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Abstract 
Scania CV AB is one of the world’s leading companies within heavy vehicles. The 
company have a broad selection of trucks, which all are equipped with gas, or fuel 
tanks, depending on the fuel type of the truck, The trucks also contain air tanks that 
are used for braking and air suspension. The tanks are assembled with straps, where 
the rubber spacers constitutes a protective layer between the tank and the strap, to 
protect the tank from wear. 
 
When installing different types of tanks there is a need for elements in the joint that 
increases the friction, compensates for manufacturing defects, prevents wear and 
permits electrical insulation. This has traditionally been done with rubber spacers. 
However, the rubber spacers increase the uncertainty of the actual preload of the 
joint, and movements in the joint usually make the spacers slip out of its position.  
 
The purpose of the project is to generate knowledge on what characteristics and 
conditions that affects the performance of the friction joint, and to find a conceptual 
solution of the underlaying problem.        
 
The following questions were created to be able to fulfill the purpose of the project:  
F1: Which underlying causes generate preload loss in the straps when assembling 
various tanks?  
F2: Which underlying causes makes rubber spacers tend to slip out of its position 
in various tank installations?  
F3: What operations need to be undertaken to prevent the preload loss in the straps 
and that the rubber spacers slip out of its position?  
 
A case study and a literature review was conducted. The literature review was done 
to get an overall understanding of all of the different subjects that can be of 
relevance in this project. The data was collected from books, research papers and 
scientific articles. Data was also collected from interviews, technical reports, 
deviation reports, legal requirements, drawings, statistics from the field quality and 
observations in production.  
 
The case study is based on a product development process where several different 
product development tools have been used. The case study also include material 
testing in terms of friction and settlement testing. 
 
The project resulted in a concept in the shape of a rubber spacer which is 
based on the existing solution that Scania is using today. The solution consists of 
four components: geometries that prevent the rubber from slipping away known as 
flanges and geometries in the shape of tips of a fir tree, rounded short sides and 
a dimpled underside. The size of the spacer will vary because of the different types 
of tank and strap sizes. The material is the same -----------------------------------------
---------------------------. 
 
The project also resulted in a design guideline, that will provide guidelines and 
guidance for further work and future design. 
 
Keywords: preload in bolted joints, preload losses, rubber, settlement and creep, 
friction, and micro-sliding. 



 
 

Sammanfattning 
Scania CV AB är ett av de världsledande företagen inom tunga fordon. Deras utbud 
av lastbilar är brett, och lastbilarna är utrustade med gas-, eller bränsletankar, 
beroende på fordonets drivmedel. Lastbilarna är även utrustade med trycktankar 
som används vid inbromsning och luftfjädring. Tankarna är monterade med 
spännband, där gummimellanlägg utgör ett skydd mellan tank och spännband för 
att skydda tanken mot nötning. 
 
Vid installation av olika lastbilstankar finns behov av element i förbandet som ökar 
friktionen, kompenserar formfel, förhindrar nötning, och medger elektrisk 
isolation. Detta har traditionellt gjorts genom att använda gummimellanlägg 
i förbandet. Gummimellanlägg ökar dock osäkerheten i den faktiska förspänningen 
av förbandet, samt rörelser i konstruktionen ofta får mellanlägget att vandra ur 
position.  
 
Syftet med projektet är att skapa förståelse för vilka egenskaper och förutsättningar 
som påverkar prestandan av ett friktionsbetingat förband, samt att hitta konceptuell 
lösning på grundproblematiken. 
 
För att kunna fullgöra syftet har följande frågeställningar utformats: 
F1: Vilka orsaker ligger till grund för att förspänningen i spännbanden släpper vid 
montering av diverse fordonstankar? 
F2: Vilka orsaker ligger till grund för att gummimellanlägg tenderar att vandra ur 
position i olika tankinstallationer? 
F3: Vilka åtgärder kan vidtas för att motverka att förspänningen i spännbanden 
släpper och att gummimellanläggen vandrar ur position? 
 
I arbetet har en fallstudie och en litteraturstudie genomförts. Litteraturstudien 
utfördes för att skapa övergripande förståelse i ämnen som kan vara relevanta för 
arbetet. Den insamlade informationen härrör från böcker, forskningsavhandlingar 
och vetenskapliga artiklar. Data har även samlats in i form av intervjuer, tekniska 
rapporter, felrapporter, lagkrav, ritningar, statistik i fältkvaliteten, och 
observationer i produktionen. 
 
Fallstudien baseras på en produktutvecklingsprocess där flera 
produktutvecklingsverktyg har använts. I fallstudien ingår även materialprov i form 
av friktion och sättning. 
 
Arbetet resulterade i ett koncept i form av ett gummimellanlägg och baseras på 
Scanias befintliga lösning. Lösningen består av fyra komponenter: geometrilåsning 
i form av flänsar och så kallade grantoppar, rundade kortsidor och gropig undersida. 
Storleken kan däremot variera på grund av spännbandens och tankarnas breda 
storleksspann. Materialet är -----------------------------------------------------------------
------------------------.  
 
Arbetet har även resulterat i en design-guideline, som ska ge riktlinjer och 
vägledning för fortsatt arbete och framtida konstruktion. 
 
Nyckelord: förspänning i skruvförband, förspänningsförluster, gummi, sättning och 
krypning, friktion, och mikroglidning.  



 
 

Förord 
 
Vi vill tacka alla som har stöttat oss under detta arbete. Tack till vår handledare på 
Scania, Rickard Norstedt, som har guidat oss genom arbetet och varit ett bra stöd 
under hela arbetets gång. Tack även till Nicklas Carlsson som snabbt fick oss att 
känna oss som en del av gruppen och för att du alltid försökte ge oss de bästa 
förutsättningarna för att lyckas. Även ett stort tack till övriga RTLA som fick oss 
att känna oss välkomna och som delade med sig av sin kunskap, och gav oss tips 
och många intressanta idéer. 
 
Ett extra stort tack vill vi rikta till vår gummispecialist, Martin Bellander, som 
ägnade mycket tid till att hjälpa oss att komma igång med våra materialprover som 
har varit en stor del i vårt arbete. Tack även för att du tog dig tid att besvara alla 
möjliga materialrelaterade frågor som dök upp under arbetets gång. Vi hade inte 
kommit så här långt om det inte vore för dig.  
 
Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare på Mälardalens högskola, Janne 
Carlsson, som har varit ett stort stöd i vårt arbete. Tack för att du alltid lyckades 
rikta in oss på rätt spår och för att du alltid fick oss att känna motivation och 
inspiration till fortsatt arbete. 
 
Slutligen vill vi tacka alla övriga involverade som på ett eller annat sätt har hjälpt 
oss inom arbetet. Ni har alla varit till stor hjälp för att vi ska kunna utföra arbetet 
på bästa möjliga sätt. 
 
 

 
 

 

Amanda Andersson 
 

 

Adam Eklund 
 
2018-05-18  



 
 

Innehållsförteckning 
1 Inledning............................................................................................................................ 1 

1.1 Bakgrund .................................................................................................................... 1 
1.2 Problemformulering .................................................................................................... 2 

1.3 Syfte, mål och frågeställningar .................................................................................... 2 

1.4 Avgränsningar och direktiv ......................................................................................... 2 

2 Ansats och metod ............................................................................................................... 4 

2.1 Fallstudie .................................................................................................................... 4 

2.2 Datainsamling ............................................................................................................ 4 

2.2.1 Primärdata.......................................................................................................... 4 

2.2.2 Sekundärdata...................................................................................................... 5 

2.2.3 Granskning av metod.......................................................................................... 5 

2.3 Arbetsmetod ............................................................................................................... 6 

3 Teoretisk referensram ......................................................................................................... 8 

3.1 Gummi ....................................................................................................................... 8 
3.1.1 Nitrilgummi ....................................................................................................... 8 

3.2 Sättning ...................................................................................................................... 8 

3.2.1 Sättning i skruvförband ...................................................................................... 8 

3.2.2 Sättning i material .............................................................................................. 8 

3.2.3 Mekanisk sättning .............................................................................................. 9 

3.3 Friktion ...................................................................................................................... 9 

3.3.1 Övervinnande av friktionskraft i gummi .............................................................. 9 

3.3.2 Metoder för att uppnå minskad friktion ............................................................. 10 

3.3.3 Teflon .............................................................................................................. 10 

3.3.4 Porer ................................................................................................................ 10 

3.4 Ytbeläggning av stål ................................................................................................. 10 
3.4.1 Vulkanisering ................................................................................................... 10 

3.4.2 Dip-coating ...................................................................................................... 11 

3.4.3 Krympslang ..................................................................................................... 11 

3.5 Potentiella spännbandsmaterial ................................................................................. 11 

3.5.1 Komposit ......................................................................................................... 11 

3.5.2 Kevlar .............................................................................................................. 12 

3.5.3 Kolfiber ........................................................................................................... 12 

3.5.4 Glasfiber .......................................................................................................... 12 

3.6 Produktutvecklingsverktyg........................................................................................ 12 

3.6.1 Gantt-schema ................................................................................................... 12 

3.6.2 Kravspecifikation ............................................................................................. 12 

3.6.3 Funktionsanalys ............................................................................................... 13 
3.6.4 Idé- och konceptgenerering............................................................................... 13 



 
 

3.6.5 Pughs matris..................................................................................................... 13 

3.6.6 QFD ................................................................................................................. 13 

4 Fallstudie ......................................................................................................................... 14 

4.1 Företaget .................................................................................................................. 14 

4.2 Dagens lösning av tankinstallation ............................................................................ 14 

4.3 Intervjuer .................................................................................................................. 15 

4.4 Beräkningar .............................................................................................................. 17 

4.5 Prov ......................................................................................................................... 18 

4.5.1 Sättningsprov ................................................................................................... 18 

4.5.2 Friktionsprov.................................................................................................... 20 

4.6 Produktutvecklingsverktyg........................................................................................ 22 
4.6.1 Planering .......................................................................................................... 22 

4.6.2 Kundkrav ......................................................................................................... 23 

4.6.3 Funktionsanalys ............................................................................................... 23 

4.6.4 Konkurrentanalys ............................................................................................. 23 

4.6.5 Idé- och konceptgenerering............................................................................... 24 

4.7 Konceptval ............................................................................................................... 26 

4.7.1 Pughs matris..................................................................................................... 26 

4.7.2 QFD ................................................................................................................. 26 

4.7.3 Design-guideline .............................................................................................. 26 

5 Resultat ............................................................................................................................ 28 

5.1 Koncept .................................................................................................................... 28 
5.2 Design-guideline ...................................................................................................... 30 

6 Analys & diskussion......................................................................................................... 31 

6.1 Beräkningar .............................................................................................................. 31 

6.2 Prov ......................................................................................................................... 31 

6.3 Koncepturval ............................................................................................................ 32 

6.4 Koncept .................................................................................................................... 33 

6.5 Analys av forskningsfrågor ....................................................................................... 35 

7 Slutsatser och rekommendationer ..................................................................................... 37 

7.1 Beräkningar .............................................................................................................. 37 

7.2 Prov ......................................................................................................................... 37 

7.3 Koncept .................................................................................................................... 37 

8 Referenser ........................................................................................................................... i 
Bilagor ...................................................................................................................................... vii 

 
 
 
 
 
 



 
 

Bilageförteckning 

Bilaga 1 - Frågorna till intervjuerna 

Bilaga 2 - Tabell över svar från intervjuer. 

Bilaga 3 - Mullins effekt: Graf över klämkraft och deformation 

Bilaga 4 - Resultat från sättningsprov 

Bilaga 5 - Resultat från friktionsprov 

Bilaga 6 - Gantt-schema 

Bilaga 7 - Problemspecifikation 

Bilaga 8 - Funktionsanalys 

Bilaga 9 - Kravspecifikation 

Bilaga 10 - Konkurrentanalys 

Bilaga 11 - Pughs matris 

Bilaga 12 - QFD 

Bilaga 13 - Beräkningar av trycktank och bränsletank 

Bilaga 14 - Mikroskopibilder av provmaterial 

 
Figurförteckning 
Figur 1 - Schematisk bild över friktionstestet (Tuononen, 2016) ................................................. 10 

Figur 2 - Exempel på trycktanksinstallation ............................................................................... 15 

Figur 3 - Exempel på bränsletanksinstallation ............................................................................ 15 

Figur 4 - Exempel på gastanksinstallation .................................................................................. 15 
Figur 5 - Sättningsrigg sett framifrån ......................................................................................... 19 

Figur 6 - Öppen sättningsrigg med gummiprover och distanser sett ovanifrån ............................. 19 

Figur 7 - Sprängskiss av sättningsrigg ........................................................................................ 20 

Figur 8 - Exempel på hur friktionsmaskinen användes ................................................................ 21 

Figur 9 - Mikroskopibild över gropig yttextur sett uppifrån (5x förstoring) ................................. 22 

Figur 10 - Mikroskopibild över gropig yttextur sett från sidan (63x förstoring) ........................... 22 

Figur 11 - Mikroskopibild över gropig yttextur sett uppifrån (20x förstoring) ............................. 22 

Figur 12 - Funktionsanalys ........................................................................................................ 23 

Figur 13 - Koncept 1C ............................................................................................................... 24 

Figur 14 - Koncept 1A ............................................................................................................... 24 

Figur 15 - Koncept 2A/2B ......................................................................................................... 25 

Figur 16 - Koncept 2C/2D ......................................................................................................... 25 
Figur 17 - Koncept 3 ................................................................................................................. 25 

Figur 18 - Koncept 4 ................................................................................................................. 25 

Figur 19 - Koncept 6A ............................................................................................................... 25 

Figur 20 - Koncept 6B ............................................................................................................... 25 

Figur 21 - Koncept 7 ................................................................................................................. 26 

Figur 22 - Slutkonceptets ovan- och undersida ........................................................................... 28 

Figur 23 - Slutkonceptet sett framifrån ....................................................................................... 28 



 
 

Figur 24 - Gropig undersida ....................................................................................................... 29 

Figur 25 - Flänsar ...................................................................................................................... 29 

Figur 26 - Grantopp ................................................................................................................... 29 

 

Tabellförteckning 
Tabell 1 - Översikt över intervjuerna.......................................................................................... 16 

Tabell 2 - Material vid sättningsprov.......................................................................................... 18 

Tabell 3 - Material vid friktionsprov .......................................................................................... 21 

Tabell 4 - Kundkrav .................................................................................................................. 23 

Tabell 5 - Resultat från sättningsprov ......................................................................................... xv 

Tabell 6 - Resultat från friktionsprov ........................................................................................ xvi 

 



1 
 

1 Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrund, problemformulering, syftet med arbetet, 
forskningsfrågor och avgränsningar. 
 
1.1 Bakgrund 
I samband med en globaliserad och integrerad marknad ökar, som en följd av den 
ekonomiska tillväxten, ständigt efterfrågan på transporter. Europeiska 
Kommissionen (2017) menar att nästan hälften av allt gods i världen 
transporterades via vägar år 2015. Detta kommer troligtvis inte att förändras i 
framtiden eftersom vägtransporter möjliggör en flexibilitet som inte kan överträffas 
av andra transportmedel. Stora lastbilar trafikerar transportvägarna och möjliggör 
den gränsöverskridande handeln. För att detta ska vara möjligt styrs världens 
lastbilstillverkare av en mängd olika lagkrav beträffande trafiksäkerhet, 
miljöpåverkan och skyddande komponenter. 
 
Scania CV AB är ett av de världsledande företagen inom tunga fordon. Deras utbud 
av lastbilar är brett och lastbilarna är utrustade med gas-, eller bränsletankar, 
beroende på fordonets drivmedel. Lastbilarna är även utrustade med trycktankar 
som används vid inbromsning och luftfjädring. Tankarna är monterade med 
spännband, där gummimellanlägg utgör ett skydd mellan tank och spännband, för 
att skydda tanken mot nötning (Ekengren, 2017). 
 
Spännbanden monteras med hjälp av skruvförband för att uppnå rätt förspänning i 
spännbanden. Vid förspänning av ett skruvförband finns en osäkerhet i den 
förspänningskraft som erhålls i skruven efter montering med ett visst 
åtdragningsmoment. Detta kan bland annat bero på olika typer av sättningar: 
sättning i skruvförbandet, mekanisk sättning samt sättning och krypning i 
materialet. Sättning  i skruvförbandet är formanpassningen som uppkommer i 
de klämda kontaktytorna, och uppstår till följd av skruvens klämkraft. Den 
mekaniska sättningen uppkommer till följd av glidning mellan två material, och 
materialets sättning innebär materialets permanenta deformation. Krypning 
uppstår genom inre deformationer i skruvar och komponenter. Krypningen upphör 
aldrig, vilket medför en kontinuerlig minskning av klämkraften. Sättning och 
krypning uppstår lättare i mjukare material, exempelvis plastmaterial och färgskikt 
(SFN, 2012).  
 
Gummi, eller elastomerer, är en polymer med elastiska egenskaper, vilket innebär 
att det deformeras under belastning och går tillbaka till sin ursprungliga form när 
spänningen upphör (Bellander, et al., 2018). Tack vare bland annat sin elastiska 
egenskap tenderar gummi att ha en hög sättningsgrad. Därmed är det med största 
sannolikhet troligt att en elastomer i ett skruvförband kommer att bidra till en ökad 
osäkerhet i klämkraften och på så sätt orsaka förspänningsförluster (SFN, 2012). 
Ett annat problem som uppstår är att gummimellanläggen tenderar att vandra ur 
position. Grundorsakerna till detta är ännu inte fastställda. Däremot har 
spekulationer gjorts kring potentiella orsaker till problemet; gummimellanläggens 
utformning, gummiblandningens mekaniska egenskaper, och förlorad förspänning 
i spännbandet utgör några exempel på dessa möjliga problemkällor. 
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1.2 Problemformulering 
Vid installation av olika lastbilstankar finns behov av element i förbandet som ökar 
friktionen, kompenserar formfel, förhindrar nötning, och medger elektrisk isolation. 
Detta har traditionellt gjorts genom att använda gummimellanlägg i förbandet. 
Gummimellanlägg ökar dock osäkerheten i den faktiska förspänningen av 
förbandet. Rörelser i konstruktionen gör även att mellanlägget tenderar att vandra 
ur position. 
 
1.3 Syfte, mål och frågeställningar 
Syftet med projektet är att skapa förståelse för vilka egenskaper och förutsättningar 
som påverkar prestandan av ett friktionsbetingat förband, samt att hitta konceptuell 
lösning på grundproblematiken. Projektet ska även resultera i en Design-guideline 
som ska kunna tillhandahålla en utgångspunkt för framtida utvecklingar av 
gummimellanlägg.  
 
Det övergripande målet med projektet är att skapa förutsättningar som gör att ett 
friktionsbetingat förband inte ändrar position i tankinstallationer. Detta ska 
åstadkommas med hjälp av delmålen: 
 

• Materialet i lösningen ska ha en lägre sättningsgrad än 21 % under 
förbandets livslängd. 

• Materialet i lösningen ska ha en friktionskoefficient som ligger i intervallet 
-------. 

• Lösningen ska inte kräva någon form av friktionsnedsättande medel för att 
kunna installeras. 

 
För att kunna fullgöra syftet har följande frågeställningar utformats: 
F1: Vilka orsaker ligger till grund för att förspänningen i spännbanden släpper vid 
montering av diverse fordonstankar? 
F2: Vilka orsaker ligger till grund för att gummimellanlägg tenderar att vandra ur 
position i olika tankinstallationer? 
F3: Vilka åtgärder kan vidtas för att motverka att förspänningen i spännbanden 
släpper och att gummimellanläggen vandrar ur position? 
 
1.4 Avgränsningar och direktiv 
Arbetet omfattar 20 veckor med 40 timmars arbete per vecka, och avgränsas till att 
framtaget koncept endast baseras på Scanias befintliga tankinstallationer för 
lastbilar. På grund av den korta tidsramen kommer inga fysiska prov av framtagna 
koncept att ske. Det slutgiltiga konceptets potential kommer istället baseras på 
materialprovning, beräkningar, samt tillhandahållen dokumentation från Scania i 
form av skakprovsrapporter och avvikelserapporter från eftermarknad. Vid 
konceptutveckling ska gränssnittet mot andra komponenter inte heller ändras.  
 
Beräkningar kommer att ske i syfte att ta reda på om låg friktionskraft i förbandet 
kan vara en potentiell orsak till att gummimellanlägget glider iväg. Syftet med 
beräkningarna är även att ta fram minsta möjliga friktionskoefficient som får uppstå 
i förbandet utan att gummimellanlägget vandrar ur position. Beräkningarna har 
även endast utförts på cylindriska tryck- och bränsletankar, varav endast en storlek 
per tanksort. Därmed har även endast en storlek av spännband och 
gummimellanlägg per tank räknats på. Beräkningarna är baserade på en förenklad 
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beräkningsmodell, och utgår från att spännbandet utgör en jämnt utbredd last. 
Beräkningarna ska även användas som underlag för sättningsprov.  
 
Framtagna koncept ska kunna appliceras på alla tankinstallationer för att ha en typ 
av lösning för samma problematik. Denna rapport skall fungera som en 
designguide, och ge riktlinjer och vägledning för fortsatt arbete och framtida 
konstruktion. 
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2 Ansats och metod 
I detta kapitel beskrivs forskningsdesignen och de metoder som har använts i denna 
studie. Inledningsvis motiveras de valda metoderna och forskningens kvalitet 
utvärderas. Därefter beskrivs tillvägagångssättet för hela arbetet i detalj. 

2.1 Fallstudie 
En fallstudie är en forskningsstrategi som inkluderar datainsamling i form av 
intervjuer, observationer och kvantitativa analyser för att besvara forskningsfrågor. 
Den varierar i antal studier beroende på vilka forskningsfrågor som ska besvaras. 
En fallstudie kombineras ofta med andra metoder (Eisenhardt, 1989). 

Denna fallstudie utfördes på Scania CV AB i Södertälje, och inleds med en utförlig 
förstudie kring hur dagens tankinstallationer är uppbyggda, samt 
monteringsmetoden som används för respektive lösning. Fallstudien är gjord i form 
av en produktutvecklingsprocess. En mer utförlig beskrivning av fallstudien ges i 
kapitel 4.  

2.2 Datainsamling 
Datainsamling kan ske både kvantitativt och kvalitativt. Kvantitativa data är data 
som handlar om kvantiteter, värden eller siffror, och uttrycks vanligtvis i numerisk 
form. Användningen av statistik för att generera och därefter analysera denna typ 
av data ger trovärdighet till det (Saunders, et al., 2009).  

Kvalitativa data är istället data som inte genereras av siffror, utan data som samlas 
in genom intervjuer och observationer (Saunders, et al., 2009). 

Saunders, et al. (2009) menar att båda datainsamlingsmetoderna har sina för- och 
nackdelar, och att en kombination av dem är en fördel. 

2.2.1 Primärdata 
Primärdata är data som samlas in direkt av den individen som senare ska använda 
den. Exempel på primära datainsamlingsmetoder är intervjuer, observationer samt 
undersökningar (Saunders, et al., 2009). 

Intervjuer	
Intervju innebär att en meningsfull diskussion hålls mellan flera individer. Det finns 
främst tre olika typer av intervjuer: strukturerad, ostrukturerad eller semi-
strukturerad intervju. Vilken typ av intervju som är mest lämpad för tillfället beror 
på hur intervjuerna är strukturerade och vad intervjuaren vill få ut av 
intervjun (Saunders, et al., 2009). 

I arbetet har semistrukturerade intervjuer utförts. Denna typ av intervju innebär att 
det finns en förutbestämd agenda och frågor att hålla sig till. Metoden innefattar 
även möjligheten att ställa spontana följdfrågor om det skulle behövas för att 
klargöra något. Frågorna kan även variera sig beroende på vilken individ frågorna 
ställs till, till skillnad från strukturerade intervjuer där frågorna inte skiljer 
sig (Saunders, et al., 2009). 

Semistrukturerade intervjuer utfördes för att skapa förståelse för hur problematiken 
uppstår och för att erhålla intervjuobjektens erfarenheter och kunskaper inom 
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ämnet. Med en helt ostrukturerad intervju finns en risk att inte få ut all den 
information som behövs. 

Observationer 
Observation är en objektiv datainsamlingsmetod genom direktkontakt med ett 
objekt, antingen en människa eller en specifik situation. Observationer används 
också för att komplettera och klargöra data som härrör från intervjuer. Syftet med 
metoden är att få insikt i hur produkter och processer hanteras, och vilka problem 
som kan uppstå (Osvalder, et al., 2010). 

Observationer kan både ge kvalitativa och kvantitativa resultat. Kvantitativa 
resultat kommer ofta från frekvensstudier, vilket handlar om hur ofta en specifik 
händelse sker under en förutbestämd tidsperiod. Kvalitativa resultat handlar mer 
generellt om beteenden och vad som händer i systemet (Osvalder, et al., 2010). 

Observationer är en lämplig metod för att få insikt om ett specifikt område och för 
att samla in information angående olika händelser (Osvalder, et al., 2010). 

På grund av den korta tidsramen i arbetet har observationer inte använts som en 
datainsamlingsmetod i större utsträckning. Däremot har ett fåtal 
observationstillfällen ägt rum, dels i produktionen för att få inblick i hur 
monteringen för den aktuella applikationen ser ut för att skapa större förståelse i 
lastbilens uppbyggnad, och dels i provriggshallen för att få en överskådlig blick 
över hur provriggarna används. 

2.2.2 Sekundärdata 
Sekundärdata refererar till tidigare insamlat material från tidigare genomförda 
studier (Saunders, et al., 2009). Det är viktigt att sekundära data kritiskt granskas 
för att försäkra att den innehåller korrekt information (Lekvall & Wahlbin, 2007). 
 
I arbetet gjordes en litteraturstudie för att skapa övergripande förståelse i ämnen 
som kan vara relevanta för arbetet. Den insamlade informationen härrör från 
böcker, forskningsavhandlingar och vetenskapliga artiklar. Databaser som har 
använts vid insamling av vetenskapliga artiklar är Google Scholar, IEEE Xplore, 
Science Direct och Web of Science. För att bredda sökresultatet har engelska sökord 
till största del använts. Sökorden som har använts är: preload in bolted joints, 
preload losses, rubber, settlement and creep, friction, och micro-sliding. Artiklarna 
granskades först via titlarna och sammanfattningarna för att få en någorlunda 
uppfattning om de ska inkluderas eller exkluderas i litteraturstudien. De artiklarna 
som togs vidare granskades sedan noggrant och relevant data sorterades ut. Några 
av Scanias interna databaser har även använts, däribland databasen för 
avvikelserapporter för att ta fram felrapporter inom problemet, samt databasen för 
tekniska rapporter för att ta fram rapporter från tidigare prov som kan vara av 
relevans i detta arbetet. 

2.2.3 Granskning av metod 
Följande avsnitt behandlar reliabilitet och validitet, som är två kriterier som 
används för att utvärdera forskningens kvalitet. 



6 
 

Reliabiliteten refererar till om studieresultaten skulle kunna upprepas (Bryman & 
Bell, 2015; Williamson, 2002). Målet är att säkerställa att andra forskare kan uppnå 
samma resultat genom att följa samma forskningsmetod (Yin, 2014). 

Reliabiliteten i litteraturstudien stärks genom den grundliga beskrivningen av 
använda metoder och undersökningsresultat som säkerställer replikerbarhet och 
därmed reliabiliteten av forskningen. Det kan dock finnas risk för partiskhet, då 
litteraturgranskningen endast har gjorts av två personer. Produktutveckling är ett 
brett ämne, och det kan vara svårt för granskarna att ha alla perspektiv i åtanke vid 
beslutsfattande angående vilka artiklar som ska tas med i litteraturstudien och vilka 
som kan uteslutas. I de flesta fallen har det varit självklart vilka artiklar som ska 
inkluderas, men det finns en risk att granskningen har påverkats av granskarnas 
tidigare erfarenhet. 

En svaghet med kvalitativa intervjuer är att intervjuerna blir väldigt svåra att 
replikera. Detta dels på grund av att miljön där intervjun genomförs och 
förhållandet mellan intervjuobjekt och intervjuare kan skilja sig mellan tillfälle och 
forskare. Intervjuobjektens svar kan också leda till missförstånd eftersom svaren 
kan tolkas olika beroende på forskare (Edwards & Holland, 2013). Samtidigt kan 
för mycket fokus på att säkerställa reliabiliteten under intervjun ha en negativ 
inverkan på kreativiteten i processen (Kvale & Brinkmann, 2014). Reliabiliteten i 
analysen av intervjuerna anses ändå vara hög eftersom intervjuerna och metoderna 
är beskrivna i detalj. 

Reliabiliteten i denna studie stärks ytterligare genom att använda olika metoder, det 
vill säga litteraturstudie tillsammans med intervjuer, är slutsatsen mer trolig att vara 
reliabel (Williamson, 2002). 

Validitet syftar till att forskningsmetoden mäter vad den är avsedd att mäta (Kvale 
& Brinkmann, 2014; Williamson, 2002). Validitet kan beaktas från två olika 
perspektiv, intern validitet och extern validitet. Intern validitet avser förtroendet 
mellan observationer och slutsatser (Bryman & Bell, 2015), det vill säga om 
forskaren har gjort den rätta tolkningen. Extern validitet avser om resultaten kan 
generaliseras till andra sammanhang (Bryman & Bell, 2015). 

Intervjuernas validitet stärktes på två sätt. För det första ökades validiteten genom 
att intervjuobjekten valdes baserat på position, kompetens och arbetslivserfarenhet. 
Alla intervjuobjekten hade på något sätt en betydande koppling till olika 
tankinstallationer, gummimaterial eller hållfasthetsprov. Yin (2014) menar att den 
externa validiteten även ökar vid användning av olika informationskällor avseende 
litteraturen och intervjuerna. 

2.3 Arbetsmetod 
Projektet inleddes med ett inledande möte med handledare och gruppchef för att få 
en första inblick i företaget och avdelningen, samt för att diskutera problemområde 
och projektets syfte. Därefter gjordes en grov planering för att ta fram en tidsram 
för hela projektet. Planeringen kunde sedan smalnas av ju längre projektet gick. 
Därefter samlades data in i form av intervjuer, tekniska rapporter, felrapporter, 
lagkrav, ritningar, statistik i fältkvaliteten, observationer i produktionen och 
litteraturstudie. 
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Denna data analyserades och en problemlösningsprocess påbörjades. Processen 
inleddes med att problemet tydliggjordes för att få en klarare bild av grundorsaken.  

En kravspecifikation skapades för att veta vilka krav som ställs på den nya 
lösningen. Därefter utvärderades redan existerande lösningar för att undersöka vad 
som skulle kunna utnyttjas och utgöra delar av en framtida lösning. Detta gjordes 
bland annat med hjälp av beräkningar och materialprover. När dessa moment var 
klara användes resultaten som beslutsunderlag till konceptutvärderingen. 

Baserat på kravspecifikationen skapades sedan en funktionsanalys där 
huvudfunktioner, delfunktioner och stödfunktioner kategoriserades.  

Därefter påbörjades konceptgenereringen i form av en variant av 6-3-5-metoden 
som gjordes med hjälp av en grupp människor. Inga begränsningar gavs innan 
genereringen, utan utgick endast från den tredje frågeställningen, F3, i avsnitt 1.4.  

Pughs konceptvalsmatris användes sedan för att ta fram det bästa konceptet för 
denna applikation. Möjligheterna att kombinera flera koncept utvärderades även för 
att på så sätt eliminera svagheter i olika koncept. 

De fyra koncepten, som enligt Pughs matris var bäst lämpade under rådande 
förhållanden, utvärderades sedan i en QFD där dagens lösning utgjorde referensen.  

Detta examensarbete resulterade i ett koncept med flera möjliga 
tillverkningsmetoder, och en design-guideline som innehåller riktlinjer som är tänkt 
att kunna användas vid framtida konstruktion. Designguiden utgår från 
litteraturstudien, beräkningarna och proven som har utförts i projektet, och 
presenteras i resultatet. 
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3 Teoretisk referensram 
Detta kapitel beskriver den teoretiska referensramen som har används i arbetet. 
Kapitlet inleds med en litteraturstudie som främst beskriver material och friktion, och 
dess inverkan. Kapitlet avhandlar även en beskrivning av produktutvecklingsverktygen.  
 
3.1 Gummi 
Gummi är en elastomer. För att ge gummit olika fysikaliska egenskaper tillsätts 
tillsatsämnen. En vanlig sammansättning av gummi har följande ämnen: polymerer, 
fyllmedel, mjukgöringsmedel, skyddsmedel och tvärbindningsmedel. För att få 
gummit formbart används tvärbindningsmedel och värme. Detta skapar tvärbundna 
polymerkedjor som tillsammans med olika tillsatser skapar olika egenskaper hos 
gummit. Genom att variera mängden fyllmedel och mjukgörare i 
gummiblandningen kan gummits hårdhet varieras. Skyddsmedel medför att gummit 
kan få ett bättre skydd mot exempelvis ozon, UV-strålning och värme (Bellander, 
et al., 2018).  
    
3.1.1 Nitrilgummi 
Nitrilgummi, NBR, är ett syntetiskt gummi som består av omättade sampolymerer 
av akrylnitril och butadien. Genom att välja en elastomer med lämpligt 
akrylnitrilinnehåll i balans med andra egenskaper kan nitrilgummi användas i ett 
stort antal applikationer som kräver olje- och bränsleresistens. Materialet har 
vanligen goda mekaniska egenskaper. Med ett temperaturområde på -50°C till 
+125°C kan nitrilgummi tåla alla utom de mest krävande fordonsapplikationerna. 
Däremot är det mindre beständigt mot ozon. Nitrilgummi används lämpligen bland 
annat till tätningar, mellanlägg, packningar och skyddsöverdrag i miljöer med oljor, 
bensin och dylikt (International Institute of synthetic rubber producers INC, 2012). 
 
Gummimellanläggens funktion är främst att förhindra nötning. Nötning 
uppkommer när det uppstår en relativ rörelse mellan två ytor. Gummits funktion är 
att ta upp denna relativa rörelse och på så sätt minimera den. 
 
3.2 Sättning 
3.2.1 Sättning i skruvförband 
Sättning  i skruvförbandet kan delas upp i statisk sättning och dynamisk sättning. 
Statisk sättning är den första, snabba formanpassningen som uppkommer i de 
klämda kontaktytorna, och uppstår till följd av skruvens klämkraft (SFN, 2012). 
 
Dynamisk sättning uppkommer till följd av yttre krafter som verkar på förbandet 
när det är i drift, det vill säga efter att klämkraften är uppnådd vid montering. Denna 
typ av sättning medför att klämkraften avtar med tiden för att till slut stanna av, 
vilket medför förspänningsförluster (SFN, 2012).  
 
3.2.2 Sättning i material 
Sättning i material är den permanenta deformationen som uppstår när materialet 
avlastas från ett komprimerat tillstånd (Movahed, et al., 2015). Det som händer i 
gummit vid sättning är att polymerkedjorna glider ifrån varandra. Fyllmedlet 
fungerar delvis som tvärbindningar, vilket även påverkar materialets sättningsgrad 
(Bellander, 2018). 
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Sättning kan delas upp i två faser: en fysikalisk och en kemisk fas. Den fysikaliska 
fasen är den första sättningen som sker i materialet och medför att polymerkedjorna 
börjar glida ifrån varandra. Detta sker inom några timmar efter komprimeringen 
startar. Vid den kemiska fasen sker en nedbrytning där tvärbindningar förstörs, 
vilket medför ytterligare deformation av materialet. Detta leder till att 
polymerkedjorna inte kan hålla last på samma sätt som innan nedbrytningen. För 
att den kemiska nedbrytningen ska kunna framstå på kort tid kan förhöjd temperatur 
tillföras. Detta kan ses som accelererad åldring. En tumregel är att livslängden 
halveras för var tionde grad temperaturen ökar (Bellander, 2018). 
 
3.2.3 Mekanisk sättning 
Den mekaniska sättningen uppkommer till följd av glidning mellan två material. 
Glidningen fördröjs av en initialt hög friktionskoefficient där friktionskraften 
släpper med tiden och när förbandet tas i bruk (Carlsson, 2018).  
 
3.3 Friktion 
Avsnittet tar upp potentiella orsaker till att friktion övervinns och metoder som kan 
användas för att uppnå låg friktion genom både ytbehandling och förändring av 
geometrisk ytstruktur.  
 
Ett materials ytor är sällan helt plana, utan består ofta av stigningar och sänkningar. 
Beroende på hur höga stigningarna är och djupa sänkningarna är upplevs materialet 
strävt eller lent. Måttet på ytjämnheten mäts bland annat i Ra med enheten 
mikrometer (Assender, et al., 2002).  
 
Det finns två olika typer av friktion: statisk friktionskraft och dynamisk 
friktionskraft. Statisk friktionskraft är den första friktionskraften som övervinns 
precis när ett föremål går från stillastående till i rörelse. Dynamisk friktion är den 
så kallade glidfriktionen som kan beskrivas som den motverkande kraft som uppstår 
när två kontaktytor glider mot varandra. Fenomenet medför energiförluster och 
oönskad nötning vilket är egenskaper som bör minimeras i så stor utsträckning som 
möjligt i exempelvis kullager och tätningar. Samtidigt är det en högt önskvärd 
effekt hos exempelvis däck och skosulor. Friktionskoefficienten är förhållandet 
mellan normalkraften och friktionskraften, och kan variera kraftigt beroende på 
underlag. Förändringar i detta värde beror främst på material och ytjämnheten hos 
materialen (Bhushan, 2013).  
 
3.3.1 Övervinnande av friktionskraft i gummi	
Gummits friktion är i många avseenden en kritisk funktion. Hur gummi beter sig 
när det utsätts för externa krafter och går från ett statiskt läge till rörelse har under 
en tid varit en fråga som det inte riktigt finns något bra svar på. Detta fenomen har 
nu dokumenterats genom tester gjorda på universitetet Aalto i Finland. Testet 
konstruerades genom att en konstant vertikal kraft appliceras på ett materialprov 
samtidigt som en horisontell kraft ökas succesivt tills friktionskraften i gummit 
övervinns, och har utförts på både ett vått och tort underlag. Testet resulterade i att 
gummits friktionskraft allra först övervinns i de två hörnen längst ifrån den 
horisontella applicerade kraften. Fenomenet sprids sedan från materialprovens yttre 
kanter och in mot den vertikala kraften. Precis innan den anlagda horisontella 
kraften övervinner friktionskraften skapas stora skjuvspänningskoncentrationer i de 
skarpa hörn som är längst från den horisontella kraften. Spänningarna sprids sedan 
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jämnt över materialproven och är som minst vid området där den vertikala anlagda 
kraften anbringas (Tuononen, 2016).    
 
 
 
 
 

Figur 1 - Schematisk bild över friktionstestet (Tuononen, 2016)  

3.3.2 Metoder för att uppnå minskad friktion 
För att få effekten av låg friktion är det viktigt med en yta med så fin ytjämnhet som 
möjligt. Detta kan åstadkommas med hjälp av diverse ytbehandlingar. Låg friktion 
kan även uppkomma med hjälp av smörjmedel. Smörjmedlet verkar då som en 
barriär mellan materialen och minskar kontaktytorna mellan dem, vilket i sin tur 
minskar friktionen. Ytbehandlingar å andra sidan använder istället principen att 
ytjämnheten ska vara så fin som möjligt för att medföra glidning (Pettersson, 2005; 
Zhang, et al., 2011). Vanligt är även att använda metoden att lägga på en film för 
att åstadkomma en finare ytjämnhet (Barbakadze, et al., 2018). En nyare metod som 
medför låg friktion är att ändra geometrin på ytan, vilket bland annat kan göras med 
hjälp av laserbehandling (Vlădescu, et al., 2016).  
 
3.3.3 Teflon 
Teflon är en fluorbaserad polymer med materialegenskapen att kunna uppnå en 
friktionskoefficient så låg som µ = 0,1. Materialet har ett brett användningsområde, 
varav det mer välkända är stekpannor för att förhindra att mat bränns fast. Teflon 
kan vara svårt att fästa mot en släta ytor. Detta gör att vid fästning av teflon på andra 
material är det viktigt att det finns ojämnheter på det andra materialets yta för 
optimal vidfästning. Teflon har en användningstemperatur mellan -200oC till 
+260oC (Du Pont, 2018). 
 
3.3.4 Porer 
Porer i materialets yta kan medföra att friktionen kan minska avsevärt. Variationen 
i minskning är beroende av porernas djup, hur tätt porerna är placerade och hur 
porerna i materialets yta sitter i förhållande till varandra. En annan viktig del vid 
friktionsminskning med hjälp av porer är skarpheten på porernas kanter, där mindre 
skarpa kanter medför mindre friktion (Ronen, et al., 2008). 
 
3.4 Ytbeläggning av stål 
3.4.1 Vulkanisering 
Vulkanisering, eller vulkning, är en kemisk process där de fysikaliska egenskaperna 
hos naturligt eller syntetiskt gummi förbättras. Vulkaniserat gummi har högre 
draghållfasthet, är mer resistent mot svullnad och nötning, och är elastiskt i ett större 
temperaturområde. I sin enklaste form uppkommer vulkanisering genom 
uppvärmning av gummi tillsammans med svavel (Modus, 2017). 
 
Det finns applikationer där gummit vulkas fast i ett annat material, exempelvis 
metall; tätningar och packningar utgör två exempel på dessa applikationer. 
Vulkningsprocessen mellan gummi och metall sker överskådligt sett med följande 
steg (Modus, 2017): 
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1. Preparering av metallytan 
Innan vulkningsprocessen kan påbörjas är det viktigt att metallytan är ordentligt 
preparerad för att ge optimal bindningsförmåga. Alla oljor måste avlägsnas från 
bindningsytorna. Detta kan antingen göras genom avfettning med 
lösningsmedel eller genom en alkalisk rengöringsprocess. I vissa fall kan även 
rost behöva avlägsnas, vilket bland annat kan åstadkommas med hjälp av 
blästring. När metallkomponenten har preparerats är det viktigt att den förvaras 
i en ren miljö med låg luftfuktighet (Modus, 2017). 

 
2. Limapplicering 
Vid limapplicering är det viktigt att ytorna är rengjorda för att limmet ska ha 
störst effekt. Därför är det första steget vid applicering av lim att kontrollera att 
ytorna är rengjorda. Efter det appliceras en primer på ytorna för att för att ge 
limmet bättre fäste. Sista steget är att applicera limmet på kontaktytorna vilket 
kan göras på flera sätt men oftast genom att spreja det på ytorna (Modus, 2017). 

 
3. Gjutning 
När limmet har applicerats på metallytorna placeras komponenten i ett verktyg. 
Komponenten värms upp till en temperatur upp mot 300°C. Därefter appliceras 
gummit genom att spruta in det i verktyget under högt tryck för att distribueras 
ut jämt över ytan. Efter injektionsprocessen tas komponenten ut ur verktyget för 
nedkylning (Modus, 2017).    

 
3.4.2 Dip-coating 
Dip-coating är en typ av beläggning som har många olika användningsområden. 
Flera industrier använder processen som en primer, men metoden kan även 
användas till att applicera flera typer av beläggningar. Generellt sätt består 
processen av tre huvuddelar där den första är ett bad. Objektet som ska behandlas 
sänks ner i badet med beläggning. Efter en tid tas objektet ur badet för att låta delar 
av beläggningen rinna av, och för att till slut transporteras vidare för snabbtorkning 
eller bakning i ugn (JONES, 2010). 
 
3.4.3 Krympslang 
Krympslangar består av en bred variation av plaster beroende på vilket 
sammanhang slangen ska användas i. Ett av de vanligaste användningsområdena är 
skydd för kablar, samt förstärkningsmaterial i rep för att öka livslängden. 
Krympslangar tillverkas i en fyrastegsprocess, där första steget är att extrudera fram 
plastslangen med önskvärd diameter. Efter det behandlas slangen genom kemiska 
reaktioner eller strålning för att skapa tvärbindningar som ska bibehålla slangens 
struktur efter krympningen. I tredje steget ingår att expandera slangens diameter för 
att som sedan kyla ner slangen för att bibehålla den töjda diametern (Camillo, 
2012). 
 
3.5 Potentiella spännbandsmaterial 
3.5.1 Komposit  
En komposit består av flera material med olika egenskaper som tillsammans ska 
bilda en efterfrågad egenskap. Vanligt är att använda kompositer för att göra en 
produkt lättare, eller för att öka hållfastheten i ett material. Ett vanligt sätt att minska 
vikten på en komponent är att använda sig av en så kallad sandwich-lösning. Med 
detta menas att istället för att ha en solid komponent är de yttre delarna av ett solitt 
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material samtidigt som kärnan av komponenten är uppbyggt av hålrum i ett lättare 
material vilket medför en viktminskning (Warde & Golder, 2015). 
 
Exempel på material i en komposit kan vara kevlar, kolfiber och glasfiber. Det är 
dock inte vanligt att dessa tre material används i sitt homogena tillstånd.  
 
3.5.2 Kevlar  
Kevlar är en parafiber som hör till familjen aramidfiber. Aramidfiber förekommer 
i de två grupperna metafiber och parafiber. Metafiberns användningsområde är 
främst värme och brand, medan parafiber används som armering till bland annat 
kompositer (Nationalencyklopedin, 2018). Kevlar anses vara ett lättviktsmaterial 
som har egenskapen av att vara slitstarkt och anpassningsbart. Genom att 
kombinera flera olika typer av vävmatriser kan olika egenskaper hos materialet 
framhävas, där flexibilitet utgör ett exempel (Roenbeck, et al., 2017).   
     
3.5.3 Kolfiber 
Kolfiber är fiber av kolatomer i storlek om mikrometer i diameter. Fibrerna vävs 
samman i matriser som sedan användas till lättviktsändamål i kombination med 
matrisens höga styvhet, resistens mot hög temperatur och expansion (Liu, et al., 
2017). Eftersom kolfiber används i konstruktioner där kolfibern bearbetas till ett 
styvt läge utan teknologin till att återvinna den, kan den inte återanvändas i nya 
produkter. Detta har under en längre tid medfört begränsningar i 
användningsområden. På Washingtons Universitet har forskare nu utvecklat en 
metod som gör detta möjligt genom att bryta ner bindningsmedlet som används vid 
härdningen. Detta kan medföra att kolfiber skulle kunna anses som ett 
återvinningsbart material (Yu, et al., 2016).  
 
3.5.4 Glasfiber 
Glasfiber är en typ av förstärkt polymerblandning av plast och glas som arrangeras 
i tunna trådas för att bilda matriser som sedan används vid tillverkning av 
komponenter (Mayer, 1993). Vid tillverkning av glasfiberkomponenter är det 
fördelaktigt att lägga fibern i 0-90 graders riktningar. Detta medför att glasfiber av 
typen e-glas skulle kunna vara ett alternativ istället för stål i konstruktioner. 
Anledningen till detta är att glasfibermatriser med e-glas medför att förhållandet 
mellan dess styrka och vikt är bättre än förhållandet mellan stålets styrka och vikt 
(Al-Khazraji, et al., 2014). 
 
3.6 Produktutvecklingsverktyg 
3.6.1 Gantt-schema 
Ett Gantt-schema är ett vanligt planeringsverktyg för projekt, och består av en 
horisontell tidslinje och aktiviteter längs den vertikala axeln. Vanligt är att använda 
staplar som representerar början och slutet av varje aktivitet. På så sätt är det lätt att 
se när alla aktiviteter börjar, hur länge de kommer att pågå, när aktiviteter 
överlappar, och när hela projektet börjar och slutar (Ulrich & Eppinger, 2012). 
 
3.6.2 Kravspecifikation 
En kravspecifikation är önskemål och krav som kunden i samråd med 
produktutvecklaren specificerar. Kravspecifikationen ska bland annat omfatta 
produktkrav, marknadskrav, lagkrav och kundens önskemål. Det är viktigt med 
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mätbara krav. På så sätt är det lätt att bedöma om kravet är uppfyllt eller inte (Ulrich 
& Eppinger, 2012). 
 
3.6.3 Funktionsanalys 
En funktionsanalys ger en överskådlig bild över vilka funktioner och egenskaper 
som en produkt ska ha. Funktionerna är kategoriserade som huvudfunktion, 
delfunktion och stödfunktioner. Huvudfunktionen utgör produktens huvuduppgift. 
Delfunktionerna är funktioner som är nödvändiga för att huvudfunktionen ska 
kunna uppfylla sitt syfte. Stödfunktionerna är funktioner som inte är kritiska för 
huvudfunktionen, utan kan mer beskrivas som önskemål (Österlin, 2016). 
 
3.6.4 Idé- och konceptgenerering 
Idé- och konceptgenerering handlar om att, med hjälp av olika metoder, ta fram ett 
koncept. Ett exempel på en konceptgenereringsmetod är 6-3-5-metoden, som 
vanligtvis sker i grupper om 5-7 personer. Metoden inleds med att deltagarna 
tilldelas ett pappersark med en matris i form av ett rutnät med tre kolumner och 
samma antal rader som det är deltagare. Deltagarna ska sedan, under en förbestämd 
tid, komma på tre idéer som beskrivs med hjälp av text och bild i varsin ruta på den 
översta raden. När tiden är ute skickas papperna vidare till nästa person i cirkeln. 
Denna person har då i uppgift att, på nästa rad, fortsätta att bygga på idéerna från 
raden ovan eller inspireras av dem till nya idéer. Övningen är slut när papperna har 
gått varvet runt och alla deltagarna har fått tillbaka pappret de startade med 
(Michanek & Andréas, 2012). 
 
3.6.5 Pughs matris 
Pughs matris är en urvalsmetod för att systematiskt och objektivt välja ut den bästa 
lösningen ur flera konceptuella lösningar. Matrisen baseras på önskemålen i 
kravspecifikationen. Önskemålen viktas mot varandra för att få en bild över vilka 
Önskemål som är viktigast att prioritera. Ett koncept används som en referens och 
får värdet 0. De andra koncepten jämförs sedan med referenskonceptet, och 
poängsätts med +, 0 eller - beroende på om konceptet är bättre, sämre eller lika bra 
som referenskonceptet. Poängen summeras sedan längst ner i varje kolumn och 
konceptet med högst poäng är, enligt matrisen, det bästa konceptet (Ullman, 2010; 
Österlin, 2016). 
 
3.6.6 QFD 
En QFD, eller Quality Function Deployment, är ett verktyg som hjälper till att 
konvertera kundens krav till tekniska krav. En ordentligt utförd QFD innehåller 
information om kundens krav, tekniska krav, kopplingen mellan de två, och 
tekniska korrelationer och prioriteringar (Ullman, 2010).  
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4 Fallstudie 
I detta kapitel presenteras fallstudien som utfördes i detta arbete. Fallstudien 
utfördes på Scania CV AB i Södertälje. 
 
4.1 Företaget 
Scania CV AB, hädanefter kallat Scania, grundades 1891 och är ett av de 
världsledande företagen inom tunga fordon. De har försäljnings- och 
serviceorganisation i mer än 100 länder och med produktion i Europa och 
Latinamerika. Huvudkontoret och forsknings- och utvecklingsverksamheten finns 
i Södertälje, Sverige. Totalt arbetar omkring 45000 anställda på Scania, varav 3500 
arbetar med forskning och utveckling (Ekengren, 2017). 
 
Företagets målsättning är att ge kunderna den bästa lönsamheten under hela 
produkternas livscykel genom att leverera tunga lastbilar, bussar, motorer och 
tjänster. Hela Scanias verksamhet baseras på företagets sex kärnvärden: kunden 
först, respekt för individen, eliminering av slöseri, beslutsamhet, laganda och 
integritet, och tillämpas som ett enhetligt koncept (Scania CV AB, 2017).  
 
Fallstudien har utförts på avdelningen för lastbilens chassiarkitektur och 
tankkomponenter i Södertälje. 
 
4.2 Dagens lösning av tankinstallation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konfidentiell information 
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4.3 Intervjuer 
Intervjuobjekten valdes med hjälp av handledaren på företaget, som också 
tillhandahöll kontaktuppgifter till deltagarna. För att inte vinkla intervjuobjekten åt 
något håll ställdes endast öppna frågor. Intervjuerna utfördes alltid av två personer 
och skedde alltid öga mot öga. 

Fem personer intervjuades, varav samtliga intervjuobjekt arbetar inom Scania och 
har alla en specifik kompetens inom något område som skulle vara relevant för 
ämnet. Ämnesområdena som personerna arbetade inom var trycktankar, 
bränsletankar, gastankar, fältkvalitet, hållfasthetsprov och gummimaterial. Alla 
intervjuer spelades in med tillstånd från intervjuobjekten. Detta för att inte missa 
någon viktig information och intervjuerna kunde på så sätt transkriberas och 
analyseras vid ett senare tillfälle. Detta ökade möjligheten till ett engagerat 
deltagande hos båda parterna, och även för forskarna att ställa följdfrågor. 
Intervjuobjekten informerades därefter om studiens syfte och om hur empirin skulle 
användas. 

 

Konfidentiell information 

Konfidentiell information 

Konfidentiell information 

Konfidentiell information 

Figur 2 - Exempel på trycktanksinstallation 

Figur 3 - Exempel på bränsletanksinstallation 

Figur 4 - Exempel på gastanksinstallation 
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Tabell 1 - Översikt över intervjuerna 

INTERVJUOBJEKT ANSVARSOMRÅDE DATUM 

Carl-Johan Waldner Bränsletankar 2018-01-24 

Martin Bellander Gummimaterial 2018-01-25 

Jimmy Oscarsson Trycktankar, fältkvalitet 2018-01-26 

Niklas Karlsson Hållfasthetsprov 2018-01-29 

Anel Pasic Gastankar 2018-01-31 

 

Intervjufrågorna var sammansatta i samråd med handledaren på företaget. Fem 
frågor var grundläggande för samtliga intervjuer och ställdes till samtliga 
intervjuobjekt, däremot fick alla även specifika frågor som var inriktade mot deras 
eget specialområde. En viktig aspekt som även togs i beaktning var att ställa tydliga 
frågor för att minska risken för eventuella missförstånd. Detta gjordes främst genom 
att undvika komplext språkbruk och anpassa frågorna till de avsedda deltagarna. 
Intervjuerna pågick mellan 30 och 60 minuter. För intervjufrågorna, se bilaga 1. En 
sammanställning av intervjuerna ligger i bilaga 2. 
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4.4 Beräkningar 
Beräkningarna är utförda för att ta fram vilken kraft som verkar i spännbandet in 
mot tanken, och på så sätt ta reda på om låg friktionskraft i förbandet kan vara en 
potentiell orsak till att gummimellanlägget glider iväg. Syftet med beräkningarna 
var även att ta fram minsta möjliga friktionskoefficient som får uppstå i förbandet 
utan att gummimellanlägget vandrar ur position. 
 
Momentet och gängan som har använts i beräkningarna är de som används vid 
dagens tankinstallationer. I beräkningarna står det beskrivet vad alla beteckningar 
står för samt vilket värde beteckningarna har. Det står även beskrivet vilka formler 
som har använts och vad resultatet för varje uträkning blev. Beräkningarna utgår 
från en förenklad beräkningsmodell, och utgår från att spännbandet utgör en jämnt 
utbredd tryck. Spännbandet kan liknas vid ett tryckkärl, och spännbandets tryck har 
därmed beräknats med hjälp av en tryckkärlsformel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konfidentiell information 
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4.5 Prov 
4.5.1 Sättningsprov 
För att få ett så rättvist provresultat som möjligt baserades valet av provmaterialet 
för alla tester på ett av materialen som används på lastbilarna i drift, -------- --------
---. Provmaterialet beställdes med samma materialegenskaper som 
gummimaterialet på dagens lastbilar har, --- -------- ---- --- --------------. Proverna 
hade en area på 35x35 mm och finns i tre olika tjocklekar. Två av varianterna var 
utformade med åsar på ena sidan av materialet. Åsarna var lite olika utformade på 
varianterna. På det ena materialet sitter åsarna tätt, och på det andra materialet sitter 
åsar mer glest. Dessa testades för att utforska om åsarna påverkade sättningsgraden. 

Tabell 2 - Material vid sättningsprov 

Provnummer Sort Hårdhet (Shore) Antal (st) 

1 1 mm 50 4 

2 1 mm 70 4 

3 3 mm 50 4 

4 3 mm 60 4 

5 3 mm 70 4 

6 6 mm 50 4 

7 6 mm 70 4 

8 Täta åsar 60 4 

9 Glesa åsar 60 4 

 

Provet som utfördes var ett sättningsprov. Detta för att ta reda på vilket material 
som har högst respektive lägst sättningsgrad för att sedan kunna väga materialen 
mot varandra, och på så sätt veta vilken egenskapskombination hos materialet som 
lämpar sig bäst för applikation i fråga. 

Provmetoden utgår från ISO 815, som är en standard för bestämning av sättning 
hos vulkaniserat gummi och termoelaster. När gummi hålls under tryck kan det 
uppstå fysikaliska eller kemiska förändringar som hindrar gummit från att återgå 
till sin ursprungliga form efter det att deformationskraften har frigjorts. Sättningens 
storlek beror på kompressionens tid och temperatur samt återhämtningens tid, 
temperatur och tillstånd. Vid förhöjda temperaturer blir kemiska förändringar allt 
viktigare och leder till permanent sättning (Swedish Standards Institute, 2016). 
 

Konfidentiell information 
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För att säkerställa att alla prover kläms fast med samma kraft bedömdes att alla 
sättningsriggar skulle klämmas ihop en viss distans, vilket gjordes med hjälp av 
distansbrickor. Detta på grund av att åtdragningsmomentet skulle kunna skilja sig 
avsevärt mellan de olika riggarna tack vare friktionsskillnader i skruvarnas gängor 
till följd av eventuell rost eller andra skador, samt potentiella variationer i det 
faktiska åtdragningsmomentet på grund av åtdragningsverktyget.  

Tjocklekarna på distansbrickorna togs fram genom en universal testmaskin som 
användes för att komprimera provmaterialen. Maskinen riggades upp med två runda 
metallplattor, varefter proverna lades en åt gången mellan plattorna. Därefter 
programmerades maskinen utefter materialprovernas storlek och tjocklek, och 
komprimeringskraft som togs fram vid beräkningarna ställdes in. Maskinen förde 
metallplattorna mot varandra och tryckte ihop materialprovet med den kraft som 
hade ställts in. Två av varje variant testades för att öka tillförlitligheten i resultatet. 
Maskinen skapar en graf med klämkraften på y-axeln och deformationen på x-
axeln. Denna typ av graf kallas Mullins effekt, och används för att registrera 
gummits deformation efter pålagd kraft. Detta skedde i två cykler. Detta för att få 
ett mer exakt komprimeringsvärde hos gummit. Komprimeringen som sker i den 
första cykeln ändrar materialstrukturen och materialet blir mjukare. Detta medför 
att kurvan för den andra cykeln visar mer deformation i materialet. Ur grafen kunde 
då deformationen utläsas i millimeter, det vill säga hur mycket materialproverna 
totalt sett har klämts ihop. Differensen mellan materialprovernas ursprungliga 
tjocklek och den totala deformationen som togs fram i testmaskinen blir tjockleken 
på distansbrickorna. För grafer, se bilaga 3. 

Sättningsriggen bestod av två runda metallplattor som kläms samman med hjälp av 
fem bultar. Tre likadana sättningsriggar användes, vilket gör att tre olika material 
kan testas samtidigt. I varje rigg får det plats fyra prover.  

         

 
 
 
 
Sättningsprovet inleddes med att tjockleken på ett av varje materialprov mättes med 
en analog tjockleksmätare. Detta för att kunna jämföra tjockleken på de otestade 
provmaterialen och materialprovet efter sättningsprovet, det vill säga för att kunna 
mäta den permanenta deformationen. Informationen fördes in i ett organiserat 
Exceldokument. Tjockleken mättes på flera punkter av materialprovet. Detta för att 
det kunde skilja sig i tjocklek längs hela materialproven. Under hela provtiden fanns 
kännedom om exakt vilken del av provet som var av vilken tjocklek. I samtliga prov 

Figur 6 - Öppen sättningsrigg med 
gummiprover och distanser sett ovanifrån 

Figur 5 - Sättningsrigg sett framifrån 
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testas alla tre tjocklekar med samma hårdhet; fyra prover av samma tjocklek i 
vardera rigg. Tre distansbrickor per rigg användes och placerades ut längs kanterna 
i ett triangulärt mönster. Detta för att få en så jämn fördelning av belastningen som 
möjligt. Skruvförbanden drogs åt med handkraft tills distanserna inte längre kunde 
rubbas. Riggarna stoppas in i en speciell varmluftsugn med ställbara spjäll som är 
inställd på 100°C. I denna metod utsätts materialproverna för en högre temperatur 
än vad gummit skulle uppleva i drift för att producera effekterna av naturlig åldring 
på kortare tid, och även för att öka sättningshastigheten. Metoden utgår från ISO 
188, som är en standard för värmeåldring (Swedish Standards Institute, 2011). 
Proven var inne i ugnen i 168 timmar, vilket motsvarar en vecka. När proven togs 
ut ur ugnen monterades provriggarna isär och gummit lossades från riggarna för att 
ligga och svalna i rumstemperatur. När materialproverna återfått sin ursprungliga 
temperatur mättes proverna igen i samma punkter som innan sättningsprovet 
startade. Ett snitt på materialprovernas permanenta deformation, med andra ord 
provernas sättningsgrad, togs fram och jämfördes sinsemellan. För resultat av 
sättningsprov, se bilaga 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.2 Friktionsprov 
Vid friktionsprov användes ett kraftmätningssystem som i stora drag bestod av en 
friktionsplatta och en motor. Systemet heter ForceBoard och är ett moduluppbyggt 
system som kan användas inom ett stort urval av applikationer,  exempelvis friktion, 
nötning, samt drag- och kompressionsprov. Systemet är kopplat till en programvara, 
där all data från prov tas fram. Programmet registrerade den vertikala och 
horisontella kraften som friktionsplattan utsattes för. Således är kvoten av krafterna 
friktionskoefficienten mellan materialen. I programmet finns även en 
inspelningsfunktion som för in all registrerad data i ett Exceldokument som 
automatiskt sparas på datorn. Syftet med friktionstestet var att ta fram 
friktionskoefficienten mellan gummit och de ytorna som gummit är i kontakt med 
i dagens tankinstallationer. Detta för att jämföra hur friktionskoefficienten påverkas 
av provmaterialets hårdhet. Syftet var även att jämföra ett obehandlat gummis 
friktionskoefficient med ett ------belagt gummis friktionskoefficient. Detta för att 
kunna avgöra hur mycket friktionskraften verkligen minskas av ------behandlingen. 
 
 

Figur 7 - Sprängskiss av sättningsrigg 
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Nedan visas en bild över ett exempel på hur friktionsmaskinen användes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motorn genererar rörelse i en roterande axel, varpå det sitter en nylonlina som lindas 
runt axeln när motorn är igång. I linans ände sitter en klämma, vars uppgift är att 
hålla i materialet och generera en rörelse mot underlaget. Provet utfördes både med 
och utan ------belagd gummiyta, och testades på två olika underlag: pulverlackerat 
stål och obehandlat aluminium. Vilka material som har provats kan utläsas i tabell  
2. Tre prover av varje sort testades för att på så sätt kunna ta fram ett snitt på 
provresultatet. 

Tabell 3 - Material vid friktionsprov 

Provnummer Sort Hårdhet (Shore) Antal (st) 

1 1 mm 50 3 

2 1 mm 70 3 

3 3 mm 50 3 

4 3 mm 60 3 

5 3 mm 70 3 

6 6 mm 50 3 

7 6 mm 70 3 

8 Täta åsar 60 3 

9 Glesa åsar 60 3 

10 Befintligt gummi på 
bränsletankar (2 mm) 60 3 

11 Befintligt gummi på 
trycktankar (1 mm) 70 3 

12 Gummi med gropig ytfinish 
(1 mm) 70 3 

 
Materialproverna som testades är av samma sort som vid sättningsproven, med ett 
fåtal undantag; det befintliga gummit som används vid dagens 

Figur 8 - Exempel på hur friktionsmaskinen användes 
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bränsletanksinstallationer samt det befintliga gummit som används vid dagens 
trycktanksinstallationer utgör två exempel på dessa undantag, vilket kan utläsas i 
tabell 3. Baserat på litteraturstudien kan porer på ett materials yta sänka 
friktionskoefficienten avsevärt. För att testa teorin testades även ett material med 
en yta täckt med små gropar. Nedan visas förstorade bilder på hur yttexturen av den 
gropiga ytan ser ut. Bilderna finns i större upplaga i bilaga 14. Groparna på 
provmaterialet anses, av bilderna att döma, ha en bredd på ungefär 700 µm och ett 
djup på ungefär 120 µm. 

 
Provet inleddes med att provmaterialet och underlaget rengjordes med en fuktig 
trasa för att få en så ren yta som möjligt. Därefter placerades underlaget på 
friktionsplattan, varpå gummimaterialet placerades på underlaget. För att eliminera 
risken att klämman skulle släpas mot underlaget och på så sätt påverka resultatet 
fästes klämman i ett häftstift som i sin tur fästes i gummimaterialet. På så sätt kunde 
det säkerställas att endast provmaterialets yta rörde vid underlaget. När 
programmets inspelning startar placeras en tyngd på gummit för att sedan starta 
motorn så att materialet dras framåt med hjälp av nylonlinan. Under hela 
friktionstestet säkerställdes att inga kanter på underlaget besvärade testet och på så 
sätt påverkade resultatet. Inspelningen stoppades innan motorn stoppades. På så sätt 
erhölls en konstant rörelse i materialet ända till slutet av testet. Resultaten 
sammanställdes sedan i ett separat Exceldokument. För resultat av friktionsprov, se 
bilaga 5. 
 
Det är den statiska friktionen som egentligen är intressant vid beräkning av 
spännband. Trots det är det den dynamiska friktionen som har registrerats. Detta för 
att det var lättare att ta ut ett snitt då den dynamiska friktionen sker under längre 
sekvenser, till skillnad från den statiska friktionen som endast uppstår under en kort 
sekvens, nämligen precis när friktionskraften övervinns. Eftersom den statiska 
friktionen även är högre än den dynamiska ansågs även den statiska friktionskraften 
kunna stå emot lastbilens accelerationer om den dynamiska friktionskraften gör det. 
 
4.6 Produktutvecklingsverktyg 
4.6.1 Planering 
Projektet inleddes med att en tidsplan togs fram i form av ett Gantt-schema, se 
bilaga 6. Ett dokument med en metod för hur projektet skulle gå framåt och hur 
projektresultatet skulle nås togs sedan fram för att säkerställa att företaget och 
högskolan strävade mot samma mål. Dokumentet tar upp problemformulering och 
potentiell metod för problemlösningen. Dokumentet godkändes av handledaren 
både på företaget och högskolan. Dokumentet finns att hitta i bilaga 7. 

Figur 10 - Mikroskopibild över gropig yttextur 
sett från sidan (63x förstoring) 

Figur 9 - Mikroskopibild över gropig 
yttextur sett uppifrån (5x förstoring) 

Figur 11 - Mikroskopibild över gropig 
yttextur sett uppifrån (20x förstoring) 
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4.6.2 Kundkrav 
Kraven i tabellen nedan har inhämtats ur ritningsunderlag, standarder samt från 
intervjuer med personer insatta i problematiken. 
  
Tabell 4 - Kundkrav 

 
4.6.3 Funktionsanalys 
Syftet med funktionsanalysen var att ge en överskådlig bild över vilka funktioner 
produkten ska ha och på så sätt underlätta vid konceptutvärderingen. Den är baserad 
på kraven från Scania. Funktionsanalysen är uppdelad i tre olika färger för att skilja 
på huvudfunktion, delfunktion och stödfunktion. Den blå rutan representerar 
huvudfunktionen, vilket i detta fallet är förhindra nötning på tank. De gröna rutorna 
är delfunktioner, och är alltså nödvändiga för att huvudfunktionen ska kunna 
uppfylla sitt syfte. De orange rutorna representerar stödfunktioner, och motsvarar 
alltså de önskvärda funktionerna som inte är nödvändiga för att huvudfunktionen 
ska kunna uppfyllas. För en tydligare bild av funktionsanalysen, se bilaga 8. 
Funktionsanalysen ledde till en kravspecifikation som kan läsas i bilaga 9. 
 
 

 

 

 

 

4.6.4 Konkurrentanalys 
En förenklad konkurrentanalys utfördes för att undersöka hur fyra konkurrenter har 
löst tankupphängningen. Företagen som undersöktes var Volvo Lastvagnar, MAN, 
Renault och Mercedes-Benz. Utöver det granskades även två andra 
användningsområden för tankar, nämligen trycktankar på tåg och drop-tanks på 
jaktflygplan. Detta för att få inspiration och idéer till en framtida lösning, och för 
att undersöka möjligheterna till annan lösning på upphängningen. 

 
 
 
 

Önskemål 

Enkel att upptäcka förlorad funktion 
Låg friktion vid montering 
Låg sättningsgrad 
Enkel montering 
Förbandet ska påverkas lite/inget av väginducerade vibrationer 
Enkel demontering 
Skall minimera risk för nötning mot tank 
Billig 
Hög friktion efter montering 
Funktionen finns kvar efter ---- 

Företagskrav 

Klara en brett lufttemperatursspann 
Bränsle- och oljeresistent 
Vattenresistent 
Väder- och ozonresistent 
Skall medge elektrisk isolation 
Ingen metallkontakt mellan tank och infästning 

Figur 12 - Funktionsanalys 
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Det som främst skiljer sig hos företagens tankinstallationer är gummimellanläggens 
utformning, och placeringen av spännbandets hopmontering. För bilder och 
ytterligare beskrivning av konkurrentanalysen, se bilaga 10. 
 
4.6.5 Idé- och konceptgenerering 
Vid idé- och konceptgenereringen har 6-3-5-metoden genomförts. Antalet deltagare 
räknades till 15 personer, och delades in i tre grupper. Antalet idéer som 
genererades var 114. Ungefär en tredjedel av deltagarna var mer insatta i ämnet än 
övriga. Efter att ha utvärderat idéerna från konceptgenereringen framkom att 13 
idéer var möjliga kandidater att gå vidare med. Anledningar till att ett antal idéer 
uteslöts var  att kraven inte uppfylldes, gällande lagstiftning, för tunt underlag för 
beslutsfattning och kostnadsuppskattningar. 
 
Koncept 1 
Koncept 1 är olika varianter av gummimellanlägg med 
några få justeringar per variant. Alla varianter har flänsar 
på långsidorna och rundade kortsidor. Det som främst 
skiljer gummimellanläggen åt är gummits undersida och 
vilken typ av grantopp1 gummit har.  
 
Koncept 1A, 1B, 1C och 1D har grantoppar som är en del 
av gummimellanlägget. Det som skiljer sig mellan dessa 
koncept är gummimellanläggets undersida. 
 
Koncept 1A och 1B har glesa åsar som täcker ungefär 5 % av ytan, och är cirka 0,5 
mm höga. Koncept 1A har åsar vars yta är gropig medan den övriga ytan är slät. 
Koncept 1B har åsar med en ytbehandling av teflon. Tillverkningsmetoden 
rekommenderas till formsprutning på grund av dess komplexa form. 
 
Koncept 1C och 1D har plana undersidor, det vill säga inga åsar. 
Däremot har koncept 1C en gropig ytfinish på hela undersidan, 
medan koncept 1D har ytbehandling av teflon. 
 
Koncept 1E, 1F, 1G och 1H har sina grantoppar som en egen 
komponent som sedan nitas fast i gummimellanlägget. 
Undersidorna skiljer sig på samma sätt som de gör mellan 1A till 
1D, det vill säga en variant per koncept. Gummimellanlägget i sig 
kan tillverkas genom extrudering, medan grantopparna kan tas 
fram genom formsprutning. Sen tillkommer även ett par 
bearbetningsmoment i form av stansning och nitning. 
 
1E: Glesa åsar, gropig yta på åsarna, övrig yta är slät. 
1F: Glesa åsar, ytbehandling av teflon på åsarna. 
1G: Plan yta, gropig ytfinish på hela undersidan. 
1H: Plan yta, ytbehandling med teflon på hela undersidan. 
 

                                                
 
1 En geometrisk låsning i en form som kan liknas vid en pilspets. Se mellan flänsarna i figur 12 för 
en visualisering.   

Figur 13 - Koncept 1C 

Figur 14 - Koncept 1A 
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Koncept 2 
Koncept 2 innefattar också fyra olika varianter av 
gummimellanlägg i form av A, B, C och D, dock med en 
annan utformning. Grundkonceptet är ett T-format 
gummimellanlägg, men med olika undersidor och 
ytbehandlingar. Undersidorna skiljer sig på samma sätt som 
i koncept 1. Tillverkningsmetoden för detta koncept är 
extrudering. 
 
2A: Glesa åsar, gropig yta på åsarna, övrig yta är slät. 
2B: Glesa åsar, ytbehandling av teflon på åsarna. 
2C: Plan yta, gropig ytfinish på hela undersidan. 
2D: Plan yta, ytbehandling med teflon på hela undersidan. 
 
Koncept 3 
Koncept 3 utgår från Volvo Lastvagnars lösning, och består av 
ett gummimellanlägg som går längs hela spännbandet men med 
flänsar endast där gummimellanläggets belastning är som minst. 
 
 
 
 
Koncept 4 
Koncept 4 är att trä in spännbandet i en krympslang som krymper 
vid uppvärmning. På så sätt blir det ett heltäckande skikt över 
hela spännbandet. 
 
 
 
Koncept 5 
Koncept 5 innefattar dip-coating, som är en metod vid tillverkning av applikationer 
med polymeröverdrag. Konceptet går ut på att doppa spännbandet i den flytande 
polymeren som då sätter sig som ett lager och stelnar efter en tid.  
 
Koncept 6 
Koncept 6 utgår från förändringar på tanken. Koncept 6A innefattar ett nedsänkt 
spår på tanken för att hålla spännband och gummimellanlägg på plats. Koncept 6B 
innefattar ett upphöjt spår genom påsvetsade ”väggar” utanpå tanken för samma 
funktion. 

Koncept 7 

Figur 17 - Koncept 3 

Figur 15 - Koncept 2A/2B 

Figur 16 - Koncept 2C/2D 

Figur 18 - Koncept 4 

Figur 19 - Koncept 6A 
Figur 20 - Koncept 6B 
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Koncept 7 innefattar en helt annan slags upphängning 
av tanken. Idén är att tanken ska vara upphängd via 
tankens kortsidor, och på så sätt pusslas ihop med 
tankens komponenter. Ett horisontellt gående 
spännband finns även som ska fungera som stöd.  
 
 
 

 

4.7 Konceptval 
Efter idégenereringen gick de uttagna koncepten vidare i konceptutvärderings-
processen, vilket gjordes med flera konceptutvärderingsverktyg. 
 
4.7.1 Pughs matris 
Pughs matris genomfördes för att klargöra vilka av koncepten som hade potential 
att resultera i en slutgiltig lösning. Koncepten utvärderades mot 
kravspecifikationen. Pughs matris resulterade i att koncept 5, 6a, 6b och 7 fick bäst 
resultat. Koncept 5 valdes bort på grund av materialets krypförmåga, vilket kan 
orsaka förspänningsförluster. Koncept 6A & 6B sållades också bort då 
förändringarna på tankarna sannolikt medföra en kostnadsökning, samt att 
problemet med förspänningsförluster inte skulle lösas. Koncept 7 valdes bort på 
grund av att lösningen inte kunde garantera ett bättre utfall än den befintliga när det 
kommer till minskning av förspänningen och nätningen på tanken. En annan 
anledning till att detta koncept inte valdes var för att en generisk lösning inte hade 
kunnat framställts då upphängningen ser olika ut beroende på tank. Därav valdes 
koncepten 1C, 1D, 1G och 1H då dessa ansågs ha en god förmåga att kunna uppfylla 
kravspecifikationen, samt bli en bättre lösning än den befintliga lösningen med 
högre prestanda utan en mycket högre produktionskostnad. För Pughs matris, se 
bilaga 11. 
 
4.7.2 QFD 
Denna konceptsvalsmetod användes som ett komplement till Pughs matris för att få 
en bättre uppskattning kring vilket koncept som var det mest optimala som en 
slutgiltig lösning. QFD:n genomfördes genom att kundens önskemål och krav i 
kravspecifikationen gjordes om till mätbara storheter. Istället för att ställa den 
nuvarande produkten mot konkurrenter, valdes den befintliga lösningen att 
utvärderas mot de fyra koncepten som togs fram i Pughs matris. Efter analysering 
av matrisen framkom att koncept 1C och 1G lämpar sig bäst som slutgiltigt koncept. 
Skillnaderna mellan dessa två koncept är att 1C har fasta grantoppar och 1G har 
lösa grantoppar. Genom att utvärdera produktionskostnaderna för dessa två koncept 
framkom det att skillnaderna i produktionskostnad koncepten emellan var väldigt 
stora. Därav ansågs koncept 1G vara bäst lämpad som lösning. För QFD:n, se bilaga 
12.  
 
4.7.3  Design-guideline 
Syftet med Design-guidelinen är att ta fram generella riktlinjer som ska vara till 
hjälp för framtida konstruktion av gummimellanlägg. Denna guide utgår från 
litteraturstudien, beräkningarna och materialproven. Guiden innehåller vilka 

Figur 21 - Koncept 7 
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materialegenskaper som ett gummimellanlägg bör ha för att ha så lång livslängd 
som möjligt, hur ett gummimellanlägg bör utformas för bästa möjliga prestanda, 
och vilka aspekter som är viktiga att ha i åtanke vid design och konstruktion.  
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultaten från arbetet samt en design-guideline för hur 
ett gummimellanlägg designas på bästa sätt. Resultatet baseras på 
produktutvecklingsprocessen i kombination med resultat från prov och 
litteraturstudie. 
 
5.1 Koncept 

Gummimellanlägget är ett vidareutvecklat koncept baserad på Scanias befintliga 
lösning vid dagens tankinstallationer, och är framtaget med hjälp av ett CAD-
verktyg. Det är en lösning med fyra olika delkomponenter som alla bidrar till att 
företagskraven uppfylls: geometrilåsning i form av flänsar och så kallade 
grantoppar, rundade kortsidor, och gropig undersida. Materialet har valts till 
nitrilgummi då det är viktigt att det är olje- och bränsleresistent, vilket idag är ett 
krav på gummimellanläggen på bränsletanksinstallationerna. Storleken kan 
däremot variera på grund av spännbandens och tankarnas breda storleksspann. För 
att kunna säkerställa kravet om att enkelt kunna upptäcka förlorad funktion adderas 
en komponent till konceptet i form av ett klistermärke med en ljus synlig färg. Detta 
klistermärke ska appliceras på tankens yta i kant med gummimellanlägget för att 
tydliggöra gummimellanläggets position. 
 

Figur 22 - Slutkonceptets ovan- och undersida 

Figur 23 - Slutkonceptet sett framifrån 
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Gropar 
Baserat på beräkningar och friktionsprov har det 
konstaterats att en låg friktion mot tankens yta är av 
högsta prioritet. Därmed har en gropig undersida av 
mellanlägget tagits fram. Groparnas funktion är att 
minska materialets friktionskoefficient för att 
förenkla vid montering och för att minska den 
mekaniska sättningen mellan gummit och tanken. 
Groparnas kanter har en radie för att minska 
friktionen ytterligare. 
 
Flänsar 
Utifrån Scanias tidigare lösning som baseras på tidigare 
skakprov och ramvridningsprov anses gummimellanlägg 
med flänsar vara en bättre lösning än gummimellanlägg 
utan flänsar tack vare att de bättre lyckas hålla mellanlägget 
på plats. Det beslöts därmed att behålla flänsarna på det nya 
konceptet. Flänsarna sitter på gummimellanläggets båda 
långsidor, vars huvudfunktion är att låsa gummit i sidled. 
En annan funktion med flänsarna är också att skydda tanken 
från spännbandets vassa kanter, då en vass kant definieras 
som en radie under 3 mm. Mellanlägget träs enkelt på 
spännbandet genom att flänsarna träs över spännbandets 
långsidor. Bra passform är viktig för denna komponent då så 
lite spel som möjligt ökar förmågan att ta upp rörelsen i 
sidled. 
 
Grantoppar 
För att motverka att gummimellanlägget glider iväg implementeras 
grantopparna som en geometrisk formlåsningsfunktion, då 
flänsarna inte anses räcka till då de ej låser alla frihetsgrader. 
Grantopparna sitter på kontaktytan mot spännbandet, och används 
för att låsa gummit i alla riktningar. Hål för presspassning av 
grantoppen är utplacerade längs på spännbandet. Hålens funktion är 
att grantopparna ska tryckas igenom hålen vilket blir möjligt tack 
vare den flexibilitet som gummimaterial skapar. Grantoppens 
utformning medför sedan låsning av gummimellanlägget i alla 
riktningar. 
 
Rundade hörn 
Baserat på litteraturstudien antas spänningarna vara som 
högst i skarpa hörn. För att motverka detta har hörnen 
omkonstruerats till rundade hörn. De rundade hörnen ska 
sprida ut spänningarna. Tanken är att få en mer 
kontrollerad rörelse av hur gummimellanlägget rör sig 
under påverkning av yttre faktorer och krafter. 
Rundningen kan varieras beroende på hur kraftiga 
spänningar som uppstår i gummimellanlägget. 
 

Figur 24 - Gropig undersida 

Figur 25 - Flänsar 

Figur 26 - Grantopp 

Figur 27 - Rundat hörn 
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För att det även ska vara enkelt att upptäcka förlorad funktion ingår även en 
markering på tanken i form av ett klistermärke eller liknande i lösningen. Detta för 
att tydliggöra gummimellanläggets ursprungliga position och på så sätt lätt 
upptäcka om gummit har förflyttat sig. 
 
5.2 Design-guideline 
Denna designguide är tänkt att ses som ett hjälpmedel för framtida konstruktioner 
av gummimellanlägg. De förslag som presenteras nedan har sin grund från 
litteraturstudien, sättningsprov och friktionsprov. 
 
Befintligt gummimellanlägg Ny design på  
på Scania gummimellanlägget 
 
                                     
                                                                

 
 

 
 

 
               

1. Geometrilåsningar 
Motverkar glidning i alla riktningar. 
 

2. Rundade kanter 
Fördelar ut spänningarna över hela gummimellanlägget, istället för hörnen 
vilket medför en mer kontrollerad rörelse av mellanläggets kanter. 
 

3. Undersida med porer eller gropar 
Minimerar friktionen, och tar bort behovet av ---- vid montering. 
 

4. Gummimaterialets hårdhet bör ligga runt 70 Shore 
Hårdare material minimerar friktionskoefficienten. 
 

5. Bränsle- och oljeresistent material 
Tillåter gummimellanlägget att vistas i fordonsmiljö, enligt standard ASTM 
D471-16a. 
 

6. Minsta möjliga sättningsgrad på materialet 
Minimerar förspänningsförluster. S ≤ 20 %, enligt standard ASTM D395.  
 

7. Ozon- och väderresistent material 
Minimerar risk för sprickor i materialet, enligt standard ASTM D1149.  
 

8. Undvik ett allt för tjockt mellanlägg 
Ett tunnare material minimerar sättningsgraden. T < 3 mm 
 

9. Specificera materialegenskaper 
Ökar chansen till den ultimata gummiblandningen som lämpar sig bäst för 
ändamålet. Även elektrisk isolation. 

1 

2 

3 
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6 Analys & diskussion 
Detta kapitel innehåller en analys av arbetet. Kapitlet inleds med en analysering 
av beräkningar, materialprov, koncepturval och koncept. Därefter analyseras och 
diskuteras forskningsfrågorna i arbetet.  
 
6.1 Beräkningar 
Vid projektets start tilldelades kravet att det friktionsbetingade förbandet måste ha 
låg friktion vid montering för enklare montering, och ökad friktion efter montering 
för att kunna hålla tanken på plats. Beräkningarna påvisade dock att klämkraften i 
spännbandet är så pass hög att friktionskoefficienten ändå kan ligga relativt låg, 
närmare bestämt runt 𝜇 = ----, utan att friktionskraften kan övervinnas av tankens 
accelerationer i alla riktningar. Detta kan även styrkas med att trycktankar även 
fungerar bra utan gummimellanlägg, vilket inte går att säga om bränsletankar. Det 
är dock viktigt att ta i beaktning att beräkningarna utgår från en förenklad 
beräkningsmodell som utgår från att spännbandet och gummimellanlägget utgör en 
jämnt utbredd last runt hela tanken. Detta är dock inte möjligt i praktiken på grund 
av friktionen i gummimellanlägget. Således finns en risk att resultatet kan bli 
annorlunda vid beräkning med rätt tryckfördelning i spännband och 
gummimellanlägg. Beräkningarna har även endast utförts på cylindriska tryck- och 
bränsletankar, varav endast en storlek per tanksort. Därmed har även endast en 
storlek av spännband och gummimellanlägg per tank räknats på. Det finns därmed 
även risk att samma resultat inte uppnås vid beräkning av övriga tankar och 
tankstorlekar. 
 
 
 
 
 
6.2 Prov 
Gummimaterialet som användes vid sättningsproven är inte exakt samma material 
som används vid dagens tankinstallationer. -----------------------------------------------
--------------------------------. Detta kan ha påverkat övriga mekaniska egenskaper i 
materialet, vilket också kan ha påverkat provresultaten. Det finns också en risk att 
det hade uppkommit andra resultat om exempelvis 1000 prover eller fler av varje 
sort testades. Men på grund av den korta tidsramen tvingades antalet 
materialprovssorter begränsas avsevärt, men ändå till ett tillräckligt antal så det var 
möjligt att jämföra resultaten sinsemellan och ta ut ett snitt över provresultaten. Vid 
test av samma materialsort i friktionsprov uppkom likvärdiga resultat, med några få 
undantag där resultatet kunde skilja sig lite. En möjlig felkälla till detta kan även 
vara orenligheten på materialprovernas yta. Det mjuka och elastiska materialets yta 
är av en klibbig karaktär, vilket gjorde att smuts lätt fastnade på ytan och det var 
svårt att avlägsna alla små smutspartiklar. 
 
Det var även en utmaning att testa friktionen på de tunnaste materialproverna. Detta 
för att de lätt klibbade fast i underlaget och ”hoppade fram” när den statiska 
friktionskraften övervanns av den horisontella kraft som motorn genererade. Detta 
på grund av väldigt låg styvhet i maskinen, vilket gjorde att nylonlinan blev ospänd 
och det tog en tid för motorn att dra in linan igen. När nylonlinan spändes igen 
hände samma sak. På så sätt uppkom inte ett jämnt glid som krävdes vid prov, och 

Konfidentiell information 
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det var svårt att ta fram ett tillförlitligt resultat. Gummits tjocklek har heller ingen 
påverkan på gummits friktionskoefficient. De tunnaste materialproverna kunde 
därför väljas bort i detta prov, då det ändå inte skulle ha någon inverkan på 
provresultatet.  
 
Baserat på friktionsproverna fick materialproverna med gropar på ytan resultatet 
med överlägset lägst friktion, både med och utan ------beläggning. Dessa gropar 
skulle kanske kunna liknas vid porer, som enligt litteraturen används som en metod 
för att sänka friktionen. Detta materialet testades dock aldrig för sättning på grund 
av att det gropiga materialet framkom för sent för att hinna med att utföra ett 
sättningsprov med materialet.  
 
En generell regel för polymerer är att mindre sättning uppkommer ju hårdare och 
tunnare materialet är. Gummi kan dock ses som ett komplext och oförutsägbart 
material. Materialets egenskaper påverkas mycket av vilken typ av fyllmedel och 
mjukgörare som används i gummiblandningen, och även av i hur stor mängd som 
de används. Detta kan variera från leverantör till leverantör, och trots att två 
gummimaterial har samma hårdhet kan mängden fyllmedel och mjukgörare vara 
olika. Det är dock väldigt ovanligt att, som kund, specificera exakt vilken 
fyllmedels- och mjukgörarhalt ett material ska innehålla. Detta kan däremot 
specificeras i form av specifika egenskaper som materialet ska ha. Det finns risk att 
sättningsresultatet kan påverkas av mängden fyllmedel och mjukgörare. Således är 
det med största sannolikhet troligt att provmaterial från andra leverantörer inte 
skulle generera samma resultat.  
 
De hårdaste materialen fick bäst resultat vid friktionsprovet, dock inte vid 
sättningsprovet, där det var mer spridda skurar. Även detta kan bero på 
gummiblandningens innehåll. 
 
6.3 Koncepturval 
Konceptgenereringen resulterade i ett flertal koncept där några var likartade och 
några skilde sig från de andra. Flera av koncepten fokuserade på olika delar av 
tankinstallationen för att ta fram en lösning på problemet.  
 
Enligt litteraturen är det en stor utmaning att helt kunna undkomma 
gummimellanläggen genom att ta fram ett spännband i ett annat slitstarkt material, 
då dessa material ändå med största sannolikhet skulle nöta på tanken tack vare 
materialens hårdhet. Detta på grund av den relativa rörelsen som kan uppstå mellan 
materialen när gummimellanlägget, vars uppgift är att äta upp den relativa rörelsen, 
inte ligger emellan. Därför uteslöts idén om att utesluta gummit. 
 
Metoden vulkning av gummi på spännbandet diskuterades fram och tillbaka under 
konceptutvärderingsfasen. Idén uteslöts dock på grund av kostnaden för 
bearbetningsprocessen och tidsåtgången för att rengöra de ytorna som 
gummiblandningen ska fästas vid. Det krävs även ett stort verktyg för en så pass 
liten applikation som tankinstallationens spännband. Vidare behövs även ett 
verktyg för varje längd av spännband. 
 
Den insamlade informationen angående dip-coating är inte tillräcklig för att veta 
om dip-coating är en applicerbar beläggningsmetod på en applikation som denna. 
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Däremot verkar det vara en potentiellt bra lösning för att belägga spännbandets yta 
med ett sättningsbeständigt material. I brist på materialkunskap lämpad för dip-
coating kunde det dock inte fastställas om metoden är möjlig att utföra. 
 
Konceptet med nedsänkt eller upphöjt spår i tanken fick bra utvärderingsresultat i 
Pughs matris. Dock valdes konceptet bort av det skälet att tankarna förmodligen 
skulle bli betydligt mer kostsamma. Konceptet skulle troligtvis lösa problemet med 
att gummimellanläggen glider iväg då de på så sätt inte har möjlighet att glida 
någonstans. Däremot skulle det förmodligen inte lösa problemet med att 
förspänningen minskar då funktionen med konceptet mest fokuserar på att hålla 
spännband och gummimellanlägg på plats. Tankarna skulle förmodligen också bli 
betydligt kostsammare, på grund av mer komplex tankform, vilket förmodligen 
medför dyrare tillverkningskostnader. Vid nedsänkning av tanken skulle även 
tanken behöva bli längre eller bredare för att kompensera för volymändringen. 
 
Koncept 3, som utgår från Volvo Lastvagnars lösning där gummimellanläggets 
flänsar är uppdelade, skulle behöva utvärderas ytterligare då bakomliggande fakta 
kring lösningen är bristfällig. En tanke är att mellanläggen ska vara lättare att 
montera. 
 
6.4 Koncept 
Arbetets ansats var att ta fram en generisk lösning som ska kunna tillämpas på alla 
tankinstallationer. Det visade sig dock att tankinstallationernas spännband och 
konsoler skiljde sig en hel del från varandra, vilket gjorde det svårt att ta fram en 
gemensam lösning för alla. Det framtagna konceptet kan i dagsläget tillämpas på 
spännbanden på bränsle- och trycktankar. Många av delkomponenterna kan 
däremot tillämpas på alla lösningar men själva gummimellanlägget i sin helhet 
behöver konstrueras om för att det ska kunna tillämpas på övriga spännband och 
konsoler. 
 
Det vinnande konceptet är en blandning av många olika komponenter för att ta fram 
den bästa möjliga lösningen. Lösningen med flänsar utgick från Scanias tidigare 
lösning, som visade sig fungera betydligt bättre än lösningarna utan flänsar. Därför 
blev denna komponent generell för alla koncept med gummimellanlägg. Flänsarna 
motverkar att gummimellanlägget flyttar sig i sidled, och det tar betydligt längre tid 
för mellanlägget att glida ut. Önskemålet om att funktionen hos gummimellanlägget 
ska finnas kvar efter ---- är inte mätbart i den utsträckningen att det dessvärre inte 
är möjligt att göra en korrekt uppskattning av livslängden.  
 
Baserat på litteraturen som har påvisat att spänningskoncentrationerna är höga vid 
hörnen på gummimellanläggen, är lösningen på detta att ta bort hörnen och istället 
runda av kanterna. Detta för att sprida ut spänningarna längs hela kortsidorna.  
 
Tanken med grantopparna är att låsa gummimellanlägget i alla riktningar. Det har 
pågått långa diskussioner kring de två grantoppsvarianterna som togs fram, det vill 
säga grantoppar som en del av gummimellanlägget och grantoppar som en separat 
del, och det verkar finnas en del för- och nackdelar med båda varianterna. 
Tillverkningskostnaderna för de båda grantoppssorterna kan skilja sig mycket tack 
vare de olika tillverkningsmetoderna. Gummimellanlägget med grantoppar som en 
separat del kan ses som ett billigare alternativ tack var att det tillåter extrudering av 
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gummimellanlägget som en tillverkningsmetod, vilket kan ses som en 
förhållandevis billig metod tack vare att endast ett verktyg behövs för oändligt 
många längder. Däremot behövs olika extruderingsmatriser för olika bredder, samt 
att det tillkommer flera bearbetningsmoment i form av stansning och nitning. 
Grantopparna i sig behöver även tillverkas genom formsprutning. Formsprutningen 
av gummimellanlägget med de fasta grantopparna kräver olika verktyg för olika 
storlekar, vilket gör tillverkningsmetoden mer kostsam då ett 
formsprutningsverktyg kan kosta uppemot 500 000 SEK. Å andra sidan krävs 
endast ett tillverkningsmoment. 
 
En extruderingsmatris kan däremot kosta mellan 6000-12000 SEK. Stansning och 
nitning kan också ses som relativt billiga metoder. Därmed anses de lösa 
grantopparna som nitas fast i det extruderade gummimellanlägget vara den mest 
ekonomiskt hållbara lösningen.  
 
Gummimellanlägget med de fasta grantopparna skulle kanske däremot kunna ses 
som ett mer hållbart alternativ, då det finns en betydligt mindre risk för att 
grantopparna ska lossna från gummimellanlägget, till skillnad från när 
grantopparna nitas fast.  
 
Det som skulle kunna bli gynnsamt i form av att använda sig av en 
formsprutningsmaskin är till trycktankskonsolerna då dessa är väldigt små, vilket 
gör att det krävs ett betydligt mindre formsprutningsverktyg. Det är även eventuellt 
möjligt att formspruta gummimellanläggen till bränsletankskonsolerna då dessa är 
av samma storlek oavsett storlek på tank. Däremot skulle mellanlägget kunna delas 
upp för att göra formsprutningsverktyget mindre.  
 
Projektets mål är framtagna baserade på beräkningarna och materialprovningarna 
som har utförts i arbetet. Det första målet utgår från resultaten från sättningsproven, 
där ingen av dem överskrider en sättningsgrad på 21 %. Eftersom en så låg 
sättningsgrad ska uppnås för att förspänningen ska kunna behållas bättre, är ett krav 
på 21 % sättningsgrad betydligt bättre specificerat än ---- som står på dagens 
ritningsspecifikation.  
 
Det andra målet utgår från beräkningarna där det har framkommit att 
friktionskoefficienten inte får underskrida ---- för att friktionskraften inte ska kunna 
övervinnas av lastbilens accelerationskraft i alla riktningar. Den övre gränsen i 
intervallet, ----, utgår från provresultatet som uppkom vid friktionsprov av ….belagt 
gummimaterial. Eftersom det tredje målet tar upp att ett friktionsminskande medel 
inte ska behövas ligger alltså intervallet av friktionskoefficienten lägre än vad ---- 
kan uppnå. Därav uppnås det tredje målet om det andra målen uppnås. 
 
Baserat på prover och litteraturen kan slutkonceptet bedömas som en bättre lösning 
än den ursprungliga lösningen. Detta dels tack vare friktionsminskningen som 
konceptets gropiga undersida medför, som i sin tur medför att lösningen inte kräver 
något friktionsminskande medel vid monteringen, vilket var ett av målen som skulle 
uppfyllas. Den gropiga undersidan medför en friktionskoefficient mellan gummi 
och pulverlackerat stål inom intervallen -------, vilket också var ett av projektets 
mål. Dessa gropar är tänkta att tillverkas genom en valsningsprocess direkt efter 
extruderingen av mellanlägget. 
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Konceptet kan även bedömas som en bättre lösning än dagens då en mer 
kontrollerad rörelse av gummimellanlägget kan åstadkommas vid yttre 
kraftpåverkningar. Detta tack vare de rundade hörnen. 
 
Slutkonceptets geometrilåsningar i form av grantoppar motverkar att 
gummimellanlägget ska ha möjlighet att röra sig i någon riktning, vilket var ett av 
de stora problemen vid dagens lösning. 
 
Det ingår även i konceptet att tydligare specificera materialegenskaper för en mer 
hållbar lösning. Sättningsproven har påvisat att ett gummimaterial med tjockleken 
mellan 1-3 mm, och samma materialegenskaper som användes vid projektets 
prover, inte uppnår en sättning på över 21 %, vilket var ett av målen som också 
skulle uppfyllas.  
 
Viktigt att ta i beaktning är att inga fysiska tester har utförts på konceptet i form av 
en prototyp. Därför är det inte möjligt att svara på om målen uppfylls fullt ut. 
Antagandena angående om målen uppfylls eller ej är, som tidigare nämnt, endast 
baserat på materialprov och litteratur. 
 
6.5 Analys av forskningsfrågor 
 
F1: Vilka orsaker ligger till grund för att förspänningen i spännbanden 
släpper vid montering av diverse fordonstankar? 
Det är knappast möjligt att ange ett specifikt svar på denna frågan på grund av 
begränsningarna i arbetet. Det är dock av stor vikt att veta vilka faktorer som 
påverkar ett gummimellanläggs prestanda. Litteraturstudien har påvisat att ett 
hårdare material har mindre sättningsgrad än ett mjukare material, medan 
sättningsproven har påvisat att hur mycket ett material sätter sig har stor inverkan 
av mängden fyllmedel och mjukgörare. 
 
Den mekaniska sättningen mellan gummimellanlägget och tanken grundar sig även 
på hur låg friktionskoefficienten är vid montering. Är friktionen låg sätter sig 
materialet mindre än om friktionen är hög. Detta medför att stor vikt har lagts på att 
få ner friktionen i gummit vid montering.  
 
F2: Vilka orsaker ligger till grund för att gummimellanlägg tenderar att 
vandra ur position i olika tankinstallationer? 
Baserat på resurserna i arbetet var det inte möjligt att täcka alla potentiella orsaker 
som ligger till grund för att ett gummimellanlägg tenderar att vandra ur position, 
utan baseras än så länge fortfarande endast på spekulationer. Det finns en möjlighet 
att detta problem grundar sig i att spännbanden inte sitter tillräckligt hårt, och kan 
på så sätt vara en effekt av att förspänningen i spännbanden minskar. 
Litteraturstudien visar att det uppstår höga spänningskonceptrationer i skarpa hörn 
precis innan friktionskraften övervinns. Detta medför att friktionskraften i hörnen 
övervinns först, vilket orsakar glidning. Enligt beräkningarna kan det dock påvisas 
att friktionskraften i gummimellanlägget inte har möjlighet att övervinnas tack vare 
spännbandets stora klämkraft.  
 
För att ha möjlighet att få en tydligare bild över grundproblematiken krävs flera 
tester av flera olika gummimellanlägg med olika materialegenskaper och 
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utformningar. Detta för att kunna testa sig fram och på så sätt ta fram alla potentiella 
orsaker som kan ligga till grund för problemet. Detta arbete erhöll inte den tid som 
skulle krävas för att kunna utnyttja den metoden.  
 
F3: Vilka åtgärder kan vidtas för att motverka att förspänningen i 
spännbanden släpper och att gummimellanläggen vandrar ur position? 
Det finns även här många potentiella åtgärder som kan vidtas för att förhindra dessa 
två problem. De åtgärder som tas upp i detta arbetet utgår alla från företagets krav. 
Därför har en viss begränsning gjorts i konceptutvärderingen. En av de viktigaste 
faktorerna som måste åtgärdas är att ha låg friktion vid montering. Detta för att 
skapa så liten mekanisk sättning som möjligt, vilket i sin tur motverkar att 
förspänningen minskar. Testerna har även visat att ett hårdare gummimaterial har 
lägre friktion än ett mjukare material, vilket också bidrar till minskad sättningsgrad 
i materialet. Friktionstestet och litteraturstudien har påvisat att låg friktion kan 
uppnås med en gropig yta. Beräkningarna har även visat att friktionskoefficienten 
är tillräckligt hög för att friktionskraften inte ska kunna övervinnas av lastbilens 
accelerationer, vilket var en av de potentiella orsakerna till att gummimellanlägget 
vandrar ur position vid projektets start. Därmed kan den orsaken bortses från.  
 
Baserat på litteraturen är en möjlighet att friktionskraften först övervinns vid 
gummimellanläggets hörn, och en motverkade åtgärd är då att eliminera de skarpa 
hörnen. Detta kan göras genom att istället runda av hörnen och på så sätt ta fram en 
radie längs kanten. Ett annat sätt att motverka glidning är genom geometrilåsningar 
i materialet.  
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7 Slutsatser och rekommendationer 
I detta kapitel presenteras arbetets slutsatser och rekommendationer för fortsatt 
arbete. 
 
7.1 Beräkningar 
Beräkningarna som har utförts i arbetet kan ses som en riktlinje och påvisar en 
ungefärlig bild av hur kraften är fördelad i tankinstallationerna. De påvisar även att 
gummits friktionskoefficient måste vara väldigt låg för att friktionskraften 
överhuvudtaget ska ha möjlighet att övervinnas av tankens accelerationer. Detta då 
spännbandets tryck mot gummimellanlägget är så pass högt efter montering. En 
slutsats som då kunde dras var att fokus mot hög friktion kunde uteslutas. Det 
viktigaste är istället att få ner friktionen till lägsta tillåtna nivå då det är det mest 
kritiska momentet till att förspänningen minskar. Däremot rekommenderas att mer 
utförliga beräkningar utförs för att få en exakt bild av hur krafterna är fördelade i 
spännbandet, konsolerna och gummimellanlägget.  
 
7.2 Prov 
Gummi är ett oförutsägbart material då halten fyllmedel och mjukgörare i gummit 
medför förändringar i materialegenskaperna. Detta har blivit extra tydligt under 
sättningsprov då det inte fanns ett tydligt samband mellan gummits hårdhet och 
sättningsgrad. Därmed rekommenderas att tydligt specificera materialets 
egenskaper på ritningar eller kravspecifikation.      
 
Vid friktionsprov uppkom däremot ett tydligare samband som påvisar att ett hårdare 
material har lägre friktion. 
 
7.3 Koncept 
Konceptet ska kunna tillämpas på tryck- och bränsletanksinstallationer. Om 
konceptet även ska fungera på konsoler och gastanksinstallationer måste konceptet 
konstrueras om. En rekommendation är att ta fram en prototyp av det slutgiltiga 
konceptet. Detta för att kunna utföra tester på prototyperna för att säkerställa att 
kravbilden uppfylls. Rekommenderat är att göra dessa tester med hjälp av 
långtidsprovbilar, skakprov och fysisk provmontering. Eftersom skakproven sker i 
en så pass ren provmiljö är det väldigt viktigt att prototyperna även testas på 
långtidsprovbilar för att få en så verklig provmiljö som möjligt. 
 
Enligt litteraturen beror variationen i friktionsminskning på porernas djup, hur tätt 
porerna är placerade och hur porerna i materialets yta sitter i förhållande till 
varandra. Groparna på konceptets undersida är inte vetenskapligt framtagna i den 
mån att inga specifika mått på groparnas storlek och avstånd till varandra har tagits 
fram, utan ska mer ses som en illustration. För att ta fram den ultimata yttexturen 
krävs ytterligare friktionstester för att testa olika yttexturer för att ta fram den 
friktionskoefficienten som söks.  
 
Eftersom lösningen med en annan tankupphängning fick överlägset bäst resultat i 
Pughs matris rekommenderas att undersöka detta, kanske med en upphängning via 
tankens sidor. På så sätt kanske gummi kan elimineras, och problematiken kring att 
förspänningen minskar kan försvinna. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 - Frågorna till intervjuerna 
 
Anel Pasic  
Vad jobbar du med och vad har du för koppling till gummimellanlägget i problemet 
i sig? 
Vad har du för erfarenheter inom problemet?  
Vad tror du att dem bakomliggande orsakerna är? 
Har du tänkt något på vad som skulle kunna vara en lösning på problemet? 
Ser du några specifika problem med konstruktionen? 
 
Carl-Johan Waldner 
Vad jobbar du med och vad har du för koppling till gummimellanlägget i problemet 
i sig? 
Vad har du för erfarenheter inom problemet?  
Vad tror du att dem bakomliggande orsakerna är? 
Har du tänkt något på vad som skulle kunna vara en lösning på problemet? 
Ser du några specifika problem med konstruktionen? 
Ni har utvecklar prototyper av nya gummimellanlägg, hur ser dem ut? 
Ni har patenterat en lösning, hur ser den ut? 
 
Martin Bellander 
Vad jobbar du med och vad har du för koppling till gummimellanlägget i problemet 
i sig? 
Vad har du för erfarenheter inom problemet?  
Vad tror du att dem bakomliggande orsakerna är? 
Har du tänkt något på vad som skulle kunna vara en lösning på problemet? 
Ser du några specifika problem med konstruktionen? 
Vad för material används i lösningen idag? 
Finns det någon materialspecifikation? 
Hur fästs dem på konsolerna idag? 
Vilka mekaniska egenskaper har gummi? 
 
Jimmy Oscarsson 
Vad jobbar du med och vad har du för koppling till gummimellanlägget i problemet 
i sig? 
Vad har du för erfarenheter inom problemet?  
Vad tror du att dem bakomliggande orsakerna är? 
Har du tänkt något på vad som skulle kunna vara en lösning på problemet? 
Ser du några specifika problem med konstruktionen? 
Har du någon statistik på fält kvalitén? 
 
Nicklas Karlsson 
Vad jobbar du med och vad har du för koppling till gummimellanlägget i problemet 
i sig? 
Vad har du för erfarenheter inom problemet?  
Vad tror du att dem bakomliggande orsakerna är? 
Har du tänkt något på vad som skulle kunna vara en lösning på problemet? 



   
 
 

 

Ser du några specifika problem med konstruktionen? 
Har du någon data på hur stora viddrationer som uppstår i dagens installation? 
Vilka tester går att göra på Scania? 
Hur många cykler kör ni igenom i ett test? 
Är det någon töjning i spännbanden? 
Efter hur lång tid börjar spännbanden att vandra? 
Lacken på tanken påverkar den? 
Skulle man kunna vulka fast spännbanden på tanken? 
  



   
 
 

 

Bilaga 2 - Sammanställning över svaren från intervjuobjekten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivning av 
problemet 

Gummit ----- för att minska friktionen vid montering och sen ökar 
friktionen när ---- torkar. Det är en bra metod men produktion gillar 
det inte då golvet blir väldigt blött och halt. 
Har man låg förspänning kommer gummit röra sig mycket lättare, 
vilket märks på skakproven. 
Man kommer nöta bort där kontakttrycket är jättehögt. 
Att dra i ett spännband skapar otroligt mycket friktion som gör att man 
inte kan dra och sträcka spännbandet som du vill åstadkomma.  
Det finns ett samband mellan hur hårt vi har klämt ihop gummit, hur 
tjockt gummit är, vad gummit har för Shore (E-modul). 
Friktionen måste vara hög för att klara skjuvspänningen som blir i 
gummimellanlägget. 
I framförallt Brasilien har vi ett problem att gummimellanläggen på 
fästena lossnar eller deformeras på något sätt. Detta beror på att 
Brasilien har en mycket värre drift. 
Man behöver reducera friktionen mellan gummit och tanken vid 
åtdragningen. Efter att den är dragen fyller friktionen dock önskvärd 
funktion. 
Gummi är bra mot rost och att hålla tanken på plats. Det syns dock 
mycket på skakproven att de ofta glider iväg. 
Idag används -----------. Det är ganska starkt och tål bränsle. Förutom 
gummi har man fyllmedel, mjukgörare och en massa tillsatser som 
exempelvis vulkmedel för att skapa tvärbindningar, och skyddsmedel 
för antioxidanter. 
Räfflade gummimellanlägg med lite hårdare åsar har testats för att 
minska friktionen. Det funkade bra friktionsmässigt men de nötte 
sönder tanken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potentiell lösning på 
problemet 

Jag tror att det finns ett samband mellan hur hög klämkraft man har, 
hur hårt du komprimerar gummit, hur hårt gummit är och hur benäget 
det är att glida iväg, kanske i kombination med gummits tjocklek. 
Det vi har valt när vi har valt materialspecifikation är så tunt och hårt 
som möjligt för att minimera den mekaniska sättningen. 
Man vill ha ett material som bland annat inte kryper, åldras, spricker 
och UV-tåligt.  
Ett alternativ skulle kunna vara dip-coating. 
Det blir någon typ av generisk lösning för formlåsning, kanske lite 
riktlinjer om vilka styvheter man ska ha i flänsen och lite så. 
formlåsning, eventuellt i form av en grantopp (plugg) som man för 
genom ett hål. 
De olika räfflade prototyperna sitter på olika ställen. Tanken var att få 
mindre kontaktyta när man bara lägger tanken på konsolen innan man 
spänner dit den, och på så sätt få ganska få kontaktpunkter. 
En tanke var också att kunna behandla åsarna med något material, 
alltså att man stryker på något som antingen får torka in eller en ---- 
som ska fästa bara på åsarna. Tanken är då att det ska bidra till mindre 
friktion innan förspänningen. 

 



   
 
 

 

Bilaga 3 - Mullins effekt: Graf över klämkraft och deformation 
 
1 mm i tjocklek 

 
Figur 28 - Mullins effekt: Graf över klämkraft och deformation - 1 mm 

  



   
 
 

 

3 mm i tjocklek 

 
Figur 29 - Mullins effekt: Graf över klämkraft och deformation - 3 mm 

 
  



   
 
 

 

6 mm i tjocklek 

 
Figur 30 - Mullins effekt: Graf över klämkraft och deformation - 6 mm 

  



   
 
 

 

Täträfflat gummi 

Figur 31 - Mullins effekt: Graf över klämkraft och deformation - Täträfflade 
  



   
 
 

 

Glesräfflade 

 
Figur 32 - Mullins effekt: Graf över klämkraft och deformation - Glesräfflade 

  



   
 
 

 

Bilaga 4 - Resultat från sättningsprov 
 
Tabell 5 - Resultat från sättningsprov 

1 mm, 50 Sh 13% 

1 mm, 70 Sh 15% 

3 mm, 50 Sh 14% 

3 mm, 60 Sh 10% 

3 mm, 70 Sh 21% 

6 mm, 50 Sh 18% 

6 mm, 70 Sh 7% 

Glesräfflade 23% 

Täträfflade 20% 



   
 
 

 

Bilaga 5 - Resultat från friktionsprov   
 
Tabell 6 - Resultat från friktionsprov 

 
  

Ytbehandlat stål, ej såpa Ytbehandlat stål, såpa
1 mm, 70 Sh gropig yta 0,31 1 mm, 70 Sh gropig yta 0,19
3 mm, 70 Sh 0,53 3 mm, 50 Sh 0,35
6 mm, 70 Sh 0,60 6 mm, 70 Sh 0,37
3 mm, 60 Sh 0,77 3 mm, 70 Sh 0,40
Befintligt gummi bränsle 0,84 Befintligt gummi bränsle 0,44
3 mm, 50 Sh 0,97 3 mm, 60 Sh 0,48
Befintligt gummi tryck 1,04 Befintligt gummi tryck 0,52
6 mm, 50 Sh 1,12 6 mm, 50 Sh 0,56
Glesräfflade 1,17 Glesräfflade 0,62
Täträfflade 1,23 Täträfflade 0,68

Obehandlat aluminium, ej såpa Obehandlat aluminium, såpa
3 mm, 70 Sh 0,56 1 mm, 70 Sh gropig yta 0,16
6 mm, 70 Sh 0,59 Befintligt gummi bränsle 0,32
1 mm, 70 Sh gropig yta 0,60 3 mm, 70 Sh 0,33
3 mm, 50 Sh 0,83 3 mm, 50 Sh 0,33
3 mm, 60 Sh 0,86 6 mm, 70 Sh 0,35
Befintligt gummi bränsle 1,13 Befintligt gummi tryck 0,46
Glesräfflade 1,22 6 mm, 50 Sh 0,50
Befintligt gummi tryck 1,35 3 mm, 60 Sh 0,53
Täträfflade 1,39 Täträfflade 0,56
6 mm, 50 Sh 1,51 Glesräfflade 0,57



   
 
 

 

Bilaga 6 - Gantt-schema 

  



   
 
 

 

Bilaga 7 - Problemspecifikation 
 
Problem: 

• Gummimellanläggen ”vandrar”. 
• Förspänningen släpper efter åtdragning. 

Vid installation av olika lastbilstankar finns behov av element i förbandet som ökar 
friktionen, kompenserar formfel, förhindrar nötning, samt medger elektrisk 
isolation. Detta har traditionellt gjorts genom att använda gummimellanlägg i 
förbandet. Gummimellanlägg ökar osäkerheten i den faktiska förspänningen av 
förbandet, samt att rörelser i konstruktionen ofta får mellanlägget att vandra ur 
position.  

Problemlösningsförlopp: 
• Datainsamling i form av intervjuer, tekniska rapporter, felrapporter, 

lagkrav, statistik i fältkvaliteten, litteraturstudie, observationer i 
produktionen, etc. 

• Hitta grundorsaken till problemet med hjälp av 8-stegsmetoden. 
• Utföra enkla tester för att hitta sambandet mellan gummits tjocklek, 

gummits E-modul, hur hårt vi har klämt ihop gummit, hur stor 
relativrörelsen är. 

• Eventuellt andra enkla tester som känns nödvändiga. 
• Konceptutveckling med hjälp av TRIZ. 
• Tester på nytt koncept i mån om tid. 

 

  



   
 
 

 

Bilaga 8 - Funktionsanalys 
  



   
 
 

 

Bilaga 9 - Kravspecifikation 
 
Produkt 
Gummimellanlägget är främst avsett för att skydda tanken från nötning. 
Gummimellanläggen finns i olika storlekar på tryck-, bränsle- och 
gastanksinstallationerna. 
 
Marknad 
Produkten säljs som tankskydd på lastbilar runt om i hela världen. 
 
Nödvändiga krav 
Produkten ska klara en lufttemperatur om ---- ---- ---- 
Produkten ska vara bränsle- och oljeresisten 
Svällning max 10 % i volym. Omfattar materialets beständighet mot svällning efter 
neddoppning 70 timmar i ASTM olja nr 3 vid den temperatur som fastställts i tabell 
1 för temperaturer ≤ 150°C, enligt ASTM D471-16a 
Produkten ska vara vattenresistent 
Produkten ska vara väder- och ozonresistent 
Materialkvaliteten bibehålls med 60 %, enligt ASTM D1171 
Produktens friktionskoefficient skall ligga inom intervallet ------- 
Produkten ska vara elektrisk isolerande om 1000 MOhm, enligt ISO 2951 
Produkten ska medföra ingen metallkontakt mellan tank och infästning 
 
Önskvärda krav 
Produkten bör bibehålla förspänningen i spännbandet 
Produkten bör vara enkel att montera 
Produkten bör vara enkel att demontera 
Produkten bör minimera risk för nötning mot tank 
Produkten bör vara ekonomiskt hållbar 
Produkten bör påverkas lite/inget av väginducerade vibrationer 
Produktens funktion bör finnas kvar efter ---- 
Produkten bör ta upp formfel 
Det bör vara lätt att upptäcka förlorad funktion hos produkten 
  



   
 
 

 

Bilaga 10 - Konkurrentanalys 
Volvo Lastvagnar 
 

 
Figur 33 - Bränsletank från Volvo Lastvagnar (lastbilsmodell HF460) 

Gummimellanläggen går runt hela tanken men endast formlåsningar i form av 
flänsar på bränsletankarnas plana ytor (Linemedia FZC, 2018). 
 
MAN 
 

 
Figur 34 - Bränsletank från MAN (lastbilsmodell TGA 18 440) 

Gummimellanläggen går runt hela tanken men hopmonteringen av spännbandet 
sker på tankens undersida (Linemedia FZC, 2018). 

  



   
 
 

 

Renault 

 
Figur 35 - Bränsletankar från Renault (lastbilsmodell Magnum) 

Gummimellanläggen går runt hela tanken och hopmonteringen av spännbandet sker 
på tankens ovansida (Linemedia FZC, 2018). 
 
Mercedes 
 

 
Figur 36 - Bränsletank från Mercedes-Benz (lastbilsmodell Actros) 

Gummimellanläggen går runt hela tanken och hopmonteringen av spännbandet sker 
på tankens undersida (Linemedia FZC, 2018). 
 
 
 



   
 
 

 

 
Trycktankar på tåg 
 

 
Figur 37 - Trycktank under tågvagn 

Tankfästena är fastsvetsade på tanken som är monterade mot tågvagnens undersida 
tillsammans med två smala spännband (Hillcrest, 2018). 

 
Figur 38 - Upphängd trycktank under tågvagn (Wikimedia Commons, 2012). 

Droptanks 
 

 
Figur 39 - Drop-tank på jaktflygplan (flygplansmodellen Mirage III RS) 

Drop-tankarna är monterade med hjälp av öglor för att kunna släppa tanken mitt i 
flygningen vid nödsituationer (Verhegghen, 2002) 

Svetsat fäste 



   
 
 

 

Bilaga 11 - Pughs matris 
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Bilaga 12 – QFD 
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Bilaga 13 - Beräkningar av trycktank och bränsletank 
 
  

Konfidentiell information 
 



   
 
 

 

  

Konfidentiell information 
 



   
 
 

 

  

Konfidentiell information 
 



   
 
 

 

 
  

Konfidentiell information 
 



   
 
 

 

Bilaga 14 - Mikroskopibilder av provmaterial 
 

 
Figur 40 - Mikroskopibild över gropig yttextur sett uppifrån (5x förstoring) 

 
 
 
  



   
 
 

 

 
Figur 41  - Mikroskopibild över gropig yttextur sett uppifrån (20x förstoring) 

  



   
 
 

 

 
Figur 42 - Mikroskopibild över gropig yttextur sett från sidan (63x förstoring) 


