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Sammanfattning 
Vid utveckling av nästa generations Saab JAS39 Gripen genomförs en rad olika 
testflygningar. Hamnar planet under testflygning i ett okontrollerat tillstånd finns ett 
säkerhetssystem i form av en skärm som kan fällas ut i närheten av stjärtkonen som ger 
planet ett stabiliserande tippmoment. Skärmen i fråga sitter fast på ett stativ. På uppdrag 
av Saab i Linköping har ett sådant stativ designats och dimensionerats, med målet att 
minimera stativets vikt. Denna rapport behandlar främst materialval samt analys av 
knäckrisk, fogar och tillåten initialspricka för stativet. Utöver detta ges även en kort 
inblick i designprocessen. 

Vid materialvalet användes materialdatabasen CES EduPack 2012. Där togs olika 
lämpliga materialgrupper fram för vidare jämförelse. Slutligen jämfördes olika material 
i en modell i finita element-program. Vid övriga analyser användes främst traditionella 
handboksberäkningar och gällande konstruktionsriktlinjer.  

Projektet resulterade i ett stativ uppbyggt av fyrkantsbalkar där ingen risk för knäckning 
råder. Materialet som valdes är titanlegeringen Ti-6Al-4V och balkarna fogas samman 
med lasersvets. Tillåten längd på initialspricka är 0,7 mm för ytspricka och 0,9 mm för 
inre genomgående spricka. Det designade stativets slutvikt uppmättes till 60,5 kg. 
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Förord 
Detta projekt är en del av civilingenjörsutbildningen i maskinteknik vid Linköpings 
universitet och avser resultera i en examen på kandidatnivå i maskinteknik. Vi vill tacka 
alla som hjälpt till att genomföra detta projekt. Speciellt tack till handledare vid 
Linköpings universitet, Daniel Leidermark, kontaktpersoner på Saab i Linköping, 
Marcus Henriksson och Per-Olof Marklund, samt samarbetande projektgrupp bestående 
av Ida Jonsson och Robin Öhrn. 

 

Erik Eriksson och Christian Skog 
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1 Inledning 
Denna rapport behandlar ett projekt inom huvudområdet hållfasthetslära som 
genomförts vid Linköpings universitet på uppdrag av Saab i Linköping.  Uppdraget 
genomförs i samarbete med en annan projektgrupp varför inte alla delar av uppdraget 
omfattas av detta projekt. Den samarbetande projektgruppens del av projektet redovisas 
i rapporten Dimensionering av momentskärmstativ – Analys med finita elementmetoden 
av Jonsson och Öhrn (2013). 

1.1 Syfte 

Syftet med detta projekt är att kunna planera och genomföra ett projekt inom 
hållfasthetslära på kandidatnivå. Uppdraget går ut på att designa och dimensionera ett 
stativ till en stabiliserande skärm som används vid provflygning av nästa generation 
Saab JAS39 Gripen. De delar av uppdraget som behandlas i detta projekt är främst val 
av material samt handboksberäkningar för dimensionering mot knäckning, 
dimensionering och val av fogar samt beräkning av tillåten initialspricka.  

1.2 Problemformulering 

Vid provflygning med nästa generations JAS39 Gripen utförs tester av spinnfall och 
högalfaflygning vilket kan leda till att flygplanet hamnar i ett okontrollerat tillstånd. 
Med högalfaflygning menas att flygplanet flyger horisontellt med nosen pekande snett 
uppåt. Vid spinnfall faller planet i en spiralformad flygbana nedåt medan planet 
fortfarande har en relativt horisontell position. För att häva dessa tillstånd finns ett 
säkerhetssystem i form av en skärm som vid aktivering utlöses och stabiliserar 
flygplanet genom att ge ett tippmoment. Uppgiften är att designa och dimensionera 
stativet mellan skärmen och flygplanet. Stativet är monterat på bakre delen av planet, 
ovanför stjärtkonen. 

Stativet ska designas och dimensioneras utifrån flygplanets geometri och fyra givna 
infästningspunkter. Storleken på de möjliga lastfallen och kraftens angreppspunkt är 
givna från uppdragsgivaren. Målet är att dimensionera ett stativ som klarar givna lastfall 
utan att deformeras utanför givna gränser, samtidigt som det är viktigt att stativet har en 
så låg vikt som möjligt. Driftstemperaturen stativet kommer utsättas för varierar mellan 
-50 °C och 100 °C.  

Uppdragsgivaren har angett lastfallen med avseende på ett globalt koordinatsystem 
enligt Figur 1. De olika lastfallen anges i Tabell 1 och Tabell 2. 
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Figur 1. Koordinatsystem givet av uppdragsgivare för att definiera lastfall. 

Tabell 1. Tabell över lastfall i högalfaläge givna från uppdragsgivare. 

Lastfall	   F_max	   ϕ	   ϒ	   n	   FX	   FY	   FZ	  
101	   30	   0	   53	   1,5	   27,061	   35,954	   0	  
102	   30	   45	   75	   1,5	   11,647	   30,736	   -‐30,736	  
103	   30	   60	   85	   1,5	   3,922	   22,414	   -‐38,823	  
104	   30	   90	   90	   1,5	   0	   0	   -‐45,000	  
105	   30	   120	   85	   1,5	   3,922	   -‐22,415	   -‐38,823	  
106	   30	   135	   75	   1,5	   11,647	   -‐30,736	   -‐30,735	  
107	   30	   180	   53	   1,5	   27,082	   -‐35,939	   0	  
108	   30	   225	   75	   1,5	   11,647	   -‐30,735	   30,736	  
109	   30	   270	   90	   1,5	   0	   0	   45,000	  
110	   30	   315	   75	   1,5	   11,647	   30,736	   30,735	  

  



 

 

  9 

 

Tabell 2. Lastfall med den maximal skärmlast som kommer belasta stativet. 

Lastfall	   F_max	   ϕ	   ϒ	   n	   FX	   FY	   FZ	  
201	   50	   0	   0	   1,5	   75,000	   0	   0	  
202	   50	   0	   10	   1,5	   73,861	   13,024	   0	  
203	   50	   30	   10	   1,5	   73,861	   11,279	   -‐6,512	  
204	   50	   60	   10	   1,5	   73,861	   6,512	   -‐11,279	  
205	   50	   90	   10	   1,5	   73,861	   0	   -‐13,024	  
206	   50	   120	   10	   1,5	   73,861	   -‐6,512	   -‐11,279	  
207	   50	   150	   10	   1,5	   73,861	   -‐11,279	   -‐6,512	  
208	   50	   180	   10	   1,5	   73,861	   -‐13,024	   0	  
209	   50	   210	   10	   1,5	   73,861	   -‐11,279	   6,512	  
210	   50	   240	   10	   1,5	   73,861	   -‐6,512	   11,279	  
211	   50	   270	   10	   1,5	   73,861	   0	   13,024	  
212	   50	   300	   10	   1,5	   73,861	   6,512	   11,279	  
213	   50	   330	   10	   1,5	   73,861	   11,279	   6,512	  

För lastfallen gäller att kraften anges i kN och vinklarna i grader. n är en säkerhetsfaktor som 
ska användas vid dimensionering. FX, FY, FZ är därmed dimensionerande laster. 

För att flygplanets prestanda inte ska störas av stativet finns det frigångskrav givna för: 

• Sidroder 
• Skärmbehållare 
• Stjärtkon 
• Motorutblås 

Tillsammans ger dessa en begränsningsvolym som stativet måste hålla sig inom, se Figur 2. 
Begränsningsvolymens mått är inte givna utan endast koordinater för några givna punkter 
finns att tillgå, se Bilaga 1. I Figur 2 är infästningsytan till skärmbehållaren markerad med en 
röd linje. 
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Figur 2. Ytor som ger begränsningsvolym för stativets design. Stativet ska rymmas mellan 
ytorna. Även infästningspunkterna kan ses i figuren. Bild given från uppdragsgivare. 

Utöver detta är flygplansskrovets styvhet i infästningspunkterna givna enligt Tabell 3 och 
skärmlastens angreppspunkt befinner sig i det globala koordinatsystemet i punkten X=16311 
mm, Y= 0 mm, Z=3199 mm.  

Tabell 3. Styvheten i flygplansskrovet vid infästningspunkterna. 

Styvhet	  infästningspunkter	  [N/mm]	   kX	  	   kY	   kZ	  

Övre	  infästningspunkt	   30	  000	   1	  500	   1	  500	  

Undre	  infästningspunkt	   30	  000	   3	  000	   5	  000	  

1.2.1 Frågeställningar 

De frågeställningar som ställs i detta arbete är: 

• Vilket material är lämpligast att använda till stativet? 
• Hur ska stativet designas och dimensioneras för att undvika knäckning? 
• Vilken/vilka typer av fogar bör användas i konstruktionen och hur ska dessa 

dimensioneras? 
• Hur stora initialsprickor klarar stativet av? 
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1.3 Avgränsningar 

När beräkningar på stativet genomförs sker en avgränsning vid infästningarna. 
Infästningspunkternas läge och styvheten i planets skrov är givna och tas med i 
beräkningarna, men hur själva infästningen sker beaktas inte. 

Exakt hur skärmbehållaren kommer att fästas i stativet kommer inte heller beaktas i denna 
rapport. Däremot ska det finnas material att fästa skärmen i på angiven yta. Kraften som 
verkar på stativet är förenklad till en punktkraft även om det i verkligheten dessutom finns 
strömningskrafter som verkar på stativet. Vibrationer från flygplanet som kan ge upphov till 
egensvängning och utmattning kommer inte att analyseras. 

Att lösa problemet med hjälp av strukturoptimeringsmetoder kommer inte att beaktas, då 
fokus ska ligga på dimensionering och det ej finns förkunskaper inom strukturoptimering. 
Dessutom finns inte tillräckligt med tid för att lära sig lösa problemet på detta sätt. Detta 
skulle annars kunna vara en tänkbar lösningsstrategi på problemet. Dock sker tillverkning av 
strukturoptimeringsmodeller främst med 3D-skrivare vilket är en väldigt kostsam metod med 
dyra material. 

Den temperaturdifferens som stativet utsätts för kommer inte beräknas som temperaturlast då 
de mekaniska lasterna antas dominera stort. Dock kan temperaturdifferensen påverka 
egenskaper hos konstruktionsmaterialet. 

Projektet är avsatt att omfatta 427 arbetstimmar per person. Planering av projektet kan ses i 
Bilaga 2. 

1.4 Metod 

Planen var att genomföra projektet på följande sätt: 

• Inleda med att ta fram ett grundkoncept att arbeta utifrån. Detta steg genomförs 
tillsammans med den samarbetande projektgruppen. 

• Genomföra en materialanalys genom att söka igenom materialdatabas efter lämpliga 
material och dessutom söka fakta i litteratur och på internet. 

• Beräkna krafter med handberäkningar och FEM-program. 
• Genomföra beräkningar för kritisk knäckning utgående från beräknade krafter.  
• Undersöka fogar genom beräkningar och faktasökning i litteratur och internet. 
• Söka information om initialsprickor och därefter genomföra nödvändiga beräkningar. 
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1.5 Läsanvisningar 

Rapporten inleds med ett bakgrundsavsnitt, därefter följer avsnitt som beskriver 
tillvägagångssätt, resultat och diskussion och till sist slutsatser. I samtliga avsnitt beskrivs 
först innehåll kopplat till konceptdesign följt av materialval, knäckning, fogar och slutligen 
initialsprickor. Då många undersökta delar bygger vidare på varandra, t.ex. fogval beror av 
det valda materialet, mister rapporten sin kronologiska ordning. Om du som läsare uppfattar 
rapporten som osammanhängande rekommenderas därför att du först läser bakgrund, 
tillvägagångssätt och resultat om konceptdesign, sedan om materialval o.s.v.  
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2 Bakgrund 
I detta avsnitt beskrivs bakomliggande teorier som använts vid beräkningar och val av olika 
beslut. Dessutom ges en kortfattad presentation av de programvaror som använts under 
projektet. 

2.1 Programvaror 

I följande avsnitt beskrivs programvaror som använts under projektet.  

2.1.1 CES EduPack 2012 

CES EduPack 2012 innehåller en materialdatabas med ca 3000 olika material. I gränssnittet 
kan avgränsningar genomföras beroende på vilka materialegenskaper som för applikationen är 
intressanta. Exempel på avgränsningar som kan göras är direkta begränsningar i 
materialegenskaper och skapa grafer med materialegenskaper på axlarna och där skärma av 
materialen som inte passar ändamålet med en linje. CES EduPack 2012 är utgivet av Granta 
Design. 

2.1.2 Matlab 

Matlab är en förkortning av Matrix Laboratory vilket är ett programmeringsspråk utvecklat 
främst för matrisberäkningar. Med hjälp av dess inbyggda funktioner är Matlab ett kraftigt 
verktyg för att utföra tekniska och matematiska beräkningar. Matlab är utgivet av 
MathWorks. 

2.1.3 PTC Creo 

PTC Creo är ett CAD-program där produkter och konstruktioner modelleras fram i 3D för att 
ge en översikt av modeller som tas fram. PTC Creo är utgivet av Parametric Technology 
Corporation (PTC). 

2.1.4 Ansys 

Ansys är ett simuleringsprogram som använder sig av finita elementmetoden. Det går både att 
modellera direkt i Ansys eller importera befintlig CAD-modell för vidare analys. Exempel på 
analyser som kan genomföras i Ansys är utböjning och spänningar på konstruktioner utifrån 
pålagda krafter och inspänningar. Ansys är skapat av Ansys Inc.  
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2.2 Materialanalys 

I följande avsnitt presenteras de materialgrupper som klarade det inledande materialurvalet 
som går att läsa om i 3.4 Materialval. Begränsande parametrar och grafer för materialurvalet 
genomfördes i CES EduPack 2012. En sammanställning av materialdata redovisas i Tabell 5 i 
4.2 Material. 

2.2.1 Stål 

Stål definieras som en legering med minst 50 % järn och är det idag mest använda 
konstruktionsmaterialet världen över. Stål kan legeras med en mängd olika legeringsämnen 
och behandlas med många olika härdningsprocesser för att erhålla önskade egenskaper. Det 
kan vara legeringsämnen som kol, magnesium, kisel, krom etc. och härdningsprocesser som 
anlöpning, åldring och glödgning. Många typer av stål går dessutom bra att svetsa i. (Bramfitt 
i Kutz, 2002) 

För att klara av korrosion legeras stål med minst 10,5 % krom. Detta kan dock ge begränsade 
svetsmöjligheter. De rostfria ståltyper som går att svetsa i har ofta betydligt lägre hållfasthet 
än de som inte går att svetsa. Detta hänger samman med att hållfastheten ofta blir högre av 
ökad andel kol i legeringen medan svetsbarheten försämras av ökad kolhalt. En typ av rostfritt 
stål med hög hållfasthet är 440A, som tyvärr inte går att svetsa. En svetsbar typ av rostfritt 
stål är 410S. (ibid) 

Det finns typer av stål legerade med nickel som kallas maråldringsstål. De ståltyperna kan 
genom olika härdningsprocesser erhålla en sträckgräns på upp till 1,4 -2,5 GPa samtidigt som 
de har god duktilitet och seghet. Dessa ståltyper har goda svetsegenskaper och används idag 
till missiler och komponenter i flygindustrin. (ibid) 

Dagens stativ är uppbyggt av stålet AISI 4130 med en sträckgräns på 517 MPa och brottgräns 
på 655 MPa. 

2.2.2 Aluminium 

Aluminium är ett av de vanligast förekommande ämnena i dagens produkter och förekommer 
i allt från folie för matförvaring till strukturbärande delar i flygplan. Aluminium i ren form är 
inte speciellt hållfast men med hjälp av olika legeringsämnen kan hållfastheten ökas 
väsentligt. Fördelar med aluminium som konstruktionsmaterial är främst att det har låg 
densitet i förhållande till hållfastheten, klarar av korrosion bra och är ofta lätta att bearbeta 
och sammanfoga. I de flesta fall går det att svetsa i aluminium. Aluminium klarar av låga 
temperaturer bra men klara oftast inte av miljöer där temperaturen överstiger ca 260 °C. 
(Kaufman i Kutz, 2002) 
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Aluminiumlegeringar benämns ofta med en fyrsiffrig kod, exempelvis 6063, där den första 
siffran står för det dominerande legeringsämnet, den andra siffran för variationstyp av 
legeringen (exempelvis mängdvariation av legeringsämnen) och de två sista för att specificera 
vilken legering det rör sig om. (ibid) 

I konstruktion av broar och vägar samt för konstruktion av ramen till många bilar används 
idag ofta 6063. 6000-serien är legerad med magnesium och kisel och kännetecknas av att den 
är korrosionsbeständig, går att svetsa och normalt har en brottgräns mellan 124 MPa och 400 
MPa. I flygindustrin används ofta 7475 för delar som kräver maximal brottseghet och 5456 
för svetsade konstruktioner. 7000-serien legeras med zink, har hög hållfasthet med en 
brottgräns mellan 220 MPa och 600 MPa. Det går inte att svetsa i 7000-serien, därmed krävs 
någon typ av mekaniska sammanfogningar. 5000-serien legeras med magnesium och utmärks 
av att den är enkel att svetsa och har en brottgräns mellan 124 MPa och 351 MPa. (ibid) 

2.2.3 Titanlegeringar 

Titanlegeringar definieras som legeringar bestående av minst 50 % titan och resterande 
legeringsämnen. Legeringar av titan har hög styrka i förhållande till densitet och högt 
motstånd mot korrosion. Dessutom förändras inte titans materialegenskaper nämnvärt inom 
temperaturintervallet -190 °C till 530 °C. Egenskaper hos titanlegeringar varierar beroende av 
legeringens mikrostrukturella sammansättning som normalt kan förekomma i två olika faser, 
α-fasen och β-fasen. Legeringarna i sig brukar därför delas in i α-legeringar, β-legeringar samt 
α-β-legeringar där mikrostrukturen består av en blandning av α- och β-fasen. En legering med 
hög andel av α-fasen i sin mikrostruktur blir mer duktil och får lägre styrka än en legering 
med mer andel av β-fasen, det vill säga, en β-legering är stark och spröd medan en α-legering 
blir duktil men inte lika stark. α-β-legeringar kombinerar de andra legeringarnas egenskaper 
vad gäller styrka och duktilitet och kan i vissa fall även vara starkare än β-legeringar. 
(Donachie i Kutz, 2002) 

Olika legeringsämnen ger olika mikrostrukturella sammansättningar vilket används för att 
styra legeringens egenskaper. Exempelvis används aluminium för att stabilisera och ge ökad 
andel α-fas i legeringen medan legeringsämnen som vanadin och molybden ger ökad andel β-
fas. (ibid) 

Vid materialval för stativet är α-β-legeringarna mest aktuella då de idag används frekvent till 
komponenter inom flygindustrin, och dessutom innehar en balans mellan sprödhet och 
duktilitet. Den vanligaste α-β-legeringen är Ti-6Al-4V, och är alltså legerad med aluminium 
och vanadin. Den har en ungefärlig sträckgräns på 900 MPa och en brottgräns på ca 1000 
MPa. En mer hållfast α-β-legering är Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo vars brottgräns ligger omkring 
1200 MPa och sträckgräns är ca 1100 MPa. Denna legering är alltså legerad med aluminium, 
tenn, zirkonium och molybden. (ibid) 
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Titan och dess legeringar finns både som bearbetade och gjutna varianter. Vilken metod som 
används påverkar dock inte de mekaniska egenskaperna hos materialet nämnvärt. 
Titanlegeringarna går dessutom bra att svetsa med flertalet konventionella svetstekniker. 
(ibid) 

2.2.4 Superlegeringar 

Superlegeringar förekommer främst i tre olika former, nickel-, järn-nickel- och kobolt-
baserade superlegeringar. Det är legeringar vars största användningsområde är komponenter 
som är utsatta för höga temperaturer (vanligtvis högre än 540 °C), exempelvis komponenter i 
ång- och gasturbiner. Då de flesta andra material förlorar styrka vid temperaturökning 
reagerar många superlegeringar på motsatt vis genom att sträckgränsen höjs vid ökad 
temperatur. (Donachie & Donachie i Kutz, 2002) 

Idag finns det många olika superlegeringar men problemet är att de inte använts i större 
produktion och under en längre tid då de ofta kostar mycket och därmed är kunskapen om 
dem begränsad. En av de vanligaste superlegeringarna som däremot har använts i olika 
sammanhang genom åren är den järn-nickel-baserade IN 718. Den kostar mindre än de flesta 
andra superlegeringar och kännetecknas av att den är lätt att svetsa. IN 718 har vid 21 °C en 
brottgräns på ca 1400 MPa och en sträckgräns på ca 1100 MPa. (ibid) 

2.2.5 Volframkarbid 

Volframkarbid är ett material som består till hälften av volfram och hälften av kol och är ett 
väldigt hårt material. Volframkarbid är cirka tre gånger styvare än stål.  Sammanfogningen av 
volfram och kol sker vid temperaturer i intervallet 1400-2000 °C. Den grundläggande formen 
av volframkarbid består av ett finkornigt grått pulver som bearbetas genom att pulvret pressas 
och formas till önskad form. Vanliga användningsområden är t.ex. skärverktyg, 
industrimaskiner, kirurgiska verktyg och smycken. (Wikipedia, 2013) 

2.2.6 Zirkoniumoxid 

Zirkoniumoxid är det starkaste keramiska materialet som finns för försäljning på den 
kommersiella marknaden. Materialets egenskaper gör att det står emot nötning och korrosion 
mycket bra. Dessutom har även zirkoniumoxid hög hållbarhet mot spricktillväxt. 
Värmeutvidgningen är hög till skillnad mot andra keramer vilket gör materialet populärt när 
man ska sammanfoga keramer och stål. Zirkoniumoxid kan hittas i produkter som verktyg, 
slangar, rör och dentala applikationer. (Ceramic Technologies, 2012; CeramTec, 2013) 
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2.2.7 Molybden 

Molybden är den metall som har den högsta smältpunkten av alla grundämnen. I naturen 
förekommer inte ren molybden utan finns istället som olika oxider. När ämnet blandas in i 
stållegeringar bildas det lätt hårda stabila karbider vilket medför att ca 80 % av all tillverkad 
molybden går till att just göra sådana legeringar. Det används även i stållegeringar för att det 
går att svetsa och på grund av dess höga korrosionsmotstånd. (International Molybdenum 
Association, 2008) 

Molybden är en av de kommersiellt använda metallerna med lägst termisk 
expansionskoefficienten. Detta gör att molybden har användningsområden där det finns 
extrem hetta t.ex. i flygplansdelar, industrimotorer och glödtrådar. (ibid) 

2.2.8 Cyanatester 

Cyanatester består av en plastbas och är ett material som klarar av höga temperaturer och har 
låg elektrisk ledningsförmåga. Detta, tillsammans med att det har lågt fuktupptag, gör att 
cyanatester lämpar sig för t.ex. rymdapplikationer.  För att göra materialet starkare kan det 
blandas med kolfiber. Det finns givetvis begränsningar när man arbetar med plaster. Just 
cyanatester presterar dåligt när det är varmt och blött samtidigt eller då det är alltför kallt. 
(Ren, P. Liang, G. & Zhang, Z., 2006) 

2.3 Knäckning 

Ett fenomen som är intressant att beakta vid design av konstruktioner är knäckning, speciellt i 
applikationer där låg vikt och slanka tvärsnitt är eftertraktade. Knäckning uppkommer främst 
för balkar som belastas med en tryckande kraft i sin axiella riktning som, när kraften blir 
tillräckligt stor, kan kollapsa utan förvarning.  Den som först undersökte och kartlade 
knäckning som fenomen var Leonhard Euler (1707-1783). Han uppförde fyra standardfall för 
knäckning där variationen var olika infästningsvarianter. Det finns även ett femte knäckfall 
framtaget men det anses ofta vara ett specialfall av det fjärde knäckfallet. Eulers knäckfall 
med tillhörande ekvation för den kritiska knäcklasten kan ses i Bilaga 3. Ur ekvationerna i 
Bilaga 3 framgår att det som påverkar en balks motstånd mot knäckning är materialets 
elasticitetsmodul, tvärsnittet, yttröghetsmoment och balkens längd. En lång balk, vars material 
har låg elasticitetsmodul och ett tvärsnitt som medför lågt yttröghetsmoment, riskerar att 
knäckas redan vid låga laster. Eulers knäckfall baseras på ett idealt tillstånd med centrisk last, 
jämtjockt tvärsnitt och inga variationer av balkens böjstyvhet. (Lundh 2000) 

Då Eulers knäckfall gäller ideala tillstånd finns det framtagna byggnads- och 
konstruktionsnormer framtagna för praktisk dimensionering mot knäckning. Dessa är ofta 
empiriskt framställda och ger säkerhetsmarginaler för att anpassa modellerna till verkligheten. 
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2.3.1 Numerisk ekvationslösning  

Vid beräkning av kraftjämnvikten som kan läsas om under rubriken 3.5.3 Kraftanalys i 
tillvägagångssättet användes en metod som heter LU-uppdelning för att beräkna 
ekvationssystemet. LU-uppdelning är i vissa fall även kallat LR-faktorisering. Principen utgår 
från ett ekvationssystem på matrisform enligt ekvation (1). 

𝐴𝑥 = 𝑏  (1) 

Där A är en kvadratisk koefficientmatris, x är en vektor med okända variabler och b en vektor 
med kända högerled. Vid LU-uppdelning delas den ursprungliga koefficientmatrisen upp med 
hjälp av Gausseliminering och pivotering för att uppfylla ekvation (2). 

𝑃𝐴 = 𝐿𝑈  (2) 

Där P är en så kallad permutationsmatris (som tar hand om radoperationerna i 
Gausselimineringen), L är en undertriangulär matris (eng. Lower triangular matrix) med ettor 
på diagonalen och U är en övertriangulär matris (eng. Upper triangular matrix). Alla matriser 
har samma dimensioner som A. Ekvation (1) och (2) kan nu sättas samman till ekvation (3). 

𝑃𝐴𝑥 = 𝐿𝑈𝑥 = 𝑃𝑏  (3) 

För att beräkna x införs nu en okänd vektor y som definieras av ekvation (4). 

𝑦 = 𝑈𝑥  (4) 

Nu kan ekvationssystemet beräknas i två steg genom att först lösa ekvation (5) och sedan 
ekvation (6). 

𝐿𝑦 = 𝑃𝑏  (5) 

𝑈𝑥 = 𝑦  (6) 
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LU-uppdelning används främst för att beräkna lösningen för ett ekvationssystem för flera 
olika högerled. Detta beror på att det minskar antalet beräkningsoperationer vid just den typen 
av beräkningar jämfört med andra metoder. För noggrannare beskrivning och 
beräkningsexempel, läs kapitel 8.6 i Numeriska beräkningar: analys och illustrationer med 
MATLAB® av Eldén och Wittmeyer-Koch (2001). 

2.4 Fogar 

Det finns många olika sammanfogningsmetoder att använda sig av vid konstruktion av stativ. 
Den metod som tillslut valdes för vidare studier var svetsning (se 3.6.1 Fogval för att följa 
urvalsprocessen). Nedan ges en kort beskrivning av aktuella svetsmetoder. 

2.4.1 Manuell metallbågsvetsning  

Manuell metallbågsvetsning är en svetsmetod där ett så kallat elektrodmaterial används för att 
sammanfoga de olika konstruktionsdelarna. Elektrodmaterialet förekommer ofta i form av en 
svetstråd som smälts ned och bildar svetsfogen. Smältningen sker genom att en varm ljusbåge 
bildas mellan arbetsstycket och tråden. En svetsfog skapad av en manuell metallbågsvets är av 
hög hållfasthetsklass. (Weman, 2010) 

2.4.2 TIG-svetsning 

TIG är en förkortning av Tungsten Inert Gas. Vid denna metod används elektrodmaterial av 
volfram som till skillnad från elektrodmaterialet vid manuell metallbågsvetsning inte smälter 
utan endast hettar upp och smälter samman konstruktionsdelarna. Dock kan eventuellt 
tillsatsmaterial tillföras till fogen vid behov. Svetsningen sker i skydd av en gas vilket 
förhindrar att materialet reagerar med luftens syre. Gasen som används är ofta en blandning 
av argon och koldioxid. Hållfastheten och segheten är starka egenskaper för en TIG-svetsfog. 
(Weman, 2010) 

2.4.3 Lasersvetsning 

Vid lasersvetsning skapas svetsfogen genom att materialen smälts samman av en 
koncentrerad laserstråle på några tiondels millimeter i diameter. På grund av att laserstrålen är 
så pass koncentrerad blir den värmepåverkade zonen från svetsningen liten och därmed blir 
svetsfogen smal och lämpar sig för tunna material. Liksom TIG-svetsning skyddas 
svetsområdet även vid lasersvetsning av en skyddsgas. (Weman, 2010) 
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2.4.4 Elektronstrålesvetsning  

Vid elektronstrålesvetsning placeras de delar som ska sammanfogas i en vakuumkammare. 
Väl där sker en helt automatiserad process där svetsfogen skapas genom att en elektronkanon 
skjuter en elektronstråle som smälter samman materialen. Denna metod ger extremt fina fogar 
och lite värmepåverkad zon. Dessutom går elektronstrålesvetsning även att använda vid grova 
godstjocklekar. (Weman, 2010) 

2.5 Initialpricka 

Initialsprickor består av små brister i materialet som både kan finnas på ytan och som porer 
inne i materialet. Vid dimensionering mot initialsprickor används faktorn K som är 
spänningsintensitetsfaktor och kan beskrivas av ekvation (7) för genomgående sprickor. 

𝐾 = 𝑓𝜎 𝜋𝑎   (7) 

Där 𝑓 är en geometrifaktor beroende av spricktyp, 𝜎 är den pålagda spänningen och 𝑎 är 
spricklängden, illustreras i Figur 3. Sprickan fortplantar sig då K= Kc. Kc varierar med 
materialtjockleken men den stabiliserar mot ett ändvärde som benämns K1c, vilket betraktas 
som en materialegenskap och i sin tur inte beror av tjockleken. Högt K1c för ett material 
berättar att materialet klarar av större spänningar eller större sprickor innan det brister. K1c är 
en materialparameter som kan förändras kraftigt vid temperaturförändringar och vanligtvis 
antar K1c lägre värden vid låga temperaturer. (Askeland, 2011)  
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Figur 3. Geometri för spricktyper. 
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3 Tillvägagångsätt 
I följande kapitel redogörs för tillvägagångssättet och vilka val som genomförts för att uppnå 
önskat resultat. 

3.1 Konceptgenerering 

Vid generering av koncept användes en femstegsmetod som beskrivs av Ulrich och Eppinger 
(2008). Första steget är att klargöra problemet genom att bryta ned det till mindre delproblem 
samt sammanställa en kravspecifikation. Den kravspecifikation som gjordes baserades på 
krav från uppdragsgivaren Saab och såg ut på följande sätt: 

Krav 

• Volymbegränsning 
• Givna infästningspunkter 
• Hållfasthetskrav (klara av skärmlasten) 
• Given kraftkoordinat 

Mål 

• Minimera vikt 

Nästa steg omfattar studier av övriga produkter på marknaden vilket i detta fall inte 
genomförts på grund av produktens art. Stativ liknande det som dimensioneras i detta projekt 
är inget som varken Saab eller andra flygplanstillverkare lämnar ut uppgifter om och därför 
har detta steg inte beaktats. 

Nästkommande steg innefattar att skapa nya koncept utifrån projektgruppens tidigare 
erfarenheter och kompetenser. Detta steg genomfördes gemensamt i projektgruppen genom 
brainstorming. Inga idéer ansågs orimliga eller dåliga utan sållades i så fall bort i de följande 
stegen.  

Det fjärde steget i modellen är systematisering av koncept. Detta genomfördes med det som 
Ulrich och Eppinger (2008) benämner som konceptklassificeringsträd och morfologisk matris. 
Ett konceptklassificeringsträd är ett träddiagram där olika lösningar på projektets delproblem 
kartläggs utifrån koncept från tidigare steg. I en morfologisk matris listas delproblem och dess 
lösningar i en tabell där olika lösningar sedermera kan sammanfogas till olika koncept. Med 
utgångspunkt från matrisen genererades 20 olika koncept i projektgruppen för vidare 
utvärdering. 
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Det sista steget i modellen är reflektion av de koncept som framkommit. Där ingår att 
kontrollera att möjliga lösningar på problemet beaktats och att inget viktigt glömts. 

Resultat från konceptgenereringen presenteras i Bilaga 4. 

3.2 Konceptval 

Vid val av koncept bland de 20 som framkom av konceptgenereringen tillämpades 
omröstning. Varje projektmedlem röstade enskilt på åtta olika koncept och alla koncept som 
fick röster gick vidare. Detta är en vedertagen metod som Ulrich och Eppinger (2008) kallar 
multiomröstning. Koncepten varierades i avseende på materialtyp, designprincip samt typ av 
fogar. Det gick att gå vidare med designen för många olika koncept samtidigt då samma 
design kan appliceras på flertalet koncept eftersom det endast är material och fogtyp som 
skiljer vissa koncept åt. Resultat från konceptval presenteras i Bilaga 4. Där ses även att vissa 
koncept i forma av skal framkom. Dessa har dock på grund av brist på tid och förkunskaper 
inte analyserats vidare under projektet. 

3.3 Design 

Val och framställning av stativets design inleddes med att varje projektmedlem enskilt 
skissade ca 20 skisser var utifrån de koncept som valts ut. Därefter sammanställdes skisserna 
och en första gemensam principskiss framställdes. Vid generering av den gemensamma 
principskissen placerades tänkta noder i designrymden som projektgruppen ansåg att stativet 
borde gå genom. Dessa noder försöktes sedan sammanfogas på ett så bra vis som möjligt. Att 
sammanbinda noder optimalt är något som Klarbring (1993) kategoriserar som ett 
geometrioptimeringsproblem, som nämnt ovan i 1.3 Avgränsningar kommer dock 
strukturoptimeringsmetoder inte att användas men det kan ändå vara ett alternativt 
tillvägagångssätt. 

Principer som används vid sammanfogningen av noder är att strukturen ska vara så enkel som 
möjligt och symmetrisk. Enkelhet i designstrukturen anses vara fördelaktigt för att minimera 
onödig massa samt generera enklare, och därmed mer trovärdiga, analyser. Symmetri anses 
nödvändigt då lastens riktning varierar kraftigt i alla led. 

När första designkonceptet fastställts ritades det upp i CAD-programmet PTC Creo. Även den 
begränsade designrymden ritades ut i PTC Creo för att kunna verifiera att designen uppfyllde 
volymkraven. 

När det första konceptet analyserats sammanställdes förslag på designförbättringar som sedan 
infördes och gick vidare till ny analys. Denna procedur itererades till önskat resultat uppnåtts. 
De första analyserna som genomfördes var kontroll av spänningar och deformationer genom 
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finita element-program. När krav på dessa områden uppfyllts togs den dåvarande modellen 
vidare till analys av knäckrisk, val av fogar och tillåten initialspricka.  
De tidiga koncepten som direkt analyserades i finita element-program behandlades av den 
samarbetande projektgruppen varpå denna del av designprocessen inte kommer redovisas i 
denna rapport. Detsamma gäller design och val av tvärsnitt varpå de i fortsättningen betraktas 
som givna. Den slutgiltiga designen konstruerades av balkar med fyrkantigt tvärsnitt och finns 
att se i 4.1 Konceptdesign. Ett urval av skisser finns att se i Bilaga 5. 

3.4 Materialval 

Vid val av konstruktionsmaterial finns det många faktorer som kan påverka. Tar 
konstruktionen upp laster som inte enbart är axiella kan sträckgränsen vara en parameter som 
står i direkt relation till bärighetsförmågan (Farag i Kutz, 2002). När både vikt och hållfasthet 
är grundläggande faktorer för materialvalet kan en jämförelse av specifik hållfasthet 
genomföras, det vill säga, hur hög sträckgräns ett ämne har i förhållande till densitet 
(Askeland, Fulay & Wright, 2011). 

I den tidigare upplagan av momentskärmstativet användes stålet AISI 4130 (se Bilaga 6 för 
given materialdata). När alternativ till AISI 4130 skulle undersökas användes inledningsvis 
programmet CES EduPack 2012 som innehåller en materialdatabas där olika begränsande 
parametrar kan anges. Avgränsningarna genomfördes i tre steg. Första steget bestod av ren 
begränsning av materialparametrar. Vid val av gränsvärden på parametrarna användes värden 
från det tidigare stålet som höjdes/sänktes åt det mindre restriktiva hållet för att inte sortera 
bort möjliga alternativ i det inledande skedet av materialvalet. Följande värden ansattes: 

• Densitet: Max 15 000 kg/m3 
• Elasticitetsmodul: Min 100 000 MPa 
• Drifttemperaturintervall: -50 °C till +100 °C 
• Klara sötvatten utmärkt 
• Klara saltvatten acceptabelt 
• Klara svaga syror och baser (pH mellan 4 och 7 resp. 7 och 10) acceptabelt 
• Klara solljus i flera månader 
• Maxpris: 2000 kr/kg 

I steg två sammanställdes en graf (se Bilaga 7) över de resterande materialen. På axlarna 
användes parametrarna densitet och sträckgräns. En begränsande linje gjordes så att 
materialen med hög densitet och låg sträckgräns försvann som alternativ.  

I det tredje och sista begränsningssteget skapades ännu en till graf (se Bilaga 7) men denna 
gång användes parametrarna densitet på den vertikala och elasticitetsmodul på den 
horisontella. Elasticitetsmodul är en viktig parameter då det gäller att undvika deformationer 
och knäckning. I grafen gjordes en rät, avgränsande, linje som plockade bort de sämsta 
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materialen, d.v.s. de materialen som befann sig i det övre vänstra hörnet och således de tunga 
materialen med låg elasticitetsmodul.  

De material som återstod efter dessa steg indelades sedan i olika materialgrupper. 
Materialgrupperna var stål, aluminium, titanlegeringar, superlegeringar, volframkarbid, 
zirconiumoxid, molybden och cyanatester. Information om respektive materialgrupp söktes i 
litteratur om materiallära samt på internet (sammanställt i 2.2 Materialanalys). 

Utifrån information om materialgrupperna valdes några material ur varje grupp ut för 
jämförelse. Vid materialstudierna tillkom även ett material. Det var ett maråldringsstål som 
har dåligt motstånd mot vatten men som går att ytbehandla för att ges ett skydd. Data för 
respektive material sammanställdes i en tabell (se Tabell 5 i 4.2 Material). Data som användes 
vid jämförelse var sträckgräns, brottgräns, densitet, elasticitetsmodul, töjning innan brott, pris 
samt specifik hållfasthet. Då det sistnämnda ger en bra indikation på hur material ska väljas 
för att erhålla en så lätt konstruktion som möjligt användes det som primär 
jämförelseparameter. Även elasticitetsmodul är en betydelsefull jämförelseparameter då ett 
högt värde ger låga utböjningar och mindre knäckningsrisk. Det kan tänkas att ett material 
med hög elasticitetsmodul kan tillverkas tunt då det står emot utböjningar bra men vid 
uttunning fås ett litet tvärsnitt och därmed höga spänningar och lågt yttröghetsmoment vilket 
vill undvikas. För att välja material som lämpades för konstruktionen gick det därmed inte att 
studera enskilda materialparametrar då varje material både har fördelar och nackdelar som är 
svåra att jämföra sinsemellan. Utifrån de materialdata som sammanställdes valdes därför två 
material ut för vidare granskning och testades i Ansys. De olika materialen användes vid två 
olika, för dem anpassade, koncept. Sedan valdes det med lägst vikt.  

3.5 Knäckning 

Vid dimensionering mot knäckning beräknades den, för varje intressant balk, kritiska 
knäckkraften som sedan jämfördes med normalkraften som påverkade respektive balk. 
Utifrån det resultat som då erhölls fattades beslut angående eventuella 
dimensionsförändringar. Den kritiska knäcklasten beräknades enligt två olika principer. Dels 
enligt Leonhard Eulers klassiska knäckfall och dels enligt Boverkets handbok om 
stålkonstruktioner – BSK07. Boverkets beräkningsmetoder är framtagen genom empiriska 
undersökningar och lämpar sig för praktisk dimensionering mot knäckning tack vare 
införande av olika säkerhetsfaktorer för material, tvärsnitt och dylikt samt 
säkerhetsreduceringar av olika tvärsnitt (Boverket, 2007). Eulers metod beaktar endast ideala 
knäckningsfall, d.v.s. för balkar med konstant böjstyvhet som enbart påverkas av en centrisk, 
axiell tryckkraft (Lundh, 2000). Lösningsgången för de båda metoderna programmerades i 
Matlab och löstes för alla intressanta balkar samtidigt. Programkod bifogas i Bilaga 8. 

Vid jämförelse mellan den kritiska knäckkraften och den beräknade normalkraften har 
normalkraftens riktning inte beaktats. Detta eftersom alla balkar anses hållas samman med 
fasta fogar och därmed kan det alltid anses vara en tryckkraft åt något håll. Ytterligare en 
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förenkling som genomförts vid dessa analyser var att beräkningar inte genomfördes för alla 
balkar. Stativkonceptet var designat på ett sådant vis att ett symmetriplan fanns längs x-axeln 
samtidigt som lasterna varierade relativt symmetriskt kring x-axeln.  
Detta utnyttjades vid beräkningarna och därmed ansågs det tillräckligt att analysera ena 
halvan av stativet. Dessutom finns det vissa balkar som, p.g.a. att en annan balk ansluts till 
den mitt på balken, delas upp i två balkar. I dessa fall analyserades endast den längre av dessa, 
då den längre kommer utsättas för störst knäckrisk eftersom de utsätts för samma axiella 
trycklast. Balkarna för vilka normalkraften beräknats valdes ut efter dem där knäckning 
ansågs mest kritiskt. Detta grundade sig främst efter balkarnas längd men även efter hur 
utsatta de ansågs vara vad gäller att ta upp last axiellt. 

Normalkrafter har inte beräknats för lastfallen 202-213. Detta p.g.a. att dessa lastfall inte 
varierade nämnvärt från lastfall 201, vilket bland dem får ses som en ytterlighet. Figur 4 visar 
stativet med balknumrering för de balkar som analyserats. 

 

Figur 4. Balknumrering. 

Längd- och tvärsnittsmått på de numrerade balkarna finns att tillgå i Bilaga 9. 

3.5.1 Kritisk knäcklast enligt Euler 

Då samtliga balkar i stativet anses hållas samman med fasta fogar beräknades knäcklasten 
enligt Eulers fjärde knäckfall, d.v.s. för en fast inspänd balk där ingen vinkelställning kan ske 
i infästningspunkterna (se Figur 5). 
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Figur 5. Eulers fjärde knäckfall 

För Eulers fjärde knäckfall gäller att den kritiska tryckkraften som balken klarar av beräknas 
enligt ekvation (8). 

𝑃𝑐 = !!!!"
!!

  (8) 

Där Pc är den kritiska knäcklasten, E är materialets elasticitetsmodul, I är yttröghetsmomentet 
för det aktuella tvärsnittet och L är balkens längd. (Lundh, 2000) 

3.5.2 Kritisk knäcklast enligt BSK07 

Det första som genomförs vid beräkning av kritisk knäcklast enligt BSK07 är att bestämma 
den aktuella tvärsnittsklassen för balken. Tvärsnittsklass delas upp i klass 1, 2 och 3. Till klass 
1 tillhör tvärsnitt som kan få fullt utbildad plastisk flytning utan att någon del av balken börjar 
buckla, d.v.s. utan att lokalt deformeras på grund av tryckkraften innan kollaps sker. Buckling 
kan uppkomma längs hela balken och är inte detsamma som stukning som sker vid balkens 
ändar. Till klass 2 tillhör tvärsnitt som kan uppnå sträckgränsen hos materialet utan att börja 
buckla och till klass 3 hör tvärsnitt där risk för buckling finns. För att bestämma 
tvärsnittsklass finns vissa givna villkor för varje tvärsnittsklass som för fläns i ihålig 
fyrkantsbalk anges i ekvation (9)-(11). 
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!
!
≤ 1,0 !!

!!"
   (9) 

!
!
≤ 1,14 !!

!!"
  (10) 

!
!
< 0,4 !!

!!"
   (11) 

Där b är flänsens innerbredd, t är flänsens tjocklek, Ek är materialets elasticitetsmodul och fyk 
är materialets sträckgräns. Uppfylls ekvation (9) tillhör tvärsnittet klass 1, uppfylls (10) men 
inte (9) tillhör tvärsnittet klass 2 och uppfylls endast ekvation (11) tillhör tvärsnittet klass 3. 
(Boverket 2007) 

För att ta hänsyn till lokal buckling vid tvärsnittsklass 3 beräknas en s.k. effektiv tjocklek, tef. 
För övriga tvärsnittklasser kan det oreducerade tvärsnittet användas vid beräkningar. Med en 
reducerad tjocklek fås en reducerad tvärsnittsarea vilket betyder att mindre last kan tas upp 
innan knäckning sker. För att kunna bestämma den effektiva tjockleken behövs först en 
slankhetsparameter λ beräknas och tvärsnittets kategoritillhörighet fastställas. En ihålig 
fyrkantsbalk utan svetsfogar genom tvärsnittet och utan att vara varmformad eller 
avspänningsglödgat tillhör kategori c, varpå denna kategori valdes. Slankhetsparametern λ 
beräknas enligt ekvation (12). 

𝜆 = !.!"!
!

!!"
!!

  (12) 

Ekvationen är framställd för en plåt med bredd b, tjocklek t, sträckgräns fyk och 
elasticitetsmodul Ek. (Höglund, 1994) 

I det aktuella fallet fyrkantsbalk anses bredden vara flänsens innerbredd och tjockleken 
flänsens tjocklek. 

Om λ ≤ 0,6 sätts den effektiva tjockleken, tef = t. Om λ > 0,6 och tvärsnittskategori c gäller 
beräknas tef enligt ekvation (13) (ibid). 

𝑡!" = 0,09 + !,!"
!
+ !,!"#

!!
𝑡  (13) 

När tef beräknats reduceras tjockleken på flänsen lika mycket inifrån som utifrån till 
kommande beräkningar av area och yttröghetsmoment. 



Dimensionering av momentskärmstativ 

 

28 

 

Utifrån detta kan den effektiva arean som används för bestämmande av balkens kritiska last 
beräknas. Den kritiska lasten beräknas enligt ekvation (14) och som tidigare nämnt används 
den oreducerade tvärsnittsarean för tvärsnittsklass 2 och 3.  

𝑁!"# = 𝜔!𝐴!"𝑓!"   (14) 

Där NRcd är den kritiska lasten balken kan ta upp, ωc är en reduktionsfaktor som beräknas 
nedan, Aef är den effektiva tvärsnittsarean beräknat från tef och fyd är materialets 
dimensionerande sträckgräns beräknat enligt ekvation (15). 

𝑓!" =
!!"
!!!!

  (15) 

Där fyk är materialets sträckgräns, γm är en partialkoefficient för säkerhet beroende av fel i 
material och tvärsnitt och γn är en partialkoefficient för säkerhetsklass på konstruktionen. γm 
kan variera mellan 1,0 och 1,1 där 1,1 ger högst säkerhet och därför valdes. γn kan väljas 
mellan 1,0, 1,1 och 1,2 där 1,2 ger störst säkerhetsmarginal och väljs därmed vid 
dimensionering. γn =1,2 bör väljas då konsekvensen av kollaps bedöms allvarlig vilket den 
anses vara i detta fall då stativet är en del av en säkerhetsanordning. (Boverket, 2007) 

För beräkning av reduktionsfaktorn ωc används ekvation (16). Blir svaret högre än 1 ansätts 
dock ωc = 1. 

𝜔! =
!! !!!!,!!!

!

!,!!!
!     (16) 

Där λc beräknas enligt ekvation (17). 

𝜆! =
!!
!

!!"!!"
!!!!"#

  (17) 

Där lc är balkens knäcklängd och Idef är ett reducerat mått på yttröghetsmomentet beräknat 
från en reducerad tjocklek tdef. De reducerade måtten används vid tvärsnittsklass 3, i övriga 
fall används yttröghetsmoment för oreducerat tvärsnitt. (Höglund, 1994) 

Knäcklängden lc beräknas genom att multiplicera den längden som används vid ideal 
beräkning med en faktor β som bestäms efter vilket knäckfall som råder. Vid knäckfallet med 
balk vars båda ändpunkter är fast inspända används β = 0,6. Därmed beräknas knäcklängden 
lc enligt ekvation (18). 
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𝑙! = 𝛽𝐿 = 0,6𝐿  (18) 

Där L är balkens fulla längd. (Boverket, 2007) 

För att kunna bestämma λc ur ekvation (17) återstår nu att beräkna Idef utifrån tdef som 
beräknas enligt ekvation (19).  

𝑡!"# =
!"!!

!
   (19) 

Där t och b är flänsens tjocklek och innerbredd. Det högsta värdet som tdef bör anta är dock tdef 
= t. (Höglund, 1994) 

Det nya tvärsnittet bestäms nu, i analogi med tidigare, genom att tjockleken på flänsen 
reduceras lika mycket inifrån som utifrån. Vid detta läge kunde nu det yttröghetsmoment som 
används i ekvation (17) beräknas enligt ekvation (20). 

𝐼 =    !!
!

!"
  (20) 

Där b och h är tvärsnittets bredd respektive höjd (Sjöström, 2012). För ihålig fyrkantsbalk fås 
yttröghetsmomentet genom att beräkna I för hela tvärsnittet och sedan subtrahera med I för 
den tomma innerarean. Vid tvärsnittsklass 3 och tvärsnitt beräknat efter reducering av t till tdef 
fås alltså, med ekvation (20), I = Idef som kan användas vid beräkning av λc ur ekvation (17). 

För att bestämma ωc ur ekvation (16) saknas nu endast α som beräknas enligt ekvation (21). 

𝛼 = 1 + 𝛽! 𝜆! − 0,2 + 1,1𝜆!
!  (21) 

Där β1 bestäms utifrån vilken kategori tvärsnittet tillhör. I detta fall gäller kategori c vilket 
innebär att β1 = 0,49 (ibid). När α nu bestämts finns allt för att beräkna ωc ur ekvation (16) 
och därmed är allt känt för att beräkna den kritiska lasten NRcd ur ekvation (14). 

3.5.3 Kraftanalys 

För att kunna analysera stativet genomfördes inledningsvis analys på ett av de tidiga och 
enkelt designade koncepten (se Figur 6). Det som analyserades till en början var vilka 
reaktionskrafter som balkarna tog upp på grund av skärmlasten. För att bestämma 
reaktionskrafter i stativet gjordes ett tänkt snitt i varje balk och reaktionskrafter ritades ut (se 
Figur 7). Efter att ha ställt upp alla okända reaktionskrafter resulterade det i 36 obekanta 
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krafter. Det behövdes alltså minst 36 oberoende ekvationer för att kunna lösa ut alla krafterna. 
För att kunna räkna med handboksexempel längre fram ansattes ett lokalt koordinatsystem i 
varje balk där x-axeln pekar rakt ut från balkens tvärsnitt. Först skrevs alla lokala 
jämviktsekvationer upp. Tre jämviktsekvationer för varje balk, en i varje koordinatriktning: 
en i x-led, en i y-led och en i z-led. Vid uppställning av ekvationer transformerades sedan 
krafterna till det globala koordinatsystemet med hjälp av samband mellan vinklar som 
uppmätts i CAD-modellen. För ekvationer se Bilaga 10.  

 

Figur 6. Bild på tidigt handberäknat koncept med balknumrering och vinkelbeteckning. 

 

Figur 7. Bild över tänkt snitt för balk 1. 
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När alla balkar snittats klart och ekvationer för givna indata ställts upp saknades tre 
ekvationer för att kunna lösa ekvationssystemet och därmed genomfördes tre antaganden. 
Första antagandet var att balk 6 endast tog upp sin egen vikt i z-led, det andra att samma balk 
inte tog upp någon kraft i sin egen y-led. Det sista antagandet var att kraften mellan balk 2 
och infästningen i flygplansskrovet var 0 N i y-led. Detta motiverades med att de balkar som 
fästes i de nedre infästningspunkterna rimligtvis bör ta upp betydligt mer av kraften i y-led då 
de har en betydligt större vinkel till y-axeln. För att undvika att behöva genomföra sådana 
antaganden hade det behövts ekvationer från deformations- och konstitutivsamband vilket 
hade utökat ekvationssystemet till en näst intill ogripbar storlek. 

Ekvationssystemet sammanställdes i en 36x36-matris i Matlab som sedan löstes med hjälp av 
LU-uppdelning (se 2.3.1 Numerisk ekvationslösning). Värden på alla reaktionskrafterna löstes 
ut men dock var siffrorna alldeles för höga (upp till 380 kN) för att anses rimliga. Felsökning 
och kontrollberäkningar genomfördes men vad som orsakat de höga värdena hittades inte. 
Efter övervägning tillsammans med handledare ansågs krafter vara mer lämpade att beräkna 
utifrån modell i ett finita element-program. 

I finita element-modellen, som tagits fram av den samarbetande projektgruppen beräknades 
normalspänningen längs de intressanta balkarnas ytor (se Figur 8). På ytorna av varje balk 
kunde normalspänningens maximala och minimala värde, längs samma tänkta snitt, sedan 
bestämmas. Detta genomfördes för att kunna beräkna den normalkraft som påverkade varje 
balk utifrån balkarnas tvärsnittsarea. 

 

Figur 8. Exempel på spänningsfördelning genom tvärsnittet. Röd och blå färg markerar 
maximala respektive minimala spänningen. 

Normalspänningen i en balk påverkas dock inte enbart av den normalkraft som inverkar på 
balken utan även av det böjmoment balken utsätts för enligt ekvation (22). 

𝜎 = !
!
+ !

!
𝑧  (22) 
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Där σ är normalspänning, A är tvärsnittets area, N är normalkraft i tvärsnittet, M är 
böjmomentet som påverkar snittets normalspänning, I är tvärsnittets yttröghetsmoment och z 
är avståndet från tvärsnittets centrum till den delen av tvärsnittet där normalspänningen 
beräknas. Av detta följer att normalspänningen kommer anta sitt största och minsta värde på 
tvärsnittets ytterränder, d.v.s. då z antar sitt största och minsta värde, vilket motiverar att 
spänningen uppmättes längs balkens yta. (Lundh, 2000) 

För att urskilja normalkraftens bidrag till normalspänningen från böjmomentets bidrag 
försökte den konstanta spänningen urskiljas, vilket är vad normalkraften kommer bidra med. 
Enligt Lundh (2000) kan dessa bidrag superponeras enligt Figur 9 nedan. 

 

Figur 9. Superponering av spänningsbidrag. 

Utifrån denna princip är det ganska lätt att inse att normalkraftens bidrag till 
normalspänningen beror av a (maximala spänningen) och b (minimala spänningen) enligt 
ekvation (23). 

!
!
= 𝑏 + (!!!)

!
 (23) 

Varpå normalkraften N enkelt kan lösas ut. Denna lösningsmetodik kommer dock endast ge 
ett korrekt värde på normalkraften om det endast är den som bidrar till en konstant spänning 
vilket i det aktuella fallet med stativet troligtvis inte gäller. Normalspänningsbidrag från 
moment kommer förekomma enligt Figur 10. 
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Moment i tvärsnittet kommer dels från fall a) och dels från fall b) enligt Figur 10, varav fall 
a) kommer resultera i en konstant normalspänning genom balken medan bidraget från fall b) 
kommer bero av hävarmen x. Det som fås enligt lösningsgången ovan är därmed inte endast 
normalkraftens bidrag utan även bidrag från det pålagda böjmomentet enligt a) vilket 
resulterar i att de beräknade normalkrafterna blir högre än de verkliga. Den förenkling som då 
genomförs är att all konstant spänning antas komma från normalkrafterna. Detta blir ett s.k. 
konservativt antagande då beräkningar och dimensioneringar genomförs efter en högre kraft 
än den verkliga och därmed har felmarginalerna på rätt sida.  

För att verifiera om det skulle krävas flera mätpunkter för varje balk eller om det räcker med 
en mätpunkt per balk för att komma fram till en konstant spänning testades beräkningarna på 
en balk ur de tidigare koncepten. Vid testet undersöktes tre tänkta snitt av balken för lastfallen 
101-110. Snitten var jämt fördelade längs balken. Mätningarna sammanställdes sedan till 
grafen som kan ses i Figur 11. 

 

Figur 11. Jämförelse av olika mätsnitt. 
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Figur 10. Momentfall. 
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I Figur 11 anges den beräknade kraften på den vertikala axeln och lastfallets ordning på den 
horisontella. Det kan här ses att snitten följer varandras värden och därmed togs beslutet att 
endast analysera ett tvärsnitt per balk. Detta verifierade även att det är den konstanta 
normalspänningen i balken som beräknats. 

3.6 Fogar 

Ur konceptgenereringen framkom olika fogtyper som möjliga för stativet. Nedan beskrivs hur 
val av fogtyp samt beräkning av fogens hållfasthet och dimensioner genomförts. 
Beräkningarna sammanställdes i ett Matlab-program vars programkod finns att se i Bilaga 11. 

3.6.1 Fogval 

Vid val av fogtyp bland dem som framkom ur konceptgenereringen (se Bilaga 4) valdes 
krymp-/pressförband, nitning, svetsning och skruvförband ut för vidare steg i urvalsprocessen. 
Detta p.g.a. att dessa varianter var de som ansågs rimliga av de som ditintills framkommit. 
För att välja mellan dessa fogtyper användes Ulrich och Eppingers (2008) metod Concept 
scoring. Den går ut på att varje koncept får poäng efter hur bra de uppfyller de krav som 
ställs. Poängen från varje krav viktas sedan utifrån hur viktigt kravet anses vara. Denna metod 
ger ett tydligt jämförelsevärde mellan koncepten vilket förenklar urvalsprocessen. Skulle två 
koncept få samma poäng jämförs i andra hand antalet svaga punkter koncepten har, d.v.s. hur 
många krav som koncepten fått låga poäng i. 

De krav som användes vid utförd Concept scoring var vikt, montering och uppskattad 
hållfasthet. Hållfastheten mellan de olika förbandstyperna visade sig vara svår att direkt 
jämföra då de ofta innebär olika typer av utformning och därmed olika belastningsfall. Därför 
användes kriteriet uppskattad hållfasthet. Vid bedömning av uppskattad hållfasthet värderas 
alla metoderna lika förutom krymp-/pressförband som uppskattades ha lägre hållfasthet än de 
övriga. Detta eftersom denna metod kräver högt tryck mellan kontaktytor för att få hög 
hållfasthet vilket är svårt att uppnå med tunna tvärsnitt. 

Vad gäller vikt behöver nit- och skruvförband någon typ av fläns eller skarvplåt för att kunna 
foga samman den önskade geometrin vilket genast bidrar till extra vikt. Svetsförband och 
krymp-/pressförband bidrar i stort sett inte med någon extra vikt alls. 

Vid montering blir det svårt att använda skruvförband då det kräver någon typ av mothåll på 
muttern. Detta kommer bli svårt att åstadkomma vid sammanfogning av balkar som inte möts 
vid varandras ändpunkter, d.v.s. då en balk ska sammanfogas mitt i ett annat. Krymp-
/pressförband anses även det vara svårt vid detta fall. Nitförband anses kunna klara av detta 
fall med hjälp av skarvplåtar men anses ändå vara mer geometriberoende än svetsförband 
varpå det får lägre poäng än svets. 
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Dessa resonemang, tillsammans med metoden Concept scoring, gav resultaten att svetsfogar 
går vidare för mer utförlig hållfasthetsanalys. För resultat från Concept scoring se Bilaga 12. 

3.6.2 Foganalys 

Då svetsning är en metod som påverkar materialets hållfasthet genomfördes analys av fogarna 
för både maråldringsstål och titanlegeringen Ti-6Al-4V, vilket var de material som blev de två 
bästa enligt materialvalsprocessen (se 4.2 Material). För titanlegeringen hittades inga 
vedertagna beräkningsmodeller, däremot återfanns hållfasthetsdata från tidigare forskning och 
undersökningar på området vilket användes. För stål finns det dock väl utarbetade metoder för 
beräkning av svetsfogens hållfasthet, den som använts vid beräkningarna är hämtad ur 
Konstruktionshandbok för svetsade produkter av Claes Olsson (2007). 

Den svetstyp som enligt Weman (2010) ger högst hållfasthet vid svetsning av 
stålkonstruktioner är manuell metallbågsvetsning vid vilket det behövs någon typ av svetstråd 
vars egenskaper kommer att påverka fogens hållfasthet. För att beräkna en sådan fogs 
hållfasthet beräknas dess brottgräns vid statisk belastning enligt ekvation (24). 

𝑓!" =
!!!"#
!,!!!

  (24) 

Där fwd är fogens reducerade brottgräns, fwuk är fogens oreducerade brottgräns, φ är 
säkerhetsfaktor beroende av svetsklass och γn är säkerhetsfaktor med avseende på brottets 
konsekvenser och kan variera mellan 1,0, 1,1 och 1,2 där 1,2 ger högst säkerhet. Då redan 
säkerhetsmarginal är införd på de pålagda lasterna ansätts γn till 1,0. Att 1,2 finns med i 
nämnaren beror på att det är en säkerhetsmarginal införd därför att dimensioneringen utförs 
mot materialets brottgräns istället för sträckgräns. Detta för att det i svetsfogar accepteras 
genomplasticerade tvärsnitt i fogen vid statisk belastning. (Olsson, 2007) 

Vid val av svetsklass är det vanligt att dela in dem enligt SS-EN-ISO 5817 i klass B, C och D. 
Klasserna innehåller noggrannhetskrav för svetsfogen där klass B innebär hårdast krav. Vid 
statisk belastning eller vid risk för sprödbrott kan svetsklass C väljas, vilket ofta motsvaras av 
normala verkstadsnormer. Detta ger φ = 0,9. (ibid) 

Fogens oreducerade brottgräns ansätts till svetstrådens brottgräns om den överstiger 
grundmaterialets, i annat fall beräknas den enligt ekvation (25). 

𝑓!"# = 𝑓!"𝑓!"#   (25) 

Där fuk och feuk är grundmaterialets respektive svetstrådens brottgräns. (ibid) 
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Vid val av svetstråd söktes bland ledande leverantörer efter den med högst hållfasthet som 
passade det aktuella stålet. Valet föll på Filarc PZ6149 från ESAB som har en brottgräns på 
1050 MPa (ESAB, 2013). Eftersom brottgränsen då är lägre för svetstråden än för 
grundmaterialet användes ekvation (25). 

3.6.3 Fogdimensionering 

Vid utformning av fogar används ofta ett så kallat a-mått (se Figur 12). Det är ett mått på den 
största triangeln som kan rymmas inom svetsfogens tvärsnitt och avgör svetsfogens 
kraftupptagningskapacitet. För att beräkna vilken normalkraft svetsfogen kan klara av att ta 
upp används ekvation (26). 

 

Figur 12. A-mått hos svetsfog 

 

𝐹!" =
!"!!"
!!!"#!!

   (26) 

Där FRα är tillåten normalkraft, a är fogens a-mått, l är svetsfogens längd (vilket i det aktuella 
fallet är balkens omkrets), fwd är fogens reducerade brottgräns och α är vinkeln som 
normalkraften angriper med (se Figur 13). Ett a-mått bör dock minst vara 3 mm vid manuell 
metallbågesvetsning. (Olsson 2007) 
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Figur 13. Normalkraftens angrepp 

Normalkraften som svetsfogen belastas av var inte helt enkel att översätta från de 
normalkrafter beräknade längs balkarna då fogens normalkraft inte är riktad åt samma håll. 
Därför antogs att varje fog ensam ska klara av den maximala skärmlasten, d.v.s. 75 kN. Detta 
lastfall kommer fogen i verkligheten aldrig känna av men det är en konservativ 
beräkningsmodell som ger sin felmarginal åt det säkrare hållet. 

Då normalkraften ansatts kunde a lösas ut ur ekvation (26)  vilket resulterade i ekvation (27). 
Vid beräkning av a-måttet genomfördes även vissa förenklingar.  

Ur ekvation (26) kan slutsatsen dras att om cosinus-termen i nämnaren antar sitt största värde 
fås en minsta tillåtna kraften, därav användes cos(2α) = 1 vid alla beräkningar. A-måttet 
beräknades endast för en fog, vid den balk med slankast tvärsnitt då detta ger kortast 
svetslängd och därmed värsta fallet. Samma a-mått anses då vara användbart för alla fogar 
och vinsten av att beräkna olika a-mått för olika fogar anses försumbar. 

𝑎 = !!" !!!"#!!
!!!"

   (27) 

3.7 Initialspricka  

För att beräkna hur stor initialspricka som kan tillåtas genomfördes en enkel analys med 
beräkning av tillåten spricklängd enligt Ekvation (7) som beskrivs i 2.5 Initialspricka. 
Spänningar för att lösa ekvationen beräknades för den slutgiltiga designen med hjälp av 
Ansys. Där användes den maximala spänningen i konstruktionen. Det enda okända i 
ekvationen var nu materialparametern K1c. Enligt Donachie (2000) förändras K1c i materialet 
Ti-6Al-4V med temperaturen enligt Tabell 4.  
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Tabell 4. K1c för Ti-6Al-4V vid olika temperaturer 

Ti-‐6Al-‐4V	   	  
Temperatur	  [°C]	   24	   -‐196	   -‐269	  
K1c	  [MPa√m]	   47,4	   38,8	   38,5	  

K1c antogs sjunka linjärt mellan temperaturerna 24 °C och -196 °C. Därför användes linjär 
interpolation för att uppskatta ett värde på K1c vid -50 °C vilket kommer vara det mest kritiska 
fallet för stativet. Detta resulterade i att K1c beräknades till 41,7 MPa√m. Beräkningarna 
genomfördes i Matlab (se Bilaga 13 för programkod) för både fallet längsgående ytspricka 
och genomgående spricka. 
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4 Resultat och diskussion 
Följande avsnitt presenterar resultat som framkommit av undersökningarna. Dessutom 
inkluderas diskussion kring resultat och metod i detta avsnitt.  

4.1 Konceptdesign 

Det slutgiltiga konceptet som tagits fram visas i Figur 14. Med det nedan valda materialet 
väger det 60,5 kg. Måttangivelser anges i Bilaga 9. 

 

Figur 14. Den slutgiltiga utformningen av stativet. 
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4.2 Material 

Materialdata om de material som undersökts närmare sammanställdes i Tabell 5. Materialdata 
i tabellen är hämtad från CES EduPack 2012, med undantag från det nuvarande stålet vars 
data var givet från uppdragsgivaren. Materialdata anges i CES EduPack 2012 i olika intervall 
där egenskaperna anses kunna variera inom, därför är data i Tabell 5 beräknade medelvärden 
från intervallen. Vidare anges materialdata för rumstemperatur i CES EduPack 2012. 

Tabell 5. Sammanställning av materialdata, sorterat efter specifik hållfasthet.  
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Cyanatester	   2000	   2000	   1650	   220	   0,5	   1450	   1212121	  
Maråldringsstål	   1905	   1970	   7920	   187,5	   4,5	   66,65	   240530	  
Titanlegering	  Ti-‐6Al-‐2Sn-‐4Zr-‐6Mo	   1085	   1185	   4650	   114	   15	   205	   233333	  
Titanlegering	  Ti-‐6Al-‐4V	   948,5	   1018	   4430	   113,5	   11	   156	   227540	  
Volframkarbid	   3200	   3700	   14500	   570	   0,7	   500	   220690	  
Zirkoniumoxid	   1150	   1150	   6000	   200	   0,55	   150	   191667	  
Molybden	   1900	   2000	   10000	   340	   1	   300	   190000	  
Aluminium	  7475	   406,5	   479	   2795	   70,75	   9,75	   20,8	   145438	  
Superlegering	  IN	  718	   1055	   1245	   8220	   203	   12,5	   193,5	   128345	  
Aluminium	  6063	   210,5	   245	   2660	   71,25	   12	   20	   79135	  
Aluminium	  5456	   188,5	   305,5	   2655	   71,8	   12,95	   20,4	   70998	  
Nuvarande	  stål	  AISI	  4130	   517	   655	   7830	   200	  

	   	  
66028	  

Rostfritt	  stål	  440A	   415	   725	   7800	   200	   20	   10,7	   53205	  
Rostfritt	  stål	  410S	   293	   541,5	   7750	   200	   27,5	   7,965	   37806	  

Ur Tabell 5 anses cyanatester, maråldringsstål, titanlegeringarna samt volframkarbid stå ut 
från de andra. Detta då materialen har hög specifik hållfasthet vilket leder till att de kan ta en 
stor last innan brott trots låg volym och därmed låg vikt. 
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Cyanatester har överlägset högst specifik hållfasthet samtidigt som den även har hög 
elasticitetsmodul vilket gör detta material till synes väl lämpat för den aktuella applikationen. 
Dock väljs cyanatester bort p.g.a. att den kostar betydligt mer än de andra materialen och att 
den rekommenderade minimala driftstemperaturen ligger mellan -31 °C och -51 °C enligt 
CES EduPack2012. Då stativet kommer utsättas för temperaturer ner till -50 °C finns det 
ingen marginal för att använda detta material. 

Volframkarbid står ut från de andra med sin höga elasticitetsmodul vilket leder till att 
materialet är bra för att stå emot deformationer. Dock har volframkarbid väldigt hög densitet 
vilket leder till att tvärsnittet behöver göras väldigt litet för att nå någon vinst med detta 
material. Ett tunt tvärsnitt leder till höga spänningar och även höga deformationer eftersom 
deformationer beror linjärt av tvärsnittets yttröghetsmoment. Detta leder till att det inte anses 
vara fördelaktigt att använda volframkarbid som konstruktionsmaterial för stativet. Både 
volframkarbid och cyanatester har låg töjning innan brott vilket leder till att när det väl börjar 
deformeras går det snabbt till ett brott uppstår. Detta anses inte heller fördelaktigt då det anses 
bättre att tillåta viss plastisk deformation istället för plötsliga spröda brott. 

Därmed återstår endast titanlegeringarna och maråldringsstålet. Titanlegeringarna är relativt 
lika egenskapsmässigt. Den som betraktas som lämpligast är dock Ti-6Al-4V. Den har 
marginellt sämre elasticitetsmodul och hållfasthet än Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo men den har lägre 
densitet och är billigare. Dessutom är det ett vanligare konstruktionsmaterial vilket troligtvis 
innebär att det finns fler beprövade och utarbetade metoder för bearbetning av denna legering. 

Maråldringsstålet och den kvarvarande titanlegeringen har olika styrkor och svagheter vilket 
leder till att de inte är enkla att direkt jämföra. Den specifika hållfastheten skiljer sig inte 
mycket åt. Stålet har hög elasticitetsmodul och hög hållfasthet men samtidigt betydligt högre 
densitet än titanlegeringen. Jämförelse genomfördes därför med dåvarande modell i Ansys. 
Till en modell användes maråldringsstål och till en användes titanlegeringen. Tvärsnitten för 
modellerna anpassades tills de uppnådde likvärdiga deformationer. Stålmodellen vägde då 
88,9 kg medan titanmodellen vägde 62,5 kg vilket innebar att titanlegeringen slutligen valdes. 
Spänningar var inget problem för någon av modellerna. Modellen som analyserades var inte 
den slutgiltiga modellen utan den modell som vid jämförelsetillfället tagits fram. 

Utöver att titanlegeringen ansågs lämpligast i de ovan nämnda avseendena har det den stora 
fördelen att det inte förändrar sina mekaniska egenskaper nämnvärt inom 
temperaturintervallet -190 °C – 530 °C (Donachie i Kutz, 2002). Denna egenskap är något 
titanlegeringar delar med få andra material vilket leder till att Ti-6Al-4V står ut än mer bland 
de undersökta materialen. Därmed har de parametervärden som angetts i Tabell 5 använts vid 
samtliga beräkningar. Hade titanlegeringar inte haft denna egenskap hade olika förändringar 
av materialegenskaper behövt studeras närmare vid jämförelse mellan de olika materialen. 
Klassiskt beteende för metaller är annars att egenskaper som brottgräns, sträckgräns och 
elasticitetsmodul sjunker vid högre temperaturer.  
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4.3 Knäckning 

Resultatet av den kritiska knäcklasten enligt Euler och BSK07 presenteras i Tabell 6 
respektive Tabell 7. 

Tabell 6. Kritisk knäcklast med Euler 4. 

Balk	   Kritisk	  knäcklast	  [kN]	  
1	   2499	  
2	   921	  
3	   5921	  
4	   8320	  
5	   9734	  
6	   2864	  
7	   14153	  
8	   1693	  

Tabell 7. Kritisk knäcklast med BSK07. 

Balk	   Kritisk	  knäcklast	  [kN]	  
1	   158	  
2	   135	  
3	   298	  
4	   172	  
5	   172	  
6	   161	  
7	   172	  
8	   262	  

 

Resultaten mellan beräkning enligt Eulers knäckfall och enligt BSK07 skiljer sig väldigt 
mycket åt. Detta visar att ideala beräkningar bör användas försiktigt och med god 
säkerhetsmarginal då det i verkligheten inte finns några ideala beräkningsfall. I Tabell 7 ses 
att den kritiska lasten för balk 4, 5 och 7 antar samma värde, vilket det inte gör i Tabell 6. 
Detta beror på att reduktionsfaktorn ωc vid beräkningarna antar ett värde större än 1 och 
därmed sätts till 1 för dessa balkar vid beräkning enligt BSK07. Därmed tas ingen hänsyn till 
att dessa balkar har olika längd. Eftersom de har samma tvärsnitt får de därmed samma 
kritiska knäcklast. 

De till beloppet maximala beräknade normalkrafterna redovisas i Tabell 8 (för samtliga 
beräknade krafter, se Bilaga 14). 

Tabell 8. Maximala beräknade normalkrafter. 

	  

Balk	  1	   Balk	  2	   Balk	  3	   Balk	  4	   Balk	  5	   Balk	  6	   Balk	  7	   Balk	  8	  
Maximala	  kraften	  [kN]	   76	   112	   16	   15	   32	   72	   9	   55	  

Vid jämförelse mellan de beräknade krafterna och de kritiska lasterna inses att ingen balk 
riskerar att knäckas och därmed behövs inga dimensionsförändringar genomföras. Den balk 
som är mest utsatt är balk 2, där det skiljer 23 kN mellan den kritiska lasten enligt BSK07 och 
den beräknade kraften. Detta innebär en säkerhetsmarginal på ca 20 % vilket anses vara en 
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god säkerhetsmarginal mot knäckning. Speciellt med tanke på att beräkningsmetoden och den 
dimensionerande lasten har egna säkerhetsmarginaler. 

De beräknade lasterna blir väldigt höga, vilket som tidigare nämnts beror av att ett pålagt 
moment längs balkarnas ändar verkar då fogarna är fasta. Rimligtvis borde krafterna inte 
överstiga den från skärmlasten pålagda eftersom den kraften borde dela upp sig mellan 
stativets balkar. Därför kan ett rimligt antagande vara att de beräknade krafter som blev högre 
än den maximala skärmlasten kan ansättas till skärmlastens värde. Detta skulle ge ytterligare 
säkerhetsmarginal. 

Beräkningsrekommendationerna enligt BSK07 är framtagna för stålkonstruktioner och inte 
för titanlegeringar vilket kan ge ett visst fel. BSK07:s beräkningsmodeller tar dock hänsyn till 
materialdata som elasticitetsmodul och sträckgräns vilket innebär att den går att anpassa till 
andra material. Det som troligtvis kan förändras är att säkerhetsfaktorer och olika 
reduceringar kan se annorlunda ut för andra material än stål och därmed ge ett fel i 
beräkningar med Ti-6Al-4V. Dock är trots allt både stål och titanlegeringen metalliska 
material som därmed beter sig på liknande sätt i de flesta situationer och därmed borde inte 
beräkningsmodellen försämras avsevärt. Det är troligtvis ingen bra idé att använda sig av 
BSK07 för exempelvis plaster, kompositer eller keramer. 

4.4 Fogar 

För att säkerställa om revidering av materialval är nödvändig beräknades, som nämnts 
tidigare i 3.6 Fogar, svetshållfastheten för både maråldringsstålet och för Ti-6Al-4V.  

4.4.1 Fog med maråldringsstål 

Vid beräkningar av hållfastheten för svetsfogar med maråldringsstål med beräkningar enligt 
Konstruktionshandbok för svetsade produkter av Claes Olsson (2007) beräknades svetsfogens 
brottgräns till 787,5 MPa med svetstråden Filarc PZ6149. 

Svetsfogens a-mått beräknades, utifrån den maximala skärmkraften på 75 kN och den 
minimala svetslängden 200 mm, till 0.82 mm. Då detta är mindre än 3 mm ansattas a-mått till 
3 mm enligt Olssons (2007) rekommendationer. 

4.4.2 Fog med Ti-6Al-4V 

Vid svetsning av titanlegeringar är det viktigt att svetsen inte kommer i kontakt med luft 
eftersom när legeringen överstiger 550 °C blir materialet väldigt reaktivt med atmosfärsgaser 
som gör materialet sprött. De tre mest lämpade svetsmetoderna är då TIG-svetsning, 
lasersvetsning och elektronstrålesvetsning. Dessa metoder har en skyddande gas eller vakuum 
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som hindrar luften från att komma i kontakt med svetsen under arbetet. (Balasubramanian 
m.fl., 2011) 

TIG-svetsnings fördelar är att den är ekonomisk och lättanvändbar, dock är denna metod inte 
aktuell då den bildar lägre materialegenskaper i fogen och större värmepåverkad zon än de 
andra alternativen. (ibid) 

Elektronstrålesvetsningen arbetar i vakuum vilket är bra då man slipper atmosfärsgasernas 
inverkan på svetsfogen och fogen klarar av högst spänningar av de tre alternativen. Eftersom 
metoden oftast använder sig av en fast elektronstråle samtidigt som arbetsstycket vrids ansågs 
denna metod olämplig. Det anses otympligt att behöva vrida på stativet inne i en 
vakuumkammare. (ibid) 

Lasersvetsningens fogar klarar av marginellt lägre spänningar än elektronstrålesvetsfogen, se 
Tabell 9, och har flera fördelar som t.ex. hög precision, liten värmepåverkad zon och pålitlig 
process (ibid). Därför anses denna metod mest lämpad. 

Hållfasthetsegenskaper för dessa svetsmetoder sammanställs i Tabell 9. 

Tabell 9. Hållfastegenskaper hos svetsfog av Ti-6Al-4V. (Balasubramanian m.fl., 2011) 

 𝝈𝒔  [𝑴𝑷𝒂]  𝝈𝑩  [𝑴𝑷𝒂] 
TIG-‐svets	   893	   939	  
Elektronstrålesvets	   960	   1000	  
Lasersvets	   959	   982	  

Ur Tabell 9 ses att hållfastheten hos titanlegeringen är högre än för maråldringsstålet, därmed 
behövs ingen materialrevidering. 

Det minsta a-måttet för titanlegeringsfogen beräknades med samma indata som för 
maråldringsstålet och resultatet blev därmed även här 0,82 mm. Inga rekommendationer på a-
mått har funnits för fogar skapade med lasersvets. Det troliga är dock att mindre a-mått än för 
manuell metallbågesvetsning godkänns då lasersvetsning, enligt Weman (2010), ger mindre 
värmepåverkad zon och karaktäriseras därför ofta av en smalare fog. 

4.5 Initialspricka 

Den högsta beräknade spänningen ur slutgiltig Ansys-modell uppmättes till 880 MPa (se 
Figur 15) och därmed var värdet som användes vid beräkningarna för initialspricka. Detta 
tillsammans med det framtagna värdet på K1c för Ti-6Al-4V vid -50 °C resulterade i att den 
största tillåtna initiala ytsprickan beräknades till 0,7148 mm och största tillåtna initiala 
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genomgående sprickan beräknades till 0,9927 mm. Dessa värden bör avrundas nedåt till 0,7 
mm respektive 0,9 mm för att bevara säkerheten i svaret. 

0,7 mm respektive 0,9 mm bedöms inte vara så stora sprickor att extrema toleranser på 
materialet och bearbetningen behöver beaktas. 

 

Figur 15. Bild från Ansys med uppmätta spänningar. 

Den maximala spänningen i stativet uppmättes endast i en punkt, vilket kan ses i Figur 15. De 
för övrigt högsta spänningarna som gick att finna uppmättes till ca 600 MPa. En spänning på 
600 MPa tillåter initial ytspricka på 1,5 mm och initial genomgående spricka på 2,1 mm vilket 
är mer än det dubbla tillåtna än i punkten med maximal spänning. 

De högsta spänningarna förekommer främst i stativets fogar, för övrigt är spänningarna 
relativt låga. Med vanliga verkstadsstandarder behövs således ingen noggrann kontroll av 
initiala sprickor längs stativets balkar utan främst i svetsfogarna. Svetsfogar är ett område där 
risk för sprickbildning är högre än i övriga områden men med lasersvetsning ges en väldigt 
fin fog och därmed bör det inte vara problem att undvika sprickor över 0,7 respektive 0,9 mm 
även där. 
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5 Slutsats 
Alla frågeställningar som ställts har på något sätt besvarats under projektet. Det mest lämpade 
materialet anses vara titanlegeringen Ti-6Al-4V då det har relativt låg densitet och hög 
sträckgräns. Att en titanlegering valdes var inte helt oväntat då det är en känd materialgrupp 
som har hög hållfasthet relativt sin densitet inom en rimlig prisbild. Om ett annat material av 
någon anledning vill användas rekommenderas maråldringsstål på grund av dess höga 
specifika hållfasthet tillsammans med dess relativt höga elasticitetsmodul. 

Metoden för beräkningar av normalkrafterna som ursprungligen var meningen att få ut via 
handberäkningar var tvungen att ändras då handberäkningarna gav orimligt stora värden. 
Metoden som sedan användes var att ta ut krafter från normalspänningar i Ansys-modellen. 
Även den metoden gav höga värden för normalkrafterna beroende på att även moment 
påverkar normalspänningen. Dock klarar stativet av dessa krafter med god marginal och 
därmed finns ingen risk för knäckning. 

Fogarna som valdes i konstruktionen var svetsfogar då det är en geometriskt flexibel metod 
som inte tillför extra vikt och klarar hållfasthetskraven. Svetsmetoden som valdes är svetsning 
med laserstråle då den var mest lämpad för det valda materialet och stativets utformning. 

En enkel analys av tillåtna initialsprickor genomfördes där resultatet blev att en ytspricka 0,7 
mm djup och en genomgående spricka 0,9 mm bred kan tillåtas. De mest utsatta områdena är 
svetsfogarna och därmed de områden som bör kontrolleras. Övriga delar av stativet klarar 
betydligt större initiala sprickor och det bör inte vara några problem att undvika kritiska 
sprickor med normal verkstadsstandard. En noggrannare analys av initialsprickor hade kunnat 
genomföras om mer tid varit avlagt till projektet. 

Ett förslag på tänkbar förbättring som inte hunnits undersökas är att på vissa ställen använda 
momentfria leder i fogarna. Detta skulle kunna minska spänningarna i konstruktionen. Dock 
har spänningar inte varit ett stort problem i konstruktionen och momentfria leder som klarar 
de aktuella krafterna kommer troligtvis väga mer än svetsfogarna som används nu. Därför är 
det tänkbart att vinsten av ett sådant byte inte blir speciellt stort. 
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Bilaga 1 – Givna koordinater  

Följande bilder visar de givna koordinater för kontrollvolymen som erhållits från Saab.  
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Bilaga 2 – Tidplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milstolpe	   Beskrivning	  

M1	   Konceptgenerering	  klar	  

M2	   Uppdelning	  av	  subprojekt.	  Här	  ska	  fördelningen	  till	  kandidatarbetena	  vara	  klar.	  

M3	   Frågeställning	  till	  kandidatrapporter	  klara.	  

M4	   Mall	  till	  rapport	  klar.	  Detta	  omfattar	  att	  sätta	  ut	  rubriker	  i	  stora	  drag	  samt	  bestämma	  formatmallar.	  

M5	   Materialval.	  Här	  ska	  preliminära	  material	  vara	  bestämt.	  

M6	   Beräkningar	  klara	  

D motsvarar deadline för vardera kategori.  
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Bilaga 3 – Eulers knäckfall 

Eulers knäckfall för balk med elasticitetsmodul E, yttröghetsmomnent I och längd L. 
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Bilaga 4 – Konceptgenerering och konceptval 

 

 

  

K
on

ce
pt

kl
as

si
fic

er
in

gs
trä

d 
 



Dimensionering av momentskärmstativ 

 

54 

 

Morfologisk matris 

Hållfasthet Stativ 

Utformning Solid Fackverk Skal      

Material Metall Trä Plast Komposit Keramer Sten   

Tvärsnitt Solid Osolid       

Fogar Bult Krympförband Spik Lim Stripes Nit Svets Tejp 

	  
Koncept	  1:	  
Solid	  –	  Plast	  –	  Solid	  –	  	  
	  
Koncept	  2:	  
Solid	  –	  Metall	  –Solid	  
	  
Koncept	  3:	  
Fackverk-‐	   Metall	   –	   Osolid-‐	  
Svets	  
	  
Koncept	  4:	  
Fackverk	  –	  Trä	  –Solid	  –	  Spik	  
	  
Koncept	  5:	  
Skal	   –	   Komposit	   –	   Osolid-‐
Bult	  
	  
Koncept	  6:	  
Fackverk	  –Plast	  –	  Solid	  –	  Nit	  
	  
Koncept	  7:	  
Fackverk	   –	   Komposit	   –	  
Osolid	  –	  Bult	  	  
	  
Koncept	  8:	  
Skal	  –	  Metall-‐	  Osolid	  –	  Bult	  
	  
Koncept	  9:	  
Fackverk	   –	   Metall-‐	   osolid-‐	  
bult	  
	  

Koncept	  10:	  
Fackverk	  -‐Metall-‐	  osolid-‐	  nit	  
	  
Koncept	  11:	  
Fackverk-‐	   Metall-‐	   Osolid	   –	  
Krympförband	  
	  
	  Koncept	  12:	  
Fackverk	   –	   Metall	   –	   Solid-‐	  
Svets	  
	  
Koncept	  13:	  
Fackverk	  –Sten	  -‐	  Solid-‐	  bult	  
	  
Koncept	  14:	  
Fackverk	   –	   Plast-‐	   Solid-‐	  
Stripes	  
	  
Koncept	  15:	  
Skal	  –Plast	  –Osolid	  –	  Tejp	  
	  
Koncept	  16:	  
Fackverk-‐	  Plast	  –	  Solid	  -‐	  Bult	  	  
	  
Koncept	  17:	  
Solid	   –	   Keramer	   –	   Solid	   –	  
Lim	  
	  
Koncept	  18:	  
Solid	  –	  Sten	  –	  Solid	  –	  bult	  
	  
Koncept	  19:	  

Fackverk	  –Keramer	  –	  Solid	  –	  
Bult	  
	  	  
Koncept	  20:	  
Fackverk	  –	  Komposit	  –	  Solid	  
–	  Nit	  
	  
Koncept	  som	  fick	  röster	  
	  
Fackverk	  
Fackverk-‐	   Metall	   –	   Osolid-‐	  
Svets	  
Fackverk	   –	   Metall-‐	   osolid-‐	  
bult	  
Fackverk	  -‐Metall-‐	  osolid-‐	  nit	  
Fackverk-‐	   Metall-‐	   Osolid	   –	  
Krympförband	  
Fackverk	   –	   Metall	   –	   Solid-‐	  
Svets	  
Fackverk	  –Keramer	  –	  Solid	  –	  
Bult	  
Fackverk	  –	  Komposit	  –	  Solid	  
–	  Nit	  
Fackverk	   –	   Komposit	   –	  
Osolid	  –	  Bult	  
	  
Skal	  
Skal	   –	   Komposit	   –	   Osolid-‐
Bult	  
Skal	  –	  Metall-‐	  Osolid	  –	  Bult	  
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Bilaga 5 - Tidiga designskisser 

Nedan visas ett urval av skisser och tidiga designkoncept 
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Bilaga 6 – Given materialdata 

Följande material användes vid det tidigare stativet. 

Steel AISI 4130 

• Ultimate Stress Rm = 655 (MPa) 
• Yield Stress Rp0,2 = 517 (MPa) 
• Modulus of Elasticity E = 200000 (MPa) in tension and compression 
• Shear Modulus G = 75800 (MPa) 
• Poissons ratio = 0.32 
• Density = 7.83E-6 (kg/mm3) 
• Thermal Expansion = 12.5E-6 (1/oC) 
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Bilaga 7 – Materialval  

Nedan ses de två grafer som skapats i CES EduPack 2012 vid val av material. 

Steg 2 

Steg 3 
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Bilaga 8 – Programkod för knäckningsberäkningar 

 
%BSK_07_fyrkant 
  
%Dimensionering mot kn‰ckning enligt BSK 07 
  
E = 113.5*10^9; %E-modul [Pa] 
fyk = 948.5*10^6; % Str‰ckgr‰ns [Pa] 
  
  
t = [0.0031 0.0031 0.005 0.0031 0.0031 0.0031 0.0031 0.005]; % 
tv‰rsnittens tjocklek [m] 
h = [0.07 0.07 0.05 0.07 0.07 0.07 0.07 0.05]; % tv‰rsnittets yttre 
hˆjd [m] 
b = [0.07 0.07 0.120 0.07 0.07 0.07 0.07 0.05]; % tv‰rsnittets yttre 
bredd [m] 
  
  
I = zeros(1,length(h)); 
A = zeros(1,length(h)); 
ii = zeros(1,length(h)); 
  
tk12 = zeros(1,length(h)); 
tk3 = zeros(1,length(h)); 
  
for i = 1:length(h) 
     
  
    if (b(i)-t(i))/t(i) <= 1.14*sqrt(E/fyk) 
      
% Ber‰kning med tv‰rsnittsklass 1 och 2 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
tk12(i) = i; %Lagrar vilka balkar som tillhˆr tv‰rsnittsklass 1 eller 
2 
  
I(i) = ((b(i)*(h(i)^3))-((b(i)-t(i))*((h(i)-t(i))^3)))/12; % 
Yttrˆghetsmoment, fyrkantigt tv‰rsnitt [m^4] 
A(i) = ((b(i)*h(i))-((b(i)-t(i))*(h(i)-t(i)))); % Balkarnas 
tv‰rsnittsarea [m^2] 
     
    elseif (b(i)-t(i))/t(i) < 0.4*(E/fyk) 
         
       tk3(i) = i; % Lagrar vilka balkar som tillhˆr tv‰rsnittsklass 3 
        
% % Ber‰kning med tv‰rsnittsklass 3 
% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% % Effektiva arean ber‰knas enligt "Dimensionering av 
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stÂlkonstruktioner" 
% % K18 
  
  
lambda = 0.53*((b(i)-t(i))/t(i))*sqrt(fyk/E); % Slankhetstal enligt 
figur K18:21 e 
  
        if lambda > 0.6 
     
         tef = t(i)*(0.09+(0.42/lambda)+(0.076/(lambda^2)));    % 
Effektiv tjocklek [m] enligt (18:23 c) 
     
        else 
            tef = t(i); 
     
        end 
  
        if 50*(t(i)^2)/(b(i)-t(i)) < t(i) 
         
            tdef = 50*(t(i)^2)/(b(i)-t(i));          % tjocklek [m] 
som ger reducerat I (=Idef) enligt (18:34 c) 
        else 
            tdef = t(i); 
        end 
     
    t_diff = (t(i)-tdef)/2; %det som h och b ska reduceras med [m] 
     
     
    h_def = h(i)-t_diff; % Reducerat h fˆr ber‰kning av Idef [m] 
    b_def = b(i)-t_diff; % Reducerat b fˆr ber‰kning av Idef [m] 
     
     
    t_diff_ef = (t(i)-tef)/2; %det som h och b ska reduceras med 
     
    h_ef = h(i)-t_diff_ef; % Reducerat h fˆr ber‰kning av reducerat A 
(=Aef) [m] 
    b_ef = b(i)+t_diff_ef; % Reducerat h fˆr ber‰kning av Aef [m] 
     
     
    I(i) = ((b_def*(h_def^3))-((b_def-tdef)*((h_def-tdef)^3)))/12; % 
Reducerat yttrˆghetsmoment (Idef), cirkul‰rt tv‰rsnitt [m^4] 
    A(i) = ((b_ef*h_ef)-((b_ef-tef)*(h_ef-tef))); % Balkarnas 
reducerade tv‰rsnittsarea (Aef) [m^2] 
     
     
    end 
  
end 
  
L = 0.001 * [771.068 1270.16 533.940 422.567 390.691 720.253 324 
688.583]; %Balkl‰ngder [m] 
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lc = 0.6*L; % Rekommenderad fri kn‰ckl‰ngd fˆr kn‰ckning fˆr Euler 4 
[m] 
  
gamma_n = 1.2; % Partialkoefficient fˆr s‰kerhetsklass 1 
gamma_m = 1.1; % Partialkoefficient fˆr material och tv‰rsnitt, 1.1 
eller 1.0 
  
fyd = fyk/(gamma_n*gamma_m); % Str‰ckgr‰nsens dimensioneringsv‰rde 
  
Beta_1 = 0.49; % Tv‰rsnittsgrupp c 
  
N_Rcd = zeros(1,length(h)); 
alfa = zeros(1,length(h)); 
omega = zeros(1,length(h)); 
lambda_c = zeros(1,length(h)); 
  
for i = 1:length(h); 
     
    ii(i) = sqrt(I(i)/A(i)); % Trˆghetsradie [m] 
     
    lambda_c(i) = lc(i)*sqrt(fyk/E)/(pi*ii(i)); % Slankhetsparameter 
  
    alfa(i) = 1 + Beta_1*(lambda_c(i)-0.2) + (1.1*(lambda_c(i)^2)); % 
Beh‰vs fˆr att best‰mma reduktionsfaktorn omega 
  
    if (alfa(i) - sqrt((alfa(i)^2)-
(4.4*(lambda_c(i)^2))))/(2.2*(lambda_c(i)^2)) > 1 
         
        omega(i) = 1; 
     
    else 
     
    omega(i) = (alfa(i) - sqrt((alfa(i)^2)-
(4.4*(lambda_c(i)^2))))/(2.2*(lambda_c(i)^2)); % Reduktionsfaktor fˆr 
kn‰ckning 
  
    end 
     
    N_Rcd(i) = omega(i)*A(i)*fyd; % Lastkapacitet enligt BSK 07 
end 
  
  
  
% Ber‰kning av kritisk last enligt Euler 4 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
  
Pc = zeros(1,length(h)); 
I_euler = zeros(1,length(h)); 
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for i = 1:length(h); 
     
    I_euler(i) = ((b(i)*(h(i)^3))-((b(i)-t(i))*((h(i)-t(i))^3)))/12; % 
Yttrˆghetsmoment, fyrkantigt tv‰rsnitt [m^4] 
    Pc(i) = 4*(pi^2)*E*I_euler(i)/(L(i)^2); % Kritisk last enligt 
Euler 4 
  
end 
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Bilaga 9 – Längd- och tvärsnittsmått för balkar 

Nedan visas stativet med balknumrering för de balkar som analyserats med avseende på 
knäckning. Dessutom redovisas även balkarnas mått. 

 

Figur med balknumrering 

Balkarnas längd 

Balknummer	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	  

Längd	  [mm]	   771,068	   1270,16	   533,940	   422,567	   390,691	   720,253	   324	   688,583	  

Samtliga balkar har ett ihåligt, fyrkantigt tvärsnitt. Balk 1-7 med undantag från balk 3 är 
kvadratiska med yttermått 70*70 mm och tjocklek på 3,1 mm. Balk 3 har rektangulärt 
tvärsnitt med yttermått 120*50 mm och tjocklek 5 mm. Krysstaget där balk 8 ingår har 
kvadratiskt tvärsnitt med yttermått 50*50 mm och tjocklek 5 mm. 
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Utförligare måttangivelser 
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Bilaga 10 – Kraftekvationer 

Nedan visas de ekvationer som användes vid kraftberäkningarna. 
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Bilaga 11 – Programkod för beräkning av fogar 

%Ber‰kning av hÂllfasthet hos svetsfog enligt BSK_07, fyrkantigt 
tv‰rsnitt 
  
fuk = 1970*10^6; % Brottgr‰ns grundmaterial [Pa] 
feuk = 1050*10^6; % Elektrodmaterialets (Filarc) brotthÂllfasthet 
[Pa], hˆgsta funna hos leverantˆrer 
   
fi = 0.9; % Reduktionsfaktor, svetsklass C 
gamma_n = 1.0; % Partialkoefficient, s‰kerhetsklass 1 
   
if fuk < feuk 
     
    fwd = fi*sqrt(fuk*feuk)/(1.2*gamma_n); 
     
else 
     
    fwd = fi*feuk/(1.2*gamma_n); 
     
end 
  
disp(fwd*10^-6) 
  
disp('Svetsfogens brottgr‰ns i MPa') 
  
   
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Ber‰kning av a-mÂtt fˆr normalkraftskapacitet (s. 91 i 
Konstruktionshandbok fˆr svetsade produkter, ekv. 5) 
   
h = 0.05; % tv‰rsnittets yttre hˆjd [m] (anv‰nder det slankaste 
tv‰rsnittet dÂ detta ‰r mest kritiskt) 
b = 0.05; % tv‰rsnittets yttre bredd [m] 
  
l = (b*2)+(h*2); % nyttig svetsl‰ngd [m] 
  
%Minst Fra kommer tillÂtas dÂ cos(2*alfa) ‰r 1. ber‰knar a-mÂttet fˆr 
detta fall 
  
 Fra = 75000; % R‰knar med att en fog ska klara hela lasten i v‰rsta 
riktingen 
    
     
    if Fra*sqrt(2)/(l*fwd) > 0.003 
     
        a =  Fra*sqrt(3)/(l*fwd); % a-mÂtt [m] 
     
    else 
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        a = 0.003; % Riktlinje enligt s.86 
     
    end 
   
disp(a*10^3) 
disp('a-mÂtt i mm') 
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Bilaga 12 – Concept Scoring 

Nedan visas resultat från Concept scoring för fogval. 

  

Alternativ 
1 2 3 4 

Skruvförband Nitförband Svetsförband 
Krymp-

/pressförband 
Kriterier r v t v t v t v t 
Vikt 10,00 3 30 4 40 5 50 5 50 
Montering 9,00 1 9 4 36 5 45 2 18 
Uppskattad hållfasthet 7,00 4 28 4 28 4 28 2 14 
Total 8 67 12 104 14 123 9 82 
Antal svaga punkter 1   0   0   2   
Rangordning   4   2   1   3 

Beslut 

Svetsförband går vidare för hållfasthetsanalys 

 
r = relativ viktighet 
v = Alternativets förmåga att klara kriteriet, skala 1-5 (5=bra). 
v = 0-2 markerar en svag punkt 
t = r * v, summeras till ett jämförelsetal. 
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Bilaga 13 – Programkod för beräkning av tillåten initialspricka 

% Initialspricka enligt Askeland m.fl. (kap. 7) 
  
  
K1c = 41.7*10^6; %Brottseghet fˆr Ti-6Al-4V vid -50∞C  [Pa*m^0.5] 
sigma = 880*10^6; %Sp‰nningen lÂngt bort [Pa] 
f = 1; % S‰kerhetsfaktor fˆr sprick i plÂt med "o‰ndlig bredd" 
f2 = 1.2; % S‰kerhetsfaktor fˆr ytspricka 
  
acy = 1000*((K1c/(f*sigma))^2)/pi % Kritiskt sprickdjup i ytspricka 
[mm] 
  
ac = 2000*((K1c/(f2*sigma))^2)/pi % Kritisk sprickl‰ngd [mm] 
  
  
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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Bilaga 14 – Beräknade normalkrafter 

Tabellen nedan visar de beräknade normalkrafterna angivna i Newton. 

Lastfall	   Balk	  1	   Balk	  2	   Balk	  3	   Balk	  4	   Balk	  5	   Balk	  6	   Balk	  7	   Balk	  8	  
101	   4148	   -‐66365	   12800	   -‐14351	   14103	   -‐28205	   -‐3401	   -‐27000	  
102	   -‐66365	   -‐37330	   8000	   -‐9540	   -‐7673	   25716	   -‐7051	   -‐47700	  
103	   -‐74660	   33182	   2400	   -‐5392	   -‐17836	   45211	   -‐7051	   -‐45900	  
104	   -‐76320	   80965	   -‐6400	   5019	   -‐24700	   68024	   -‐9125	   -‐29295	  
105	   -‐49774	   104110	   -‐14400	   7362	   -‐31938	   71342	   -‐4977	   -‐1800	  
106	   -‐29035	   103695	   -‐16000	   15264	   -‐30735	   65535	   -‐3318	   15300	  
107	   33182	   41478	   -‐12800	   14517	   -‐8710	   15285	   995	   45990	  
108	   74660	   -‐4148	   -‐7200	   9540	   9167	   -‐31274	   5807	   55350	  
109	   75490	   -‐81961	   8000	   -‐5019	   27396	   -‐67609	   6636	   29835	  
110	   41478	   -‐111991	   16000	   -‐14974	   30486	   -‐71757	   2489	   -‐6750	  
201	   51972	   -‐18250	   -‐640	   747	   7541	   -‐19080	   -‐4148	   26100	  

 


