armerade 

termoplaster ökat och polypropen och nylon (polyamid) är då populärast (Bengtson, et al., 

2010) (Hågeryd, et al., 2010) (McCrum, et al., 1997). 

Rotationsgjutning används för tillverkning av stora och små ihåliga detaljer så som tankar och 

behållare och är lönsamt även för små seriestorlekar. Ett polymert pulver eller granulat hälls i 

formen som roterar kring mer än en axel och hettas upp. Pulvret/granulatet smälter på formens 

insida och ger en detalj med jämntjock vägg. Formen fortsätter att rotera medan plasten 

stelnar. Det är en process med låga verktygskostnader, men även en låg produktionshastighet. 

Ett flertal plaster kan rotationsgjutas, t.ex. PE, PC, PA, PUR, PP, m.fl.. En rotationsgjuten 

detalj är ”spänningsfri” då den inte är formats under någon last/tryck och den är fri att dra 

ihop sig när den svalnar. Rotationsgjutet PE-skum har blivit allt vanligare inom industrin då 

det är lätt och har bra styrka/vikt-förhållande. Plasten som rotationgjutes kan även vara 

blandat med t.ex. glasfiber (Bengtson, et al., 2010) (Cramez, et al., 2002) (Hågeryd, et al., 

2010) (Ramkumar, et al., 2014). 

Ett sandwichmaterial består av två tunna ytor av någon plast med ett tjockare lager skumplast 

eller honungskakskärna mellan som inte nödvändigtvis är av samma sorts plast. En 

sandwichkonstruktion har hög böjstyvhet och högt styrka/vikt-förhållande. Andra sätt att öka 

en detaljs böjstyvhet är med hjälp av ribbor (solida eller ihåliga), korrugering, osv. (Bengtson, 

et al., 2010) (McCrum, et al., 1997). 

Sammanfattande tabell över för- och nackdelar med de olika tillverkningsmetoderna finns i 

Tabell 6.5 i Appendix 1. Med konstgödselbehållaren i åtanke är formsprutning och 

formblåsning minst lämpliga av nämnda tillverkningsmetoder. Detta p.g.a. kostnader, serie- 

och detaljstorlekar. För simulering i SolidWorks 

väljs tillverkningsmetoden rotationsgjutning. 

Anledningen till detta är att SolidWorks Simulering 

Standard inte kan simulera kompositer, såsom 

glasfiberarmerad plast. 

Tabell 2.3 visar rekommenderade väggtjocklekar 

för några material som är vanliga att använda vid 

Tabell 2.3 Rekommenderade väggtjocklekar. 

 
Idealisk 

[mm] 

Möjlig 

[mm] 

Material Min. Max. Min. Max. 

PE 1,50 12,70 0,50 50,80 

PP 1,50 6,40 0,75 10,16 

PVC 1,50 10,16 0,25 25,40 

Nylon 2,50 20,32 1,50 31,75 

PC 2,00 10,16 1,50 12,70 
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rotationsgjutning. Det är svårt vid rotationsgjutning att öka böjstyvheten med ribbor, då denna 

tillverkningsmetod ger jämntjocka väggar, men då kan korrugeringsliknande metoder 

användas. Tvärsnittets form kan då vara rundat eller trapetsformat och avståndet mellan topp 

och dal bör vara fyra gånger väggtjockleken (Beall, 2000).  
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2.5 Koncept 

Koncepten i detta avsnitt skapas för att undersöka hur behållarens form (bottnens lutning) och 

infästningarna av behållaren påverkar den maximala deformationen. Behållarens form och 

dess infästning delas in i tre baskoncept vardera och resulterar därmed i nio olika baskoncept. 

De nio baskoncepten kan benämnas ”Baskoncept X.X”, där det första X:et är baskoncept 

behållare och det andra är baskoncept infästning. Dimensionerna för behållarens ovankant och 

underkant är styrda p.g.a. sållet, toppen och eventuell förhöjning, samt utmatningen. 

Stödbenen begränsar infästningspunkter och största vinkel mot vertikalen hos behållarens 

botten i fram- och bakkant. Granulatets tyngdpunkt vid maximal fyllnadsnivå i behållaren bör 

befinna sig ovanför utmatningen som i sin tur är placerad ovan gödselspridarens hjulaxel. 

2.5.1 Baskoncept behållaren 

De olika dimensionsbegränsningarna lämnar inte mycket utrymme för olika former på 

behållaren då både behållarens ovankant och underkant behöver vara rektangulära och har 

bestämda dimensioner. Vad som kan påverkas gällande formen är lutningen på botten och 

radieövergångar mellan behållarens sidor. Med dessa begränsningar är nedanstående 

baskoncept framtagna. 

1. Liknande dagens behållare där framkantens position är låst och behållaren sträcker sig 

bakåt. Bottnen har samma vinkel i alla fyra riktningar (framåt, bakåt, sidorna). 

2. Behållaren är symmetrisk fram/bak, utöver symmetri åt sidorna, och botten har samma 

vinkel i alla fyra riktningar (framåt, bakåt, sidorna). 

3. Behållaren är symmetrisk fram/bak och alla fyra sidor har övergången mellan vertikala 

och lutande väggar på samma höjd. Detta bidrar till att botten fram/bak och sidor inte 

lutar med samma vinkel. 
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Illustreringar av Baskoncepten för behållaren visas i Figur 2.2. 

2.5.2 Baskoncept infästning 

Vad gäller infästning av behållaren så kan de se ut hur som helst. Nedanstående baskoncept är 

mycket enkla infästningar där den stora skillnaden på kontaktyta med behållaren är det 

intressanta. 

1. Fyra stycken små plattor, ett ovanför varje stödben. 

2. Två stycken balkar, en ovanför de främre stödbenen och en ovanför de bakre. 

3. En ram runt behållaren som vilar på alla fyra stödben. 

 

Figur 2.2 Baskoncept behållare 1-3. 
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I Figur 2.3 visas Baskoncepten för infästningen av behållaren. Varje baskoncept för infästning 

kan justeras vad gäller form och storlek och ett baskoncept ser olika ut beroende på vilket 

baskoncept för behållaren som det paras ihop med. 

2.6 Design av behållaren 

Just nu, 2015, pågår ett designprojekt på Kongskilde Industries A/S som äger Överums Bruk. 

Kongskildes designchef m.fl. försöker skapa en genomgående designupplevelse för alla 

Kongskildes jordbruksmaskiner. Det handlar om gemensamma färgkombinationer, kurvor och 

linjer för att konsumenter snabbt ska kunna känna igen en Kongskilde produkt. Då detta är ett 

pågående projekt är dessa färger, kurvor, osv. fortfarande hemliga och presenteras därför inte 

i denna rapport. 

2.7 Konstruktionsberäkningar med SolidWorks 

Bland SolidWorks produkter finns det tre 3D CAD-paket (Standard, Professional och 

Premium) och ett flertal simuleringspaket (Standard, Professional, Premium, Flow, m.fl.). 

SolidWorks simuleringar använder Finita Element Metoden (FEM) och med dessa 

simuleringar kan bl.a. en produkts hållfasthetsegenskaper undersökas och förbättras innan 

tillverkning påbörjas. Med konstgödselbehållaren i åtanke kan SolidWorks användas för att 

undersöka risken för knäckning, ickelinjära material och kompositmaterial kan ansättas på 

modellen och modellen kan optimeras. Knäckningsanalys finns i simuleringspaketet 

Professional och ickelinjära material och kompositmaterial finns i Premium. Överums Bruk 

har 3D CAD-paketet Premium, men tyvärr endast simuleringspaketet Standard vilket innebär 

att simuleringarna är begränsade till linjära material och statiska laster. 

 

Figur 2.3 Baskoncept 1-3 (från vänster till höger) för infästning. Behållaren sett underifrån. 
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2.7.1 Finita Element Metoden 

Fysikaliska fenomen, såsom spänningar, deformationer, temperaturer, osv., kan beskrivas med 

differentialekvationer. Dessa differentialekvationer kan vara svåra eller inte möjliga att lösa 

med klassiska analytiska metoder när de används över ett helt objekt. FEM är en numerisk 

metod som kan beräkna en approximativ lösning genom att objektet delas in i finita element 

(som namnet på metoden antyder). Då hela objektets egenskaper är svåra att beskriva och 

beräkna med differentialekvationer antas det med FEM att varje elements egenskaper enkelt 

kan beskrivas och beräknas (Ottosen & Petersson, 1992). I SolidWorks är förskjutningar den 

primära okända, det betyder att spänningar och töjningar beräknas utifrån förskjutningarna. 

2.7.2 Modellering av behållaren 

Baskoncept 1 för behållaren är symmetrisk kring mittlinjen så det räcker att modellera ena 

halvan och för baskoncept 2 och 3 räcker det med att modellera en fjärdedel då dessa även är 

symmetriska fram/bak. 

Modelleringen utgår från en massiv 

kropp som motsvarar den önskade 

behållarens insida (vinklar på 

botten, radier, osv.). SolidWorks ger 

information om volymen på den 

massiva kroppen så att kroppens 

höjd kan justeras till dess att önskad 

volym är nådd. Måttet på denna 

höjd matas in i MATLAB. Då 

kompositmaterial inte kan simuleras 

med SolidWorks 

standardsimuleringspaket 

efterliknas rotationsgjuten HDPE i 

modellerna. Materialet HDPE i 

SolidWorks materialdatabas är 

linjärelastiskt och har brottgränsen 

            (ingen flytgräns är 

angiven), elasticitetsmodulen 

          , Poissons tal 

 

 

Figur 2.4 Modell av Baskoncept 2.X       (överst) och 

samma modell med autogenererad fin mesh (underst). 
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       och densiteten   

         . SolidWorks visar ingen 

töjningskurva för sina material och 

olika HDPE kan ha kurvor som ser 

olika ut, se Figur 2.5. Väggtjockleken 

i modelleringarna är       då detta 

enligt Tabell 2.3 är fullt rimligt för 

HDPE. Väggtjockleken är liten i 

förhållande till övriga dimensioner 

vilket gör det lämpligt att använda 

skalmodeller. En skalmodell kan modelleras med en ”tunn” formulering eller en ”tjock” 

formulering. Båda alternativen används samt solidmodeller för att jämföra resultaten. 

Skalmodeller använder 2D-element (parabolisk triangulära skalelement) som tilldelas en 

tjocklek och solidmodeller använder 3D-element (parabolisk tetraedriska solidelement). 

2.7.3 Randvillkor 

I SolidWorks kallas randvillkor för fixeringar. Ytorna som motsvarar symmetrisnitten 

förhindras från att röra sig i sina normalriktningar. Behållarens ovankant är fri att röra sig i 

vertikalled, men låst i horisontalled för att efterlika att kanten sitter ihop med behållarens 

topp/förhöjningskrage och såll. Dessa detaljer är av stål med en E-modul som är    gånger 

större än den för plast vilket ger stål en högre böjstyvhet och begränsar plastens utböjning. 

Ytor som motsvarar kontakt med infästningsplattor/-balkar antas vara förhindrade från att röra 

sig. Längst ner på utsidan av behållaren sitter behållaren ihop med utmatningen, denna yta är 

endast fri att röra sig i 

vertikalled. Figur 2.6 illustrerar 

de olika fixeringarna beskrivna 

i detta avsnitt med gröna pilar i 

de riktningar rörelse av 

behållaren är förhindrad. 

  

 

Figur 2.6 Fixeringar Baskoncept 2.3      ; symmetri, ovankant, 

infästningsbalk och nederkant. 

 

Figur 2.5 Exempel på töjningskurvor för HDPE 
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2.7.4 Laster och Eurocode 

På behållarens ovankant fördelas en 

last motsvarande vikten av toppen, 

förhöjningskragen, sållet (och 

lyftöglor) samt, för lastfall 2, vikten 

av en person. På behållarens insida 

placeras normalt till ytan ett tryck 

baserat på Eurocodes ekvationer 

samt samma tryck fast riktat utmed 

ytan multiplicerat med en faktor 

motsvarande friktionskoefficienten, 

se Figur 2.7. 

Med antagandet att Eurocodes ekvationer kan appliceras på behållaren fås det att den har en 

”squat” silo (silon är bred i förhållande till dess höjd) och tillhör ”Action Assessment Class 1” 

(AAC1) (behållarens kapacitet är lägre än 100 ton). Detta styr vilka ekvationer som ska 

användas för att beräkna trycket på behållarens väggar från granulatet. Då egenskaper hos 

granulatet är okänt ska ett standardmaterials egenskaper användas som finns i tabell E.1 i 

Annex E i Eurocode. I denna tabell anges medelvärdena för materialets egenskaper och 

konverterande faktorer. ”Squat” silo och AAC1 bidrar till att medelvärdena ska användas utan 

någon konvertering och att snedbelastning p.g.a. excentrisk fyllnad kan ignoreras. 

Medelvärdena för standardmaterialet ger att konceptbehållarna anses ha grunda bottnar och 

detta bidrar till att trycket på behållarnas väggar vid utmatning antas vara samma som vid 

fyllnad. Eurocodes ekvationer som används vid tryckberäkning och beskrivning av alla 

ingående symboler finns i Appendix 2. Den numeriska beräkningsmiljön och programspråket 

MATLAB (matrix laboratory) används för att beräkna trycket med Eurocodes ekvationer och 

för att ta fram ett förenklat uttryck för tryckfördelningen att använda vid simuleringar i 

SolidWorks. I SolidWorks kan ett tryck beskrivas enligt                     

     och då Eurocodes ekvationer endast varierar i vertikalled blir SolidWorks tryckekvation 

              då   är vertikalled. Detta är alltså en enkel andragradsekvation och 

anledningen till att Eurocodes ekvationer behöver förenklas. Med Eurocodes 

normaltryckskurva förenklad till en andragradsekvation fås ett normaltryck som 

uppskattningsvis är     lägre som största differens. En jämförelse mellan Eurocodes 

normaltryckskurva och en andragradsekvationsförenkling illustreras i Figur 2.8 samt vad 

 

Figur 2.7 Last på behållarens ovan kant (lila pilar) och 

trycklast på behållarens insida (röda pilar). 
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”höjd över apex” innebär. Andragradskurvans (röd i Figur 2.8) ekvation fås i MATLAB och 

används i SolidWorks. En måttjustering i SolidWorksmodellen matas enkelt in i MATLAB 

för att i sin tur ge ny tryckfördelning att applicera i SolidWorksmodellen. 

2.8 Infästningsdimensionering 

Då viktminskning hos behållaren är ett mål är det intressant att uppskatta nödvändiga 

dimensioner hos infästningsbalkarna, alt. infästningsplattorna. Anledningen till detta är att 

dessa bidrar signifikant till behållarens vikt. Genom att fördela den totala massan hos 

granulatet, sållet, utmatningen, mm., samt en preliminär massa för behållaren, över två balkar 

motsvarande Baskoncept X.2 kan nödvändiga balkdimensioner för det baskonceptet beräknas. 

Dessa beräkningar och förtydligande bilder finns i Appendix 2. Resulterande dimensioner 

används som riktlinje i SolidWorksmodelleringen för att skapa de ytor som låses i alla 

riktningar vid simulering. 

 

  

 

Figur 2.8 Eurocode (blå kurva) MATLAB andragradskurva (röd kurva). 



27 

 

3 Resultat 

För att snabbt jämföra de olika koncepten görs sex modelleringar med de tre olika 

infästningarna resulterande i    modellerings/infästnings-kombinationer. Varje kombination 

analyseras som solidmodell, skalmodell med tunn formulering och skalmodell med tjock 

formulering. Baskoncepten för behållaren modelleras för maximalt och minimalt värde hos 

vinkeln   vilket är anledningen till de sex olika modelleringarna. Maximala vinkeln är 

      och den minimala är      . Den maximala vinkeln är begränsad p.g.a. stödbenen 

och den minimala är baserad på att koncepten inte ska tillhöra silo med brant botten då detta 

skulle bidra till andra ekvationer för att beskriva trycket. För baskoncept 1 hos behållaren är 

dock den minimala vinkeln       (för vinkelminskning i steg om   ). Alla modelleringar 

tilldelas det största lastfallet, lastfall 2, samma väggtjocklek (       ), samma material 

(HDPE) och samma radie vid övergång mellan de olika sidorna och vägg/botten (  

      ). Valet av väggtjocklek är baserat på ideal väggtjocklek för PE i Tabell 2.3 och 

radien är stor i förhållande till väggtjockleken för att undvika spänningskoncentrationer. 

Materialet finns i SolidWorks Simulering Standard och väljs i denna grova konceptjämförelse 

med anledning att PE är ett vanligt förekommande material bland liknande produkter, se 

avsnitt med samma namn på sida 7. Baskoncept X.1 är en kvadratisk yta med sidan       , 

detta är en vanligt förekommande storlek på fästplatta, och Baskoncept X.2 och X.3 är en 

      bred yta.       är en vanlig dimension hos både I- och U-balkar och är ett 

konservativt mått jämfört med det beräknade minsta måttet i föregående avsnitt. Resulterande 

maximala deformationer presenteras i Tabell 8.1 och Figur 8.1 t.o.m. Figur 8.76 i Appendix 3. 

Alla presenterade resultat är beräknade med alternativet ”Stora Förskjutningar” då alternativet 

”Små Förskjutningar” antar att förskjutningarna är så små att materialets styvhet inte 

förändras efter det att laster har applicerats. Beräkningar med alternativet Små Förskjutningar 

ger dock mycket stora deformationsresultat vilket gör det alternativet olämpligt att använda. 

3.1 Spänningsanalyser 

Enligt deformationsresultaten i Tabell 8.1 är Baskoncept 2.3 med vinkel       det mest 

lovande konceptet, följt av Baskoncept 1.3 med vinkeln       och sedan Baskoncept 2.3 

     . Med några koncept, Baskoncept X.1 (båda vinklar), 3.2 (båda vinklar) och 3.3 

(     ), får SolidWorks beräkningsproblem (felmeddelande: ”Solver Failed”) vilket leder 
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till att simuleringen inte kan slutföras. Baskoncept X.1 och X.2 får allmänt mycket stora 

maximala deformationer vilket tyder på att en större anläggningsyta vid infästningen är 

nödvändig. Baskoncept 3.3, maximal och minimal vinkel, har stora deformationer eller 

beräkningsproblem trots den totalt sett stora anläggningsytan. I alla simuleringar befinner sig 

spänningar som är över brottgränsen (detta material har ingen flytgräns angiven) längs 

infästningskanter och radier. SolidWorks diagramtyp som kallas ”ERR: Energy Norm Error” 

visar på att det finns spänningskoncentrationer längs infästningskanterna men inte längs 

radierna. Denna diagramtyp visar element vars spänningar skiljer sig markant från 

omkringliggande element och därmed innehar spänningskoncentrationer. Precis som namnet 

antyder är det en energibaserad metod. 

Olika beräkningsmetoder testades för att ta reda på varför vissa beräkningar misslyckas. En 

första kontroll är att beräkna med alternativet Små Förskjutningar valt för att se att en linjär 

analys alls är möjlig. Detta fungerade på alla    analyser. Nästa steg är att använda en direkt 

beräkningsmetod (”Direct Sparse”) och då det inte fungerar behövs det troligen en icke-linjär 

analys för att simuleringen ska kunna slutföras. I Tabell 8.1 presenteras de maximala 

deformationerna för den iterativa beräkningsmetoden. Alla analyser som misslyckades med 

iterativ beräkningsmetod misslyckades också med direkt. 

I ett försök att ta reda på vad som går fel applicerades bara delar av lasterna/trycken (t.ex. 

    ) och resultaten visade då på stora maximala deformationer. 

SolidWorks har två alternativa metoder som kan användas för att förbättra analyser. Den ena 

metoden förfinar meshen/elementstorleken där ERR-värdena är höga (”h-adaptive”) och den 

andra metoden ökar polynomgraden som används för att beräkna den primära okända, 

förskjutningarna, (”p-adaptive”). P-adaptive kan inte användas med alternativet Stora 

Förskjutningar och används därför inte. Både h- och p-adaptive kan endast användas på 

solidelement. 

H-adaptive användes på Baskoncept 2.3       för att få exaktare resultat. H-adaptive 

beräkningar utgår från den mesh och de resultat som den grova konceptjämförelsen gav. Där 

det finns höga ERR-värden förfinas elementstorleken och beräkningarna genomförs igen. 

Detta upprepas maximalt fem gånger exkluderat originalberäkningen från den grova 

konceptjämförelsen, färre upprepningar om det specifikt angivits eller om valda ”Target 

Accuracy” uppfylts. Target Accuracy mäts i procent och beräkningarna stoppas då skillnaden 
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hos den globala RMS töjningsenergin mellan två beräkningar är mindre än det valda Target 

Accuracy-vädet. ”Accuracy Bias” är en inställning som påverkar om beräkningarna 

koncentrerar sig på att få exakta lokala spänningsresultat (Lokal) eller generellt sett exakta 

resultat (Global). Standardinställningen för Target Accuracy är      (vilket innebär att 

beräkningarna stoppas då skillnaden mellan två beräkningar i följd är mindre än    ) och för 

Accuracy Bias är mitt emellan Lokal och Global (Dassault Systemes, S.A., 2007). 

Den maximala deformationen för Baskoncept 2.3       beräknat med h-adaptive visas i 

Tabell 8.2 i Appendix 3. Använda inställningen för Target Accuracy i dessa beräkningar är 

     och Accuracy Bias har satts till Standard (mitten), Lokal samt Global för att se om det 

ger någon skillnad i resultaten. Vid dessa   beräkningar användes de   

beräkningsupprepningarna utan att Target Accuracy nåddes. Det värde som nåddes 

presenteras i Tabell 8.2 som ”Global Criterion”. Den maximala deformationen är ca        

större än de resultat som den grova jämförelsen gav (beroende på vilka modeller som jämförs) 

och dess värde ändras inte nämnvärt mellan beräkningsupprepningarna. H-adaptive 

beräkningarna ger spänningsresultat som ökar mer och mer för varje beräkningsupprepning. 

 

Figur 3.1 Von Mises-spänningsdiagram, h-adaptive. Accuracy Bias; Mitten (övre vänstra), Lokal (övre 

högra), Global (nedre). 
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Detta pekar på spänningskoncentrationer och de befinner sig längs kanterna till 

infästningsytor. Spännings- och ERR-diagram visar maximala värden i samma 

storleksordning som vid den grova jämförelsen, se avsnitt 8.2. Det maximala ERR-värdet vid 

Accuracy Bias-inställningarna Mitten och Global är något lägre än hos övriga simuleringar. 

Precis som i den grova jämförelsen så är dessa höga ERR-värden huvudsakligen där det finns 

spänningskoncentrationer. 

Figur 3.1 visar spänningsresultatdiagram för de tre Accuracy Bias-inställningarna Mitten, 

Lokal och Global där färgskalans maximala värde är låst till materialets brottspänning 

(        ). Alla röda områden i spänningsresultatsdiagrammen har därmed en von Mises-

spänning motsvarande brottspänningen eller högre. De tre diagrammen i Figur 3.1 är mycket 

lika varandra och har sitt maximala spänningsvärde i samma område. Detta värde är dock 

olika för de tre diagrammen. I Appendix 3, avsnitt 8.2, visas spänningsresultatdiagrammen i 

fler vyer samt ERR-diagram för de tre inställningarna. Elementen längs infästningskanter i 

resultatdiagrammen har förfinats så mycket under simuleringarna att de element som innehar 

höga spännings- eller ERR-värden endast kan individuellt urskiljas då modellen förstoras flera 

gånger. Detta är anledningen till att det i flera av ERR-resultatdiagrammen i avsnitt 8.2 inte 

går att se några färger utöver de blåa nyanserna. 

Avsnitt 8.2 innehåller även deformationsdiagram för de olika Accuracy Bias-inställningarna 

vilka, utöver skillnad i det maximala värdet, ser ut som solidmodell-diagrammet för samma 

baskoncept i den grova jämförelsen. Figur 3.2 visar ett deformationsdiagram utan färgskala 

för att visa på hur Baskoncept 2.3       deformerar med en solidmodell, med och utan h-

adaptive. Deformationen skiljer sig med en skalmodell. För diagram med färgskala se avsnitt 

8.1.8 för 

deformationsdiagram 

från den grova 

konceptjämförelsen 

(solidmodell och 

skalmodeller) och 

avsnitt 8.2 för 

deformationsdiagram

men med h-adaptive. 

 

Figur 3.2 Deformationsdiagram Baskoncept 2.3      . 
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3.2 Vikter och kostnader 

Vikten på dagens behållare är ca       , det innebär att plastbehållaren (HDPE) med 

infästningsplattor/balkar behöver väga mindre för att vikt/volym-målet ska uppfyllas. En 

infästningsplatta väger ca         och en       bred balk väger ca         . Baskoncept 

X.1 består av   plattor (     ), Baskoncept X.2 består av ca     balk (     ) och Baskoncept 

X.3 består av ca      balk (     ). Alla    konceptmodelleringar väger        med mindre 

än      avvikelse. Detta summerar upp till att även för den tyngsta infästningen väger 

plastbehållaren ca hälften av dagens behållare. 

Kostnaden för en rotationsgjuten behållare i HDPE kan delas in i kostnaden för formen och 

kostnaden per behållare (HDPE-pulvret/granulatet, energiåtgång, osv.). Baserat på en grov 

kostnadsuppskattning av underleverantören, en årsproduktion på    behållare och formens 

kostnad fördelad över det första årets produktion, så skulle en nollvinst göras första året och 

sedan skulle styckpriset vara ca     av vad dagens behållare kostar. En form kan användas 

till att producera över      behållare. Med dagens årsproduktion skulle formen räcka i över 

   år, mest troligen har designen ändrats långt innan det. 
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4 Slutsats och diskussion 

Det verkar fullt möjligt att tillverka en behållare av plast baserat på andra stora plastprodukter 

som finns på marknaden. Då genomförda simuleringar är linjärelastiska och plaster allmänt är 

olinjära så är det olämpligt att anta att simuleringsresultaten är korrekta. Olinjära simuleringar 

bör genomföras innan en prototyp tillverkas. De stora skillnaderna i maximala deformationer 

hos de olika Baskoncepten tyder dock på att en behållares form och infästningsalternativ har 

stor inverkan. En av anledningarna till att behållarens form påverkar deformationsresultatet är 

att trycket som appliceras på behållarens insida är olika för olika former enligt Eurocode. 

Förståelse för hur Eurocode fungerar kan hjälpa vid formdesign av en ny behållare. 

Oarmerade plaster är mjuka (har låg böjstyvhet) jämfört med armerade så de kryper lättare vid 

långvariga laster. Ett böjstyvare material, en glasfiberarmerad komposit eller ett 

sandwichmaterial är lämpliga alternativ att vidare undersöka. Den ca till hälften reducerade 

vikten hos behållaren ger utrymme för ett material med högre densitet. T.ex. så drar 

glasfiberarmeringen i en komposit upp densiteten ordentligt i jämförelse med en oarmerad 

plast. 

4.1 Miljöpåverkan och återvinning 

Att säga att ett material är miljövänligare än ett annat är svårt. Det är ett långt led av 

processer, som alla bidrar till att påverka miljön, vid framtagning av ett material och sedan en 

produkt. Dessa processer förbrukar energi och energiframställning bidrar till olika slags 

utsläpp. Vissa processer involverar kemikalier som kan skada miljö och människa om 

felaktiskt hanterat. Exempel på sådana kemikalier är fluorväte och salpetersyra vilka används 

vid betning av dagens behållare. Det används även kemikalier vid återvinning av plaster. 

Rostfritt stål är       återvinningsbart i form av materialåtervinning medan det ur 

kostnadssynpunkt idag fortfarande är mer lönsamt att förbränna plaster för energiutvinning 

framför att bearbeta plasterna och materialåtervinna dem. 

Jämfört med metaller så behåller inte plaster sina mekaniska egenskaper då de 

materialåtervinns. Detta till stor del p.g.a. att det är svårt att skilja olika sorters plaster från 

varandra vid sortering och att även samma plastsort kan vara blandade med olika tillsatser. 
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Energiförbrukningen vid produktion med återvunnen plast är         lägre än med 

jungfruligt material. Största energiförbrukningen vid jungfruligt material är p.g.a. oljan och 

naturgasen. 

Vid förbränning av HDPE är de enda restprodukterna vatten och koldioxid. Detta gör att 

HDPE är en av de miljövänligaste plasterna att återvinna genom energiutvinning. 

Värmevärdet för HDPE är högre än för råolja (     mot             ). 

4.2 Kravspecifikationen 

En litteraturstudie genomfördes för att öka förståelsen för hur kraven i kravspecifikationen 

kan uppfyllas. Dessvärre visade litteraturstudien på att det är mycket svårare att uppfylla ett 

krav, som t.ex. att välja ett material, än att titta upp ett värde i en tabell.  

HDPE har utmärkt kemikaliebeständighet, försumbar fuktabsorption, klarar av 

temperaturområdena nämnda i kravspecifikationen, kan färgas (dock inte lackeras) och kan 

göras UV-beständig. För att göra HDPE UV-beständig används en kimrökstillsats som gör 

materialet svart. HDPE har hög resistivitet vilken kan sänkas med tillsatser för att minska 

risken för att en stor laddning ska ackumuleras och resultera i en elektrostatisk urladdning. 

Vid brand droppar HDPE och avger ofarlig paraffinrök. Bland kraven i kravspecifikationen är 

resistansen mot nötningen svårast att förutspå och experiment är nödvändiga. Detsamma 

gäller risken för att materialet ska krypa under last då HDPE har en relativt låg resistens mot 

krypning under belastning. 

Om ett material kan användas i en viss tillverkningsmetod är inte lika lätt att påverka med 

tillsatser som en del andra egenskaper. Detta bidrar till att det begränsade antalet lämpliga 

tillverkningsmetoder är den faktor som begränsar valet av lämpligt material mest. Efter det är 

det kostad och kraven i kravspecifikationen som påverkar. 
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6 Appendix 1 

I detta appendix presenteras de ”listor” som tillhör kravspecifikationen i Tabell 2.2. Listorna 

är inte så mycket listor som sammanfattningar av delavsnitten i litteraturstudien då exakta 

värden eller svar på kraven är svårformulerade. 

6.1 Krav nr. 1 - Lastfall 

Enligt Eurocode är det intressantaste lastfallet behållaren maximalt fylld med granulat. 

Lastfall 1: Behållaren är fylld med maximalt tillåten last (         granulat). 

Lastfall 2: Lastfall 1 plus en person på sållet/granulathögen. (En person kan stå på sållet 

t.ex. för att öppna granulatsäckarna eller för att kontrollera att allt ser ut som det 

ska.) 

Av säkerhetsskäl är personens vikt satt till        (person inklusive kläder och 

verktyg). 

6.2 Krav nr. 7 - Nötningsbeständighet 

Nötningsbeständighet kan inte tilldelas ett specifikt värde då det inte är en materialegenskap. 

Slitageresistansen hos polymerer och polymerkompositer verkar bero på en kombination av 

materialegenskaper som ännu inte är helt klarlagt eller förstått. Testmetoder som undersöker 

hur ett material klarar t.ex. abrasion, erosion, mm. tar inte hänsyn till miljöfaktorer som 

materialet stöter på vid användning. Experiment på plats rekommenderas. 

6.3 Krav nr. 9 - Kemikalier 

Utöver eventuella rengöringsmedel som kan tänkas användas för att rengöra behållaren och 

oljor och andra vätskor från traktor eller gödselspridaren så behöver materialet som behållaren 

tillverkas av klara av korrosivt granulat. Konst-/mineralgödsel består vanligen av 

näringsämnen som i sin grundform är beskrivna på sida 1. I form av granulatgödsel är 
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näringsämnena blandade med varandra och har då andra namn varav bl.a.      

(ammoniumnitrat       ) och        (kalksalpeter      ) är rejält korrosiva
3
. 

6.4 Krav nr. 10 - Elektriska egenskaper 

Då elektrostatisk urladdning inte är önskvärt bör åtgärder tas för att förhindra att de 

uppkommer och det innebär att förhindra att laddning ackumuleras. Ett material med 

tillräcklig relaxation kan inte ackumulera laddning då den ”läcker” bort. Antistatiska tillsatser 

kan även användas för att åstadkomma detsamma.  

6.5 Krav nr. 11 - Brandklassning 

Ingen speciell brandklassning är önskad i kravspecifikationen så i detta delavsnitt presenteras 

de olika brandklasserna. Det är dock intressantare med de bättre (låga nummer) 

brandklasserna än de sämre (höga nummer). 

I materialtabeller kan “Flammability, UL94” nämnas som en termisk egenskap. UL94 är en 

standardiserad metod för att se hur antändligt ett icke metalliskt material är (t.ex. plaster och 

gummi) genom att en liten låga appliceras mot en provstav med specifika dimensioner. Lågan 

appliceras flera gånger och på fem likadana provstavar. Flam- och glödtider samt sträckor 

som glöder eller brinner registreras vid testerna. Vid test på en horisontellt positionerad 

provstav nämns klassen ”HB” och vid vertikalt positionerad nämns klasserna ”V-0”, ”V-1” 

eller ”V-2”. Vad provstavarna ska uppfylla för krav för att tillhöra en viss klass beskrivs i 

Tabell 6.1. Det finns fler klasser än de nämnda i tabellen specifikt avsedda för bl.a. tunna 

material (VTM) (FIBOX, u.d.) (Prospector, 2014). 

                                                 

3
 Svensson, Ingemar; Överums Bruk AB. 2015. E-mail 9 februari. 
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Byggnadsprodukter delas in i sju klasser i Euroklass systemet (Europa Standard EN 13501-1) 

baserat på hur de reagerar på eld. Klass A1 och A2 är obrännbara material och B-F är 

brännbara i en fallande skala, se Tabell 6.2.  

Tabell 6.1 UL94 klasser och hur de uppfylls. 

Klass Krav att uppfylla 

HB 

Provstaven får inte ha en förbränningshastighet större än 38,1 mm/min för 

tjocklekar mellan 3,05 och 12,7 mm och 76,2 mm/min för tjocklekar mindre än 

3,05 mm. 

Provstaven måste sluta brinna innan flamman når 4 inch (101,6 mm) markeringen 

V-0 

Total flamningstid för varje provstav är mindre än eller lika med 10 sekunder. 

Total flamningstid för något set av alla 5 provstavar är mindre eller lika med 50 

sekunder. 

Flamnings och glödningstiden för varje provstav är mindre eller lika med 30 

sekunder efter den andra appliceringen av lågan. 

Ingen provstav brinner med flamma eller glöder ända till hållaren. 

Ingen provstav droppar brinnande eller glödande bitar som antänder bomullen. 

V-1 

Total flamningstid för varje provstav är mindre än eller lika med 30 sekunder. 

Total flamningstid för något set av alla 5 provstavar är mindre eller lika med 250 

sekunder. 

Flamnings och glödningstiden för varje provstav är mindre eller lika med 60 

sekunder efter den andra appliceringen av lågan. 

Ingen provstav brinner med flamma eller glöder ända till hållaren. 

Ingen provstav droppar brinnande eller glödande bitar som antänder bomullen. 

V-2 

Total flamningstid för varje provstav är mindre än eller lika med 30 sekunder. 

Total flamningstid för något set av alla 5 provstavar är mindre eller lika med 250 

sekunder. 

Flamnings och glödningstiden för varje provstav är mindre eller lika med 60 

sekunder efter den andra appliceringen av lågan. 

Ingen provstav brinner med flamma eller glöder ända till hållaren. 

 



44 

 

 

Tilläggsklasserna s1-s3 och d0-d2 nämnda i Tabell 6.2 beskrivs mer ingående i Tabell 6.3 och 

handlar om rökutveckling och mängden brinnande droppar, även dessa är i fallande skala 

(Peroni, 2013) (Sundström, 2007). 

 

Klasserna gällande reaktion på eld är baserade på fyra brandtestmetoder; obrännbarhetstest 

EN ISO 1182, värmevärdetest EN ISO 1716, SBI (Single Burning Item) test EN 13823 och 

antändlighetstest EN ISO 11925-2 (Innofirewood database, u.d.). 

6.6 Material 

I Tabell 6.4 presenteras för- och nackdelar hos termoplasterna nämnda i litteraturstudien med 

behållaren som utgångspunkt. Tabellen kompletterar det som står i litteraturstudien.  

Tabell 6.3 Beskrivning av tilläggsklasserna och deras olika nivåer. 

Tilläggsklass Nivådefinition 

Rökutveckling vid förbränning s 

1 Mängd/hastighet på utsläpp frånvarande eller svag 

2 Mängd/hastighet på utsläpp av medel intensitet 

3 Mängd/hastighet på utsläpp av hög intensitet 

Produktion av brinnande 

droppar/partiklar vid förbränning 
d 

0 Inget droppande 

1 Långsamt droppande 

2 Mycket droppande 

 

Tabell 6.2 Brandklassning enligt Europa Standard EN 13501-1. 

Definition Konstruktionsprodukter 

Icke brännbara material 

A1 

A2-s1 d0 

A2-s2 d0 

A2-s3 d0 

A2-s1 d1 

A2-s2 d1 

A2-s3 d1 

A2-s1 d2 

A2-s2 d2 

A2-s3 d2 

Brännbara material – mycket 

begränsat bidrag till eld 

B-s1 d0 

B-s2 d0 

B-s3 d0 

B-s1 d1 

B-s2 d1 

B-s3 d1 

B-s1 d2 

B-s2 d2 

B-s3 d2 

Brännbara material – begränsat bidrag 

till eld 

C-s1 d0 

C-s2 d0 

C-s3 d0 

C-s1 d1 

C-s2 d1 

C-s3 d1 

C-s1 d2 

C-s2 d2 

C-s3 d2 

Brännbara material – medium bidrag 

till eld 

D-s1 d0 

D-s2 d0 

D-s3 d0 

D-s1 d1 

D-s2 d1 

D-s3 d1 

D-s1 d2 

D-s2 d2 

D-s3 d2 

Brännbara material – mycket 

bidragande till eld 
E E-d2 

Brännbara material - lättantändligt F 
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Tabell 6.4 Sammanfattning av termoplasters för- och nackdelar. 

 Termoplast För- och nackdelar 

V
o

ly
m

p
la

ster 

PE 
+ lågt pris, kemikaliebeständig, infärgning 

- lackering 

PP 
+ lågt pris, kemikaliebeständig 

- UV-beständig, reptålig 

PVC 
+ lågt pris, kemikaliebeständig, UV-beständig 

- saltsyra kan frigöras vid förbränning 

PS 
+ lågt pris 

- Sprödhet, kemikaliebeständig, gulnar utomhus 

ABS 
+ komb. Styvhet, styrka och seghet, infärgning, lackering 

- värmebeständig, UV-beständig, lösningsmedelsbeständig 

PMMA 
+ hög styvhet och hårdhet, UV-beständig 

- hög termisk utvidgningskoefficient, reptålig, lösningsmedelsbeständig 

K
o

n
stru

k
tio

n
sp

la
ster 

PA 

+ hög användningstemperatur, styvhet vid höga temperaturer 

(glasfiberarmerad) 

- absorberar mycket fukt, spröd vid låga temperaturer (utan modifiering) 

POM 

+ opåverkade mekaniska egenskaper i temperaturområdet -40 till +80 ˚C, 

krypresistens, beständig mot bensin och lösningsmedel 

- känslig för brottsanvisningar (skarpa hörn) 

PC 
+ mycket hög slagseghet, hög användningstemperatur 

- lösningsmedel, spänningssprickbildning vid konstant belastning 

PBT och 

PET 

+ hög användningstemperatur, UV-beständig, färger, lackering 

- beständighet mot starka syror och baser, oxidanter och alkohol 

A
v

a
n

cera
d

e p
la

ster 

PTFE 
+ kemikaliebeständig (bästa), låg friktionskoefficient, UV-beständig 

- nötningshållfasthet, krypegenskaper, bearbetning 

PPA 
+ styv, stark, krypresistent, kemikaliebeständig, hög användningstemperatur 

- sämre slagseghet (jämfört med PA6 och PA66) 

LCP-material 
+ styv, stark, krypresistent, hög användningstemperatur, kemikaliebeständig 

- svaga sammanflytningslinjer 

PPS 
+ hög användningstemperatur, kemikaliebeständig (bäst efter PTFE) 

- låg brottöjning 

PEEK 
+ styvhet, styrka, kemikaliebeständig, nötningsegenskaper 

- mycket dyrt 

PEI 
+ kemikaliebeständig, UV-beständig, pris (jämfört med andra ”avancerade”) 

- krypresistens 

PSU 
+ styvhet obetydlig förändring inom användningstemperaturområdet 

- UV-beständig, hög bearbetningstemperatur 

PPSU 
+ slagseghet, användningstemperatur 

- UV-beständig (utan UV-stabilisator) 
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6.7 Tillverkningsmetoder 

Tabell 6.5 sammanfattar de olika tillverkningsmetodernas för- och nackdelar med behållaren i 

åtanke. 

 

  

Tabell 6.5 Sammanfattning av för- och nackdelar för olika tillverkningsmetoder. 

Tillverkningsmetoder För- och nackdelar 

Formsprutning + Stort materialval 

+ Komplexa former 

+ Upp till 20 mm tjocka väggar 

- Upp till någon kvadratmeter stora detaljer 

- Dyr utrustning, för att det ska bli lönsamt krävs stor seriestorlek 

(>1000 detaljer) 

Rotationsgjutning + Spänningsfria detaljer 

+ Låga verktygskostnader 

+ Även små seriestorlekar är lönsamma 

+ Kan tillverka stora detaljer (< 20 kubikmeter) 

- Begränsat materialval 

Formblåsning + Upp till flera kubikmeter stora detaljer 

+ Låg produktionskostnad vid stor seriestorlek 

- Lämplig seriestorlek > 10 000 detaljer 

- Begränsat materialval 

- Hög maskin- och verktygskostnad 

Glasfiberuppläggning + Lämplig för små serier och stora detaljer 

+ Låg verktygs- och utrustningskostnad 

+ Billiga formar kan användas av t.ex. trä 

- Arbetsintensiv tillverkningsmetod 
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7 Appendix 2 

Detta appendix innehåller Eurocodes ekvationer som används vid beräkning av trycket på 

behållarens insida och de analytiska beräkningarna för dimensionering av stödbalkar som är 

dimensioneringsutgångspunkt för infästning av behållaren i SolidWorks simuleringar. 

7.1 Eurocode 

I detta delavsnitt presenteras Eurocodes relevanta ekvationer, symbol- och indexförklaring 

och en förtydligande bild (Figur 7.1). 

Symboler 

  plan cross-sectional area of vertical walled segment 

   bottom load magnifying factor 

   hopper pressure ratio after filling 

  characteristic value of lateral pressure ratio 

  hopper geometry factor 

  internal perimeter of the plan cross-section of the vertical walled segment 

   squat silo pressure depth variation function 

  side length of a rectangular or hexagonal silo 

  width of a rectangular silo 

  empirical coefficient for hopper pressures 

   characteristic dimension of inside of silo cross-section 

   height of vertical-walled segment of silo from the transition to the equivalent 

surface 

   height of hopper from the apex to the transition 

   depth below the equivalent surface of the base of the top pile 

  power in hopper pressure relationship 

    horizontal pressure after filling 

    asymptotic horizontal pressure at great depth due to stored particulate solid 

    pressure normal to hopper wall after filling 
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    hopper frictional traction after filling 

   vertical stress in stored solid 

    vertical stress in stored solid after filling 

     vertical stress in the stored solid at the transition after filling 

    wall frictional traction after filling 

  vertical coordinate in hopper with origin at cone or pyramidal apex 

  depth below the equivalent surface of the solid in the full condition 

   Janssen characteristic depth 

   depth measure used for vertical stress assessment in squat silos 

  angle of inclination of hopper wall measured from the vertical 

  upper characteristic value of the bulk unit weight of liquid or particulate solid 

  characteristic value of coefficient of wall friction for vertical wall 

      effective or mobilized friction in a shallow hopper 

   coefficient of wall friction for hopper 

   angle of repose of a particulate solid 

 

Index 

  filling and storing of solids 

  hopper 

  horizontal 

  normal to the wall 

  tangential to the wall 

  vertical 

  wall frictional 
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Figur 7.1 Förtydligande av symboler från Fig. 1.1 och 6.2 i Eurocode. 

Från Tabell E.1 i Annex E i Eurocode fås standardmaterialegenskaperna; 

             

       

       

       

Densiteten   hos olika konstgödselgranulat uppskattas vara likt den för vatten,           . 

I Eurocode används   (”unit weight”) istället för ett materials densitet vid beräkningar och 

dess värde bestäms utifrån den partikelpackningsdensitet som uppstår i en silo där 

spänningarna är som störst. Värdet på   hos standardmaterialet är stort, lika stort som det hos 

det material nämnt i Tabell E.1, Annex E i Eurocode som har det största. Jämförs   och   fås 

förhållandet; 

 
24,2

82,91000

1022
1

smmkg

mN 3

23

3




















g


  

Detta värde återspeglas i förhållandet mellan normaltrycket beräknat med Eurocodes 

ekvationer och det beräknat med hydrostatiskttryck vid behållarens botten, se Tabell 8.3. 

Eurocodes ekvationer nedan används för att beräkna trycket på behållarens väggar från 

granulatet och är numrerade enligt Eurocode. 
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En silobotten anses brant om (6.1) uppfylls; 

 

h2

1
tan




K
  (6.1) 

Med      ger (6.1) att konceptbehållarna inte är branta. Det horisontala trycket     och 

friktionen     på de vertikala väggarna i en grund behållare beräknas med ekvationerna; 

 Rhohf Ypp   (5.71) 

 hfwf pp   (5.72) 
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Kzp




1
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   oor 1tan1 zhn    (5.76) 

   är för en symmetriskt fylld rektangulär silo 

 
r

c
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d
h   (5.78) 

och det vertikala trycket     varierande med djupet efter fyllnad beräknas med; 

 vvf zp   (5.79) 
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1
 (5.80) 

Det vertikala medeltrycket      vid övergången mellan vertikala och lutande väggar beräknas 

med; 

 vfbvft pCp   (6.2) 

Bottenlastförstoringsfaktorn    beror bl.a. på vilken ”Action Assessment Class” (AAC) silon 

tillhör. Silon har en kapacitet lägre än         och tillhör därför AAC1 vilket ger faktorn; 

 3,1b C  (6.4) 

Om det finns risk för att dynamiska laster uppstår i granulatet ska faktorn sättas till; 

 6,1b C  (6.6) 

Den vertikala medelspänningen i det granulära materialet på höjden   enligt Figur 7.1 

beräknas med; 
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 (6.7) 

   2cotheff  FFSn   (6.8) 

För rektangulär silobotten; 

  abS  1  (6.11) 

I grunda silobottnar används en effektiv väggfriktion       vid beräkningar av tryck; 

  



tan2

1
heff

K
  (6.26) 

Vid fyllnad av en grundbottnad silo beräknas   i (6.8) enligt; 

   hefff tan11  bF  (6.27) 

Parametern   i (6.8) blir då; 

    cot1 heffbSn   (6.28) 

 b är en empirisk koefficient: 2,0b   

Normaltrycket     och friktionen     på den grunda silobottnens väggar efter fyllnad och 

varierande med höjden beräknas med; 

 vfnf pFp   (6.29) 

 vfhefftf pFp   (6.30) 
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7.2 Balkdimensionering 

Total massa är ca         vilket fördelat över två balkar som i Baskoncept X.2 ger den 

utbredda lasten             . Störst normalspänning      i en balk utsatt för en böjande 

last fås av det största böjmomentet     på det största avståndet från balkens neutrallager   och 

är även beroende av yttröghetsmomentet   som beskriver tvärsnittets utseende. Divideras 

yttröghetsmomentet med avståndet   fås böjmotståndet  . Se ekv. (1); 

 

W

M

I

cM
max  (1) 

Böjmotståndet hos en tunnväggig I-balk beskrivs enligt; 

 bhtW f  (2) 

Se Figur 7.2 för dimensionsbeskrivning. 

Figur 7.3 visar friläggning av en balk med den fördelade lasten   

och reaktionskrafterna    och    från stödbenen som den är fäst på. 

Den visar även tillhörande tvärkrafts- och momentdiagram där det 

maximala momentet kan avläsas till att vara; 

 

8

2ql
M   (3) 

Ett vanligt konstruktionsstål klarar av normalspänningen 

              utan att deformeras plastiskt. Med den 

tillåtna normalspänningen och det maximala momentet kan 

minsta nödvändiga böjmotstånd beräknas med ekv. (1); 

 
36

till

2

till
min m109

8




qlM
W  (4) 

Med antagandet         och att     fås        . 

 

  

 

Figur 7.3 Friläggning, tvärkrafts- 

och momentdiagram. 

 

 

Figur 7.2 Tvärsnittsdata. 
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8 Appendix 3 

I detta appendix presenteras resultaten från spänningsanalyserna mer ingående i tabell- och 

diagramform. 

8.1 Resultat – grov konceptjämförelse 

Tabell 8.1 innehåller den maximala deformationen för konceptmodelleringarna beskrivna i 

avsnitt 3. Röda rutor med ett ”X” representerar simuleringar som inte kunnat slutföras då 

SolidWorks stött på problem i beräkningarna och inte kan hantera dem. Färgskalan går sedan 

vidare med orange, gul, vit och slutligen grön där grön är den lägsta maximala deformationen. 

Alla deformationsresultat i Tabell 8.1 är beräknade med SolidWorks iterativa 

beräkningsmetod ”FFEPlus” och med autogenererade fina element. Elementen är parabola 

trianglar för skalelementen och parabola tetraheder för de solida elementen. I SolidWorks 

kallas en mesh med parabola element för en ”High Quality Mesh”. Storleken på dessa element 

Tabell 8.1 Grov konceptjämförelse. 

Baskoncept X.X och 

bottenvinkel 

Maximal deformation 

[mm] 

Skalelement (tunn) Skalelement (tjock) Solida element 

1.1,       X X X 

1.1,       X X 96,70 

2.1,       X X X 

2.1,       X X X 

3.1,       X X X 

3.1,       X X X 

1.2,       68,41 68,81 66,53 

1.2,       70,26 70,56 67,49 

2.2,       68,46 68,61 69,04 

2.2,       76,23 76,30 76,60 

3.2,       X X X 

3.2,       X X X 

1.3,       43,90 44,63 46,35 

1.3,       57,64 57,69 56,16 

2.3,       31,20 31,73 37,73 

2.3,       49,17 49,36 49,61 

3.3,       X X X 

3.3,       68,04 68,39 69,58 

X: SolidWorks stöter på beräkningsproblem och kan inte lösa det 
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varierar hos modellerna och är i storleksordningen         . Även den direkta 

beräkningsmetoden ”Direct Sparse” användes vilken gav resultat som skiljde sig mindre än 

    från de beräknade med FFEPlus. Vid beräkningar av de maximala deformationerna i alla 

tre kolumner har inställningen Stora Förskjutningar (Large Displacement) använts. Utan 

denna inställning anläggs all last på en gång och detta kan leda till felaktiga resultat eller 

konvergens svårigheter. 

Baskoncepten presenteras nedan i samma ordning som i Tabell 8.1. 

8.1.1 Baskoncept 1.1       

Endast analys med solida element kunde genomföras, maximal deformation ovan infästningen 

på den lutande delen av behållarens baksida (Figur 8.1), spänningar över brottgränsen i stora 

delar av behållaren (Figur 8.2) med spänningskoncentrationer kring infästningsplattorna och 

vid kant till utmataren (Figur 8.3). 

 

 

Figur 8.1 Deformationsdiagram Solidmodell Baskoncept 1.1      . 
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8.1.2 Baskoncept 1.2       

Maximal deformation lutande delen av behållarens sida tätt följt av vertikala delen av 

framsidan (Figur 8.4 t.o.m. Figur 8.6), spänningar ovan brottgränsen huvudsakligen längs 

infästningskanter och radier (Figur 8.7 t.o.m. Figur 8.9) med spänningskoncentrationer vid 

kanterna av infästningsbalkarna och kant till utmataren (Figur 8.10 t.o.m. Figur 8.12). 

 

Figur 8.3 ERR-diagram Solidmodell Baskoncept 1.1      . 

 

Figur 8.2 Spänningsdiagram (von Mises) Solidmodell Baskoncept 1.1      . 
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Figur 8.6 Deformationsdiagram Skalmodell (tjock formulering) Baskoncept 1.2      . 

 

Figur 8.5 Deformationsdiagram Skalmodell (tunn formulering) Baskoncept 1.2      . 

 

Figur 8.4 Deformationsdiagram Solidmodell Baskoncept 1.2      . 
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Figur 8.9 Spänningsdiagram (von Mises) Skalmodell (tjock formulering)Baskoncept 1.2      . 

 

Figur 8.8 Spänningsdiagram (von Mises) Skalmodell (tunn formulering) Baskoncept 1.2      . 

 

Figur 8.7 Spänningsdiagram (von Mises) Solidmodell Baskoncept 1.2      . 
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Figur 8.12 ERR-diagram Skalmodell (tjock formulering) Baskoncept 1.2      . 

 

Figur 8.11 ERR-diagram Skalmodell (tunn formulering) Baskoncept 1.2      . 

 

Figur 8.10 ERR-diagram Solidmodell Baskoncept 1.2      . 
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8.1.3 Baskoncept 1.2       

Maximal deformation lutande delen av behållarens sida (Figur 8.13 t.o.m. Figur 8.15), 

spänningar ovan brottgränsen huvudsakligen längs infästningskanter och radier (Figur 8.16 

t.o.m. Figur 8.18) med spänningskoncentrationer vid kanterna av infästningsbalkarna och kant 

till utmataren (Figur 8.19 t.o.m. Figur 8.21). 

 

 

 

Figur 8.14 Deformationsdiagram Skalmodell (tunn formulering) Baskoncept 1.2       . 

 

Figur 8.13 Deformationsdiagram Solidmodell Baskoncept 1.2      . 
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Figur 8.17 Spänningsdiagram (von Mises) Skalmodell (tunn formulering) Baskoncept 1.2      . 

 

Figur 8.16 Spänningsdiagram (von Mises) Solidmodell Baskoncept 1.2      . 

 

Figur 8.15 Deformationsdiagram Skalmodell (tjock formulering) Baskoncept 1.2       . 
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Figur 8.20 ERR-diagram Skalmodell (tunn formulering) Baskoncept 1.2      . 

 

Figur 8.19 ERR-diagram Solidmodell Baskoncept 1.2      . 

 

Figur 8.18 Spänningsdiagram (von Mises) Skalmodell (tjock formulering) Baskoncept 1.2      . 
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8.1.4 Baskoncept 2.2       

Maximal deformation lutande delen av behållarens sida (Figur 8.22 t.o.m. Figur 8.24), 

spänningar ovan brottgränsen huvudsakligen längs infästningskanter och radier (Figur 8.25 

t.o.m. Figur 8.27) med störst spänningskoncentration vid änden av infästningsbalk (Figur 8.28 

t.o.m. Figur 8.30). 

 

 

Figur 8.22 Deformationsdiagram Solidmodell Baskoncept 2.2      . 

 

Figur 8.21 ERR-diagram Skalmodell (tjock formulering) Baskoncept 1.2      . 
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Figur 8.24 Deformationsdiagram Skalmodell (tjock formulering) Baskoncept 2.2      . 

 

Figur 8.23 Deformationsdiagram Skalmodell (tunn formulering) Baskoncept 2.2      . 
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Figur 8.26 Spänningsdiagram (von Mises) Skalmodell (tunn formulering) Baskoncept 2.2      . 

 

Figur 8.25 Spänningsdiagram (von Mises) Solidmodell Baskoncept 2.2      . 
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Figur 8.28 ERR-diagram Solidmodell Baskoncept 2.2      . 

 

Figur 8.27 Spänningsdiagram (von Mises) Skalmodell (tjock formulering) Baskoncept 2.2      . 
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8.1.5 Baskoncept 2.2       

Maximal deformation lutande delen av behållarens sida (Figur 8.31 t.o.m. Figur 8.33), 

spänningar ovan brottgränsen längs infästningskanter och radier, huvudsakligen änden på 

infästningsbalk och radien mellan lutande sidor (Figur 8.34 t.o.m. Figur 8.36) med störst 

spänningskoncentration vid änden av infästningsbalk (Figur 8.37 t.o.m. Figur 8.39). 

 

Figur 8.30 ERR-diagram Skalmodell (tjock formulering) Baskoncept 2.2      . 

 

Figur 8.29 ERR-diagram Skalmodell (tunn formulering) Baskoncept 2.2      . 
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Figur 8.32 Deformationsdiagram Skalmodell (tunn formulering) Baskoncept 2.2       . 

 

Figur 8.31 Deformationsdiagram Solidmodell Baskoncept 2.2      . 
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Figur 8.34 Spänningsdiagram (von Mises) Solidmodell Baskoncept 2.2       . 

 

Figur 8.33 Deformationsdiagram Skalmodell (tjock formulering) Baskoncept 2.2       . 
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Figur 8.36 Spänningsdiagram (von Mises) Skalmodell (tjock formulering) Baskoncept 2.2       . 

 

Figur 8.35 Spänningsdiagram (von Mises) Skalmodell (tunn formulering) Baskoncept 2.2       . 
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Figur 8.38 ERR-diagram Skalmodell (tunn formulering) Baskoncept 2.2      . 

 

Figur 8.37 ERR-diagram Solidmodell Baskoncept 2.2      . 
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8.1.6 Baskoncept 1.3       

Maximal deformation nedan infästningsbalk lutande delen av behållarens baksida (Figur 8.40 

t.o.m. Figur 8.42), spänningar ovan brottgränsen huvudsakligen längs infästningskanter och 

radier (Figur 8.43 t.o.m. Figur 8.45) med spänningskoncentrationer läng 

infästningsbalkskanter och kant till utmataren (Figur 8.46 t.o.m. Figur 8.48). 

 

 

Figur 8.40 Deformationsdiagram Solidmodell Baskoncept 1.3      . 

 

Figur 8.39 ERR-diagram Skalmodell (tjock formulering) Baskoncept 2.2      . 
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Figur 8.43 Spänningsdiagram (von Mises) Solidmodell Baskoncept 1.3      . 

 

Figur 8.42 Deformationsdiagram Skalmodell (tjock formulering) Baskoncept 1.3      . 

 

Figur 8.41 Deformationsdiagram Skalmodell (tunn formulering) Baskoncept 1.3      . 
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Figur 8.46 ERR-diagram Solidmodell Baskoncept 1.3      . 

 

Figur 8.45 Spänningsdiagram (von Mises) Skalmodell (tjock formulering) Baskoncept 1.3      . 

 

Figur 8.44 Spänningsdiagram (von Mises) Skalmodell (tunn formulering) Baskoncept 1.3      . 
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8.1.7 Baskoncept 1.3       

Maximal deformation ovan infästningen på den lutande delen av behållarens baksida (Figur 

8.49 t.o.m. Figur 8.51), spänningar ovan brottgränsen huvudsakligen längs infästningskanter 

och radier (Figur 8.52 t.o.m. Figur 8.54) med spänningskoncentrationer längs infästningsbalk 

och infästning utmataren på behållarens sida (Figur 8.55 t.o.m. Figur 8.57). 

 

Figur 8.48 ERR-diagram Skalmodell (tjock formulering) Baskoncept 1.3      . 

 

Figur 8.47 ERR-diagram Skalmodell (tunn formulering) Baskoncept 1.3      . 
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Figur 8.51 Deformationsdiagram Skalmodell (tjock formulering) Baskoncept 1.3       . 

 

Figur 8.50 Deformationsdiagram Skalmodell (tunn formulering) Baskoncept 1.3       . 

 

Figur 8.49 Deformationsdiagram Solidmodell Baskoncept 1.3      . 
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Figur 8.54 Spänningsdiagram (von Mises) Skalmodell (tjock formulering) Baskoncept 1.3      . 

 

Figur 8.53 Spänningsdiagram (von Mises) Skalmodell (tunn formulering) Baskoncept 1.3      . 

 

Figur 8.52 Spänningsdiagram (von Mises) Solidmodell Baskoncept 1.3      . 
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Figur 8.57 ERR-diagram Skalmodell (tjock formulering) Baskoncept 1.3      . 

 

Figur 8.56 ERR-diagram Skalmodell (tunn formulering) Baskoncept 1.3      . 

 

Figur 8.55 ERR-diagram Solidmodell Baskoncept 1.3      . 
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8.1.8 Baskoncept 2.3       

Maximal deformation vertikal sida av behållaren (solidmodell, Figur 8.58) och lutande sida av 

behållaren (skalmodeller, Figur 8.59 och Figur 8.60), spänningar ovan brottgränsen 

huvudsakligen längs infästningskanter och radier (Figur 8.61 t.o.m. Figur 8.63) med 

spänningskoncentrationer längs infästningsbalkskanter och kant till utmataren (Figur 8.64 

t.o.m. Figur 8.66). 

 

 

 

Figur 8.59 Deformationsdiagram Skalmodell (tunn formulering) Baskoncept 2.3      . 

 

Figur 8.58 Deformationsdiagram Solidmodell Baskoncept 2.3      . 
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Figur 8.61 Spänningsdiagram (von Mises) Solidmodell Baskoncept 2.3      . 

 

Figur 8.60 Deformationsdiagram Skalmodell (tjock formulering) Baskoncept 2.3      . 
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Figur 8.63 Spänningsdiagram (von Mises) Skalmodell (tjock formulering) Baskoncept 2.3      . 

 

Figur 8.62 Spänningsdiagram (von Mises) Skalmodell (tunn formulering) Baskoncept 2.3      . 
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Figur 8.65 ERR-diagram Skalmodell (tunn formulering) Baskoncept 2.3      . 

 

Figur 8.64 ERR-diagram Solidmodell Baskoncept 2.3      . 
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8.1.9 Baskoncept 2.3       

Maximal deformation lutande sida av behållaren tätt följt av lutande fram/baksida av 

behållaren nedan infästningsbalken (Figur 8.67 t.o.m. Figur 8.69), spänningar ovan 

brottgränsen huvudsakligen längs infästningskanter och radier (Figur 8.70 t.o.m. Figur 8.72) 

med spänningskoncentrationer längs infästningsbalkar och infästning utmataren (Figur 8.73 

t.o.m. Figur 8.75). 

 

 

Figur 8.67 Deformationsdiagram Solidmodell Baskoncept 2.3      . 

 

Figur 8.66 ERR-diagram Skalmodell (tjock formulering) Baskoncept 2.3      . 
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Figur 8.69 Deformationsdiagram Skalmodell (tjock formulering) Baskoncept 2.3       . 

 

Figur 8.68 Deformationsdiagram Skalmodell (tunn formulering) Baskoncept 2.3       . 
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Figur 8.71 Spänningsdiagram (von Mises) Skalmodell (tunn formulering) Baskoncept 2.3       . 

 

Figur 8.70 Spänningsdiagram (von Mises) Solidmodell Baskoncept 2.3       . 
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Figur 8.73 ERR-diagram Solidmodell Baskoncept 2.3      . 

 

Figur 8.72 Spänningsdiagram (von Mises) Skalmodell (tjock formulering) Baskoncept 2.3       . 
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8.1.10 Baskoncept 3.3       

Maximal deformation vertikal sida av behållaren (Figur 8.76 t.o.m. Figur 8.78), spänningar 

ovan brottgränsen längs infästningskanter och radier huvudsakligen vid behållarens hörn 

(Figur 8.79 t.o.m. Figur 8.81) med största spänningskoncentrationerna längs ovankanten av 

infästningsbalken (Figur 8.82 t.o.m. Figur 8.84). 

 

Figur 8.75 ERR-diagram Skalmodell (tjock formulering) Baskoncept 2.3      . 

 

Figur 8.74 ERR-diagram Skalmodell (tunn formulering) Baskoncept 2.3      . 
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Figur 8.77 Deformationsdiagram Skalmodell (tunn formulering) Baskoncept 3.3       . 

 

Figur 8.76 Deformationsdiagram Solidmodell Baskoncept 3.3      . 
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Figur 8.79 Spänningsdiagram (von Mises) Solidmodell Baskoncept 3.3       . 

 

Figur 8.78 Deformationsdiagram Skalmodell (tjock formulering) Baskoncept 3.3       . 
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Figur 8.81 Spänningsdiagram (von Mises) Skalmodell (tjock formulering) Baskoncept 3.3       . 

 

Figur 8.80 Spänningsdiagram (von Mises) Skalmodell (tunn formulering) Baskoncept 3.3       . 
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Figur 8.83 ERR-diagram Skalmodell (tunn formulering) Baskoncept 3.3      . 

 

Figur 8.82 ERR-diagram Solidmodell Baskoncept 3.3      . 
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Figur 8.84 ERR-diagram Skalmodell (tjock formulering) Baskoncept 3.3      . 
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8.2 Resultat – h-adaptive 

I Tabell 8.2 presenteras de maximala deformationerna för Baskoncept 2.3       då h-

adaptive (Target Accuracy     ) har använts med olika Accuracy Bias-inställningar. 

 

8.2.1 Accuracy Bias – Mitten 

Deformations-, spännings- och ERR-diagram för Baskoncept 2.3       simulerat med h-

adaptive med Accuracy Bias inställd till sitt standarsvärde (Mitten). 

 

 

Figur 8.85 Deformationsdiagram 

Tabell 8.2 Maximala deformationer med h-adaptive 

Baskoncept Accuracy Bias Maximal Deformation Global Criterion 

2.3       

Mitten 41,38 mm < 7,50 % 

Lokal 39,58 mm < 8,52 % 

Global 41,94 mm < 4,41 % 

Global Criterion: Total relative strain energy norm error 
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Figur 8.87 Von Mises spänning, behållaren sett från sidan. 

 

Figur 8.86 Von Mises spänning, behållaren sett ovanifrån. 



94 

 

 

 

 

Figur 8.89 Elementet med högsta von Mises spänningen markerad. 

 

Figur 8.88 Von Mises spänning, behållaren sett bak-/framifrån. 
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Figur 8.91 ERR-diagram, behållaren sett från sidan. 

 

Figur 8.90 ERR-diagram, behållaren sett ovanifrån. 
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8.2.2 Accuracy Bias – Lokal 

Deformations-, spännings- och ERR-diagram för Baskoncept 2.3       simulerat med h-

adaptive med Accuracy Bias inställd till Lokal. 

 

Figur 8.93 Element med högsta ERR-värde markerat. 

 

Figur 8.92 ERR-diagram, behållaren sett bak-/framifrån. 
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Figur 8.95 Von Mises spänning, behållaren sett ovanifrån. 

 

Figur 8.94 Deformationsdiagram 
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Figur 8.97 Von Mises spänning, behållaren sett bak-/framifrån. 

 

Figur 8.96 Von Mises spänning, behållaren sett från sidan. 
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Figur 8.99 ERR-diagram, behållaren sett ovanifrån. 

 

Figur 8.98 Elementet med högsta von Mises spänningen markerad. 
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Figur 8.101 ERR-diagram, behållaren sett bak-/framifrån. 

 

Figur 8.100 ERR-diagram, behållaren sett från sidan. 
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8.2.3 Accuracy Bias – Global 

Deformations-, spännings- och ERR-diagram för Baskoncept 2.3       simulerat med h-

adaptive med Accuracy Bias inställd till Global. 

 

Figur 8.103 Element med högsta ERR-värde på behållarens utsida markerat. 

 

Figur 8.102 Element med högsta ERR-värde på behållarens insida markerat. 
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Figur 8.105 Von Mises spänning, behållaren sett ovanifrån. 

 

Figur 8.104 Deformationsdiagram 
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Figur 8.107 Von Mises spänning, behållaren sett bak-/framifrån. 

 

Figur 8.106 Von Mises spänning, behållaren sett från sidan. 
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Figur 8.109 ERR-diagram, behållaren sett ovanifrån. 

 

Figur 8.108 Element med högsta von Mises spänningen markerat. 
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Figur 8.111 ERR-diagram, behållaren sett bak-/framifrån. 

 

Figur 8.110 ERR-diagram, behållaren sett från sidan. 
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Figur 8.112 Element med högsta ERR-värde markerat. 
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8.3 Tryckskillnader 

I Tabell 8.3 redovisas förhållandet mellan normaltrycket beräknat enligt Eurocode (trycket vid 

botten, maximala trycket och maximala trycket efter det att Eurocodes normaltryck 

omvandlats till en andragradsekvation) och hydrostatiskt tryck. I avsnitt 7.1 uppskattas 

förhållandet till att vara     . Värdena i Tabell 8.3 är mellan              . 

 

 

Tabell 8.3 Förhållande mellan Eurocodes normaltryck och hydrostatiskt tryck. 

 
Bottendiff. 

(sida/fram/bak) 

Maxdiff. 

(sida/fram/bak) 

Maxdiff.2a gradare 

(sida/fram/bak) 

Baskoncept 1.X 

      
2,7179/2,9648/2,8717 2,7273/2,9648/2,8717 2,7312/2,9683/2,8752 

Baskoncept 1.X 

      
2,4889/2,7880/2,6597 2,5237/2,7893/2,6597 2,5173/2,7926/2,6644 

Baskoncept 2.X 

      
2,7179/2,9221/2,9221 2,7273/2,9221/2,9221 2,7312/2,9256/2,9256 

Baskoncept 2.X 

      
1,9303/2,2448/2,2448 2,0694/2,2476/2,2476 2,0662/2,2520/2,2520 

Baskoncept 3.X 

      
2,1193/2,9268/2,9268 2,1925/2,9268/2,9268 2,1840/2,9302/2,9302 

Baskoncept 3.X 

      
1,9131/2,8201/2,8201 2,0274/2,8201/2,8201 2,0212/2,8243/2,8243 

Bottendiff.: Eurocodetrycket vid botten/hydrostatiskt tryck vid botten 

Maxdiff.: Eurocodes maximala tryck/ hydrostatiskt tryck vid botten 

Maxdiff.2a gradare: MATLAB andragradare maximala trycket/ hydrostatiskt tryck vid botten 

 


