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Sammanfattning 
Volvo lastvagnar är ett av de ledande lastbilsmärkena i världen. År 2012 startades 
tillverkningen av Volvo lastvagnars nya modell Volvo FH. Modellen gjordes för att kunna ge 
kunden fler, nya och mer exklusiva tillval. Ett av de nya tillvalen som tillkom var Second 
Storage. Tillvalet skapar ett utrymme för förvaring som ska vara lättåtkomligt för chauffören 
bredvid förardörren. År 2012 visade sig att 3 av 5 lastbilar hade problem med att det läckte in 
vatten och smuts in i förvaringsutrymmet. Det var så illa att det till och med stod vatten inne i 
facket. Eftersom facket inte finns på standardmodellen och är ett exklusivt tillvals-fack fick 
Volvo många missnöjda kunder som inte kan använda utrymmet till det dem önskade. 
Tillverkningskostnaden för Second Storage skulle enligt planerna bli låg men efter alla fel 
som upptäcktes på den har fått åtgärdas blev det istället en väldigt dyr del på Volvo FH. 
I samarbete med ÅF Industry har författarna varit med och produktutvecklat tätningen till 
förvaringsutrymmet Second Storage. De har undersökt vad det är för gummi som sitter på 
dagens lösning och vad gummi har för egenskaper. Författarna har varit i kontakt med 
National Gummi för att få mer kunskaper om gummi och om dem har ett tätningsförslag. 
Författarna har intervjuat lastbilschaufförer på TransportCentralen och Rejmes för att få reda 
på vad de använder utrymmet till, vad de har för problem med facket och vad de har för krav 
på sig. Efter utförda förstudier gick författarna vidare med produktförslag, som de sedan 
gjorde analyserade och fick fram ett konstruktionsförslag som bör fungera. 
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Abstract 
Volvo cargo trucks is one of the leading trucker brands in the world. In 2012 Volvo cargo 
trucks started the production on their new model FH. It was created to offer the customer 
more variety aswell as with more exclusive additions. One of the new additions manufactured 
was Second Storage as it’s called today. It creates space that is going to be easily accessible 
for the driver. In the year 2012 it was discoveres that approximatly 3 out of 5 trucks had 
problem with fluids and dust that got into the storage area. It was so bad that water gathered 
in the tray. Since the tray isn’t in the standard edition, it’s an exclusive addition, Volvo had 
several disgruntled customers that couldn’t utilize the tray as they had expected. The 
manufacturing cost for Second Storage would according to estimation be cheap but after all 
the malfunctions discovered they had to fix it became an expensive part on the new Volvo 
FH. 
In collaboration with ÅF Industry the authors has been a part of the product development, 
which is to seal the compartment storage in the Second Storage. They have investigated what 
kind of rubber that´s being used right now is and what characteristics rubber has. The authors 
has been in contact with National Gummi to gain knowledge about rubber and if they had any 
suggestion for some form of seal. The authors has interviewed truck drivers on 
TransportCentralen and Rejmes to find out what they use the storage area for, what problems 
they have with the compartment and what their demands are. After completed the studies the 
authors moved on with a proposition which they then analyzed and came up with a 
construction suggestion which, in theory, should work. 
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Förord 
Denna rapport är skriven utefter ett projekt som görs inom Examensarbetet för CAD-tekniker 
på Högskolan i Halmstad. Kursen är på 7,5 högskolepoäng och varat från vecka 13 till och 
med vecka 21. Under denna perioden har författarna varit med i processen och utvecklat den 
nya tillvals facket, Second Storage på Volvo FH i samarbete med ÅF industry. I arbetet har 
författarna använt sig av all sin kunskap dem samlat på sig under deras två år på utbildningen. 
Vi vill framförallt tacka Tomas Alexandersson som är vår handledare på ÅF för all den hjälp 
och stöd vi har fått under projektets gång. Vi vill också tacka Tom Rössel som är VD på 
National Gummi och Pär Moback som arbetar som utvecklingsingenjör för studiebesöket vi 
fick komma på till National Gummi och tipset om materialvalet. Vi vill tacka 
TransportCentralen och Rejmes i Halmstad för  att vi har fått komma och undersöka Volvo 
FH och andra modeller. Vi tackar för Stefan Bengtsson på Komtek Halmstad hjälpt oss att 
skriva ut våra förslag i 3D prototyper så vi kunnat utföra våra verkliga tester med gummit. 
Och till sist vår handledare på Högskolan i Halmstad, Johan Wretborn för hans tid under 
projektets gång.  
 
Halmstad, Maj 2017 
 
 
 
 
_______________________________          ________________________________ 
Emelie Quander    Louise Dahl 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Volvo lastvagnar började tillverka sin första lastbil år 1928. Sen dess har Volvo utvecklats 
och är ett av de ledande företagen inom lastbilsbranschen. År 2012 startades tillverkningen av 
Volvo FH som idag finns i en nyare modell Volvo FH16. Lastbilsmodellen skapades för att 
kunden skulle ha möjlighet att göra egna exklusiva tillval och anpassa lastbilen efter sina 
behov.  
Ett av tillvalen för Volvo FH är facket där förvaring för en vattentank på 6 liter är anpassad 
för. Facket heter Second Storage. Förvaringsfacket sitter ovanför hjulhuset, bredvid 
chaufförens dörr (se bilaga 11.2.4 och 11.2.5). För att öppna luckan till Second Storage måste 
upplåsningen av låset öppnas på insidan av hytten (se bilaga 11.2.6 och 11.2.7). 
Förvaringsfacket kan användas till precis det lastbilschauffören själv vill. Chauffören kan 
förvara verktyg, spännband, skyddskläder, snökedjor osv. 

1.2 Problemformulering 

Konstruktion av facket som är ute på befintliga lastbilar är i dagsläget inte helt tätt. Det läcker 
in vatten och tränger in smuts som leder till att verktyg och annat som förvaras i facket blir 
fuktskadat, smutsigt och förstört. Problemet på dagens konstruktion är att tätningslisten som 
sitter fast på förvaringsfacket inte håller helt tätt och det är flera olika faktorer som påverkar 
tätningen. En faktor är att luckan inte trycker mot förvaringsfacket med samma kraft över 
hela tätningslisten. Varför inte luckan får samma kraft runt hela tätningslisten är på grund av 
låset. Låset sitter inte centrerat, utan på två tredjedelar till höger (se bilaga 11.2.1 och 11.2.2). 
Detta gör att kraften från luckan till tätningslisten blir ojämn. Tätningslisten som sitter på 
konstruktionen idag kräver ett jämnt tryck för att den ska hålla helt tätt.  
Den andra stora faktorn för läckaget är att det samlas vatten vid tätningen som tränger in på 
baksidan av tätningslisten (se bild 1, nedan). Vattnet har ingenstans att ta vägen förutom att 
tränga sig mellan tätningen och plasten. Konstruktionen gjordes från början på nuvarande vis 
för att bli så billig som möjligt vid tillverkning. När det upptäcktes att tätningen släpper in 
vatten har konstruktörerna fått göra ändringar på konstruktionen i efterhand, vilket har kostat 
Volvo.  
Bild 1, Tätningsproblem 
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Det blev för dyrt att ta fram nya verktyg för att ändra konstruktionen till en bättre. Innan 
problemet löstes till den lösningen det är idag fick montörerna fått täta tätningen med en 
limfog för att vatten inte ska tränga sig in mellan listen och materialet den är fastklämd på.  
Istället för att facket och luckan skulle vara en billig lösning blev den istället mycket dyrare 
än planerat på grund av de problemen som uppstått efter tillverkningen. Samtidigt som det 
inte är en hållbar lösning då det fortfarande har problem med läckage. 

1.3 Syfte och Mål 

Syftet med detta projektet är komma på nya konstruktionslösningar för att täta luckan. 
Författarna ska ta fram olika förslag och analysera dessa. Målet med projektet är att tätningen 
ska fungera 100% med en tilltalande design. Författarna ska öka sin kunskap om 
materialegenskaper och konstruktionsprocessen under arbetets gång.  

1.4 Avgränsningar 

Eftersom det är ont om tid för författarna att genomföra projektet, har de tillsammans med sin 
handledare kommit fram till att avgränsa det endast undersöka tätningen på Second Storage. 
Handledaren på ÅF har gett andra studenter uppdraget att komma på en annan konstruktion 
på låsningen så luckan till förvaringsutrymmet blir stabilare än den nuvarande 
konstruktionen. Författarna har inte fått någon budget att hålla sig till av ÅF. Författarnas 
handledare önskade att författarna skulle tänka på tillverkningskostnad för att ta fram 
produkten. På grund av den korta tiden har författarna även bestämt att inte göra någon CE 
märkning eller ta patent på konstruktionen. 

1.5 Terminologi 

Med författarna menas Emelie Quander och Louise Dahl som går sista läsåret till CAD - 
tekniker på Högskolan i Halmstad. 
 
Med handledare menas Tomas Alexandersson som jobbar på ÅF industry i Göteborg. 
Med CAD-programmet menas Catia som är ett 3D verktyg som används på Högskolan i 
Halmstad och på ÅF. 
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2. Företagen 

2.1 ÅF industry 

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag som funnits sedan år 1895 och idag har är det ungefär 
9000 anställda med kontor i över 30 länder. När företaget startade hade det till en början i 
uppgift att bevaka ägare till ångpannor och andra tryckkärls intressen. De hade då namnet 
“Södra Sveriges Ångpanneförening”. Efter detta har företaget utvecklats och idag indelat i de 
fyra divisioner. Industry, infrastructure, international och technology men huvudsakligen i tre 
sektorer vilket är Energi, Industri och Infrastruktur. 

2.2 National Gummi 

National Gummi legotillverkar till flera olika branscher idag. År 1941 grundades företag 
Trönninge Gummifabrik AB av Gunnard Rössel. Senare byttes företagets namn till National 
Gummi. Företaget är och har alltid varit ett familjeföretag, idag drivs företaget av tredje 
generationen Rössel. Idag arbetar det 165 stycken personer på National Gummi och det har 
även öppnats upp ett National Plast. 

2.3 TransportCentralen i Halmstad (TC) 

TransportCentralen i Halmstad grundades som en ekonomisk förening år 1940 under namnet 
Halmstad - Tönnesjö lastbilscentral. År 1966 ändrades namnet till nuvarande 
TransportCentralen i Halmstad. Ändring av namnet gjordes för att visa att transporterna 
utfördes på en betydligt större yta. Under de senaste sex åren har företaget gått från en 
ekonomisk förening till ett aktiebolag.  

2.4 Rejmes Transportfordon 

Rejmes Transportfordon är återförsäljare till Volvo Lastvagnar AB och är ett helägt 
dotterbolag av Rejmes Bil. Rejmes bil är ett företag som driver en försäljning av både nya 
och begagnade bilar och lastbilar. Företaget grundades år 1949 av bröderna Gunnar och Tage 
Rejme i Ulricehamn. År 1955 öppnade Gunnar Rejme verksamheten i Halmstad och år 1957 
tillkom även delen för lastvagnar.  

2.5 KomTek 

Komtek är en kommunal verksamhet som startades år 2003 i Halmstad. Verksamheten 
startades för att väcka intresset hos barn och ungdomar för teknik. Idag arbetar Komtek i 
Halmstad med fritidskurser och skolverksamhet. I skolverksamheten utbildar Komtek 
lärarstudenter, tekniklärare och håller i tekniklektioner ute på skolorna i Halmstad kommun.  
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3. Teoretisk referensram 
Under flera år har konstruktörer och högskolestudenter arbetat för att förbättra Second 
Storage. Arbetena och studierna som tidigare har gjorts har främst riktat in sig på låset och 
utformningen av hela facket. De metoder som författarna har använt sig av är Fredy Olssons 
metoden, Gantt-schema och olika konfigurationer. 

3.1 Fredy Olssons metod 

Ett projekt kan utformas och tas fram genom flera olika metoder som Ullman metoden, 
Ulrich metoden och Eppinger metoden. Dessa är produktutvecklingsmetoder som inte passar 
författarnas projekt, därför valde de en annan metod som de har kunskap om från en tidigare 
kurs på CAD programmet. Denna metoden passar författarna bättre och heter Fredy Olssons 
metoden. Det är en konstruktionsmetod med de tre olika delstegen princip-, primär- och 
tillverkningskonstruktion.  
Second Storage är just nu i en undersöknings- och utvecklingsprocess så kommer inte hinna 
tillverkas under detta projektets gång. Författarna har därför koncentrerat sig på de två första 
utvecklingsstegen i framtagningen av tätnings förslagen, princip- och primärkonstruktion. 
 
Principkonstruktion 
• Produktdefinition och produktundersökning 
• Ta fram produktförslag 
• Utvärdera produktförslag 
• Presentera valt produktförslag 
• Kritisk granskning av resultat 
 

Primärkonstruktion 
• Analys av produktens olika delar  
• Valt komponenter 
• Detaljkonstruktion 
• Sammanställningsritning av produkt 
• Kritisk granskning av resultat 
 

3.2 Gantt - schema 

Författarna har valt att planera upp sin tid för projektet med hjälp av ett Gantt-schema. 
Författarna har tidigare i sina studier använt sig utav Gantt-schema i andra kurser.  Schemat 
är ett bra verktyg att använda sig utav för planera sin tid i projektet. Schemat är skapat i 
början av projektet där författarna planerade sin tid väl med olika viktiga datum införda i 
schemat (se bilaga 11.1). 

3.3 Konfigurationer 

För att ta fram de olika tätnings förslagen har författarna gjort olika konfigurationer 
(förändringar) på detaljer i 3D CAD. Författarna har kollat på den gamla lösningen och gjort 
godtyckliga förändringar i form av egna CAD filer. 
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4. Produktdefinition 

4.1 Omgivning/Miljö 

Volvo FH transporterar produkter i flera olika miljöer och klimat. Allt från kalla Alaska till 
varma Brasilien. Tätningen eller listen måste därför klara av alla olika temperatur ändringar 
som den kan tänkas utsättas för. I vissa länder när det är regnperioder kommer det stora 
mängder vatten under en väldigt kort period. Vilket ökar vattentrycket på tätningen och höjer 
dess krav.  

4.2 Människa 

Kunden som i författarnas fall är lastbilschauffören som måste kunna lita på att tätningen 
håller under sin livstid. I facket förvarar de tex. verktyg och snökedjor som inte får förvaras i 
fuktiga miljöer då de rostar sönder. Tätningen får inte skapa problem för chauffören endast 
underlätta.  

4.3 Ekonomi 

Tanken med den nuvarande luckan som sitter på Volvo FH, var att den skulle vara billig att 
tillverka. Men efter uppkomna problem att den läcker in vatten och smuts har konstruktörer 
fått tillgå olika lösningar på det problemet. Detta har lett till att den är betydligt dyrare än den 
borde varit efter nödlösningar. 
Författarna kommer utvärdera felen som tidigare gjorts och få fram en lösning. Denna lösning 
ska vara billigare än nuvarande konstruktion. 
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5. Genomförande 
Genomförandet av arbetet kan delas in i fem delar. Förstudie för att öka kunskapen och 
förståelsen om Second Storage. Kraven sattes upp efter förstudien hade genomförts av 
författarna. När kraven var bestämda började framtagningen av olika konstruktionsförslag. 
När alla förslagen var klara startades tester av alla förslagen. Alla förslagen analyserades för 
att få fram ett resultat. 
Bild 2, Flödesdiagram 

 

5.1 Förstudie 

På marknaden i dagsläget finns det flera olika varianter på tätning. Överallt finns det olika 
typer exempel: tätningslister i matlådor, i locket till glasburkar, i dörrar och fönster. 
Eftersom författarna ska se över tätningen på förvaringsfacket Second Storage på Volvo FH 
så har dem främst fokuserat på att titta på tidigare tätnings konstruktioner på olika lastbilar. 
 
5.1.1 Undersökning om Second Storage  
Författarna har undersökt och läst om flera olika lösningar på tätningar och material som 
används till produkter. De har tittat noga på den nuvarande konstruktionen för tätningen och 
ser vilka brister den har. Författarna har även gjort intervjuer med lastbilschaufförer som 
använder Second Storage idag och frågat hur de upplever produkten.  
Det var få chaufförer som kunde delta i intervjun men av de som författarna träffade hade 
ungefär 65% varit kontakt med Second Storage. De flesta hade nyare modeller och därför 
stött på problemet med läckage vid förvaringsfacket. 
Under intervjuerna diskuterades mycket vad chaufförerna hade för krav och önskemål på 
Second Storage. Författarna frågade bland annat hur viktigt det är med designen, svaret blev 
detsamma på 87% av frågan. Så här lät det från en chaufför, “så länge den fungerar som den 
ska så är jag nöjd, inte precis det facket jag visar upp på min lastbil”. 
Under intervjun fick författarna reda på vad de använder förvaringsfacket till. De flesta 
förvarande verktyg och handskar i sitt fack. Någon förvarade papper, kvitton och mappar.  
Författarna drog en slutsats under tiden, inget som förvaras i facket tål vatten eller smuts.  
Resultatet av intervjuerna var att författarna kom fram till att facket ska vara lätt att rengöra 
när det behövs. I dagsläget kunde det vara problem då det kan stå vatten och ligga ett tjockt 
lager smuts (se bilaga 11.2.8). Ingen av de intervjuade sa att designen på facket, luckan och 
låset var en speciellt optimal lösning för en lastbil. 

   Förstudie  Krav  Konstruktionsförslag  Tester  Resultat 
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5.1.2 Studiebesök på TransportCentralen och Rejmes i Halmstad 
Författarna har varit i kontakt med både TransportCentralen och Rejmes i Halmstad. 
Författarna var och studerade tätningarna på de olika lastbilarna. De tittade på några av deras 
modeller av Volvo FH som är ute och kör transporter i ur och skur. Författarna fick höra de 
fördelar och nackdelar som föraren har tänkt på när chaufförerna har använt den. På Rejmes 
fick författarna även fotografera en av deras nyare årsmodeller av Volvo FH16. Bilderna 
kommer användas till deras monter för Utexpo samt som bilagor i rapporten. 
 
5.1.3 Studiebesök på National Gummi 
För att författarna skulle öka sina kunskaper om materialet (gummi) har de tidigare läst om 
dess olika egenskaper på internetsidor utan någon större framgång. För att få en större 
förståelse så tog de kontakt med den lokala gummifabriken i Halmstad, National Gummi & 
Plast. På mötet hoppades författarna på att dem skulle få tips på olika tätningar till lastbilar 
och även vad som finns i dag på marknaden i bilar och lastbilar. Samt att de skulle få en ökad 
förståelse hur gummi påverkas vid olika temperaturförändringar. 
Under mötet fick författarna träffa Tom Rössel som är nuvarande VD och Peter Moback som 
är utvecklingsingenjör på National. På mötet fick författarna mycket information om vad det 
finns för olika lister och vad som skulle kunna vara lämpligt att använda i projektet. De 
föreslår ett material som heter Nitto 1010 som är ett cellgummi (se rubrik 7.1 Cellgummi). 
När författarna var på mötet och diskuterade olika lösningar visar det sig att National är 
leverantör till den befintliga tätningslisten som sitter på Volvo FH idag.  
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5.2 Kravspecifikation 

 
K = Krav 
Ö = Önskemål 
     

Produkt    

Konstruktionen ska klara av ojämn kraft från luckan  K  

Tätningslisten ska klara av temperaturskillnaden mellan -30 till 
30grader  

 Ö  

Konstruktionen ska kunna hålla tätt även om kraften från luckan 
försämras  

 K  

Ska vara slitstark  Ö  

    

Människa    

Ska vara underhållsfri  Ö  

Ska ha en tilltalande design  Ö  

    

Ekonomi    

Billigare än tidigare konstruktion  K  
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5.2.1 Jämförelse av kriterier 
 
K1 Konstruktion ska klara av ojämn kraft från luckan 
K2 Billigare än tidigare konstruktion 
K3 Konstruktionen ska klara av att kraften från luckan försämras under lastbilens 

livstid utan läckage 
 
Ö1  Tätningslisten ska klara av temperaturskillnaden mellan -30 till 30grader 
Ö2 Ska vara slitstark  
Ö3 Ska vara underhållsfri  
Ö4 Ska ha en tilltalande design 
 
 
För att jämföra kraven och ställa dom emot varandra gör vi en matris för att lättare kunna 
sålla ut de viktigaste önskemålen och kraven 
Jämförelse villkor: 
● Om vågrätt är viktigare än lodrätt = 2p 
● Om vågrätt är samma som lodrätt = 1p 
● Om lodrätt är viktigare än vågrätt = 0p 

 
 
Tabell 1, Krav 
 

 
 
 
 
 
Tabell 2, Önskemål 
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De vägledande kriterierna vid framtagningen av förslag: 
 
K1     Konstruktion ska klara av ojämn kraft från luckan   4p 
 
Ö1     Tätningslisten ska klara av temperaturskillnaden mellan -30 till 30grader  5p 
 
Ö2     Ska vara slitstark      3p 
 
Ö3     Ska vara underhållsfri     2p 

5.3 Produktförslag 

Författarna har valt att lyssna på Nationals förslag och använda sig utav materialet Nitto som 
är ett cellgummi material. Materialet används som tätningslist redan i bilar och lastbilar. I 
förslagen nedan har författarna ritat upp sex stycken förslag i Catia där samma material 
används och cellgummit som kommer vara 10x10 i höjd och bredd. Det som skiljer de olika 
förslagen mot varandra är hur cellgummit formas vid ihop-pressning. Cellgummit måste 
pressas ihop mer än 50% för att kunna undvika läckage. För att tillverka gummilisten i rätt 
form av cellgummit måste materialet stansat ut. Utifrån vad dem på National sa, koster et 
stansningsverktyg för storleken av Second Storage tätningslist ungefär 5000 kr.   
 
5.3.1 Förslag 1  
Författarnas första idé (se bilaga 11.3.1) var att göra det så enkelt som möjligt och klistra fast 
cellgummit på fackets plana yta (se bilaga 11.5, Ritning 1.1) och att luckan sedan stängs. 
Luckan trycker ihop gummit med en plan yta (se bilaga 11.5, Ritning 1.2). 
Fördelen med detta förslaget är att den är billig och smidig att montera. En annan fördel med 
detta förslaget tar lite plats då det är trångt i området runt facket (se bilaga 11.4.2 och 11.4.3) 
Nackdelen med detta förslaget är att cellgummit sitter ytligt och kommer så småningom att 
slitas när till exempel lastbilschauffören stöter emot den med något vasst. 
 
5.3.2 Förslag 2 
I förslag 2 (se 11.3.2) har författarna arbetat vidare med förslag 1 (se bilaga 11.5, 
Ritningsnummer 2.1). Tätningslisten som även här är cellgummi sitter fast på 
förvaringsfacket. Luckan är formad för att gummit ska få plats när luckan är stängd för att 
skydda den och få bort vatten. 
Efter verkliga tryck tester upptäckte författarna att det troligen inte finns tillräckligt med 
utrymme för gummit att ta vägen när det komprimeras. Nackdelen med detta förslaget är att 
kanterna på är vassa och kan skada gummit (se bilaga 11.5, Ritningsnummer 2.2). För att 
tillverka luckan kommer det behövas att ta fram en form för att kunna formspruta den.   
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5.3.3 Förslag 3 
Efter förslag 2 kom idén till förslag 3 (se bilag 11.3.3). I detta förslaget är inte kanterna raka i 
urfräsningen på luckan. Urfräsningen har en vinkel på 105 grader. Det gör att cellgummit har 
plats att utvidga sig åt sidorna när luckan stängs. Problemet som med förslaget är att 
gummilisten kan utsättas för slitage här (se bilaga 11.5, Ritning 3.1 och 3.2).  
 
5.3.4 Förslag 4 
I förslag 4 (se bilaga 11.3.4) ville författarna testa en annan form på urfräsningen jämfört med 
förslag 3. Men även här kommer det vara stor risk för slitage eftersom gummilisten sitter fast 
på samma sätt som förslag 1, rakt på facket (se bilaga 11.5, Ritningsnummer 4.1). I förslaget 
kommer kanterna av cellgummit skadas för mycket och inte hålla i längden (se bilaga 11.5, 
Ritningsnummer 4.2).  
 
5.3.5 Förslag 5 
Författarna började tänka om och tittade tillbaka på förslag 2 men istället för att ha vassa 
kanter fick urfräsningen på luckan i detta förslaget (se bilaga 11.3.5) en radie på 3mm (se 
bilaga 11.5, Ritning 5.2). I detta förslaget har författarna även tänkt på att skydda 
gummilisten lite. Därför har författarna även gjort en urfräsning i facket (se bilaga 11.5, 
Ritning 5.1) med en slät yta så tejpen på cellgummit kan fästas ordentligt. ¼ av gummilisten 
är skyddad. Tillverkningskostnaden för denna konstruktionen är en av de dyraste, eftersom 
både facket (se bilaga 11.4.1) och luckan (se bilaga 11.4.4) måste formsprutas precis som 
innan. Allt som ska formsprutas kräver nya verktyg.   
 
5.3.6 Förslag 6 
I detta förslaget är 2/3 av cellgummi-listen skyddad i förvarings delen (se bilaga 11.3.6). 
Vilket författarna har valt att göra för att uppfylla fler krav och önskemål. Designen minskar 
risken för slitage. Tillverkningskostnaden för detta förslaget är ett av de dyraste eftersom 
både facket och luckan kräver nya verktyg för att formsprutas . Förslaget kommer från idéer 
från förslag 3. Utskärning i facket har en vinkel på ungefär 104 grader för att gummilisten ska 
ha utrymme att ändra form när luckan stängs(se bilaga 11.5, ritningsnummer 6.1). Luckan 
kommer formas med en förhöjning längs gummilisten (se bilaga 11.5, ritningsnummer 6.2). 

5.4 Valt produktförslag 

Efter att författarna har analyserat de olika förslagen utefter de krav och önskemål som 
tidigare sattes upp i kravspecifikationen (se rubrik 5.2) samt diskussion med handledare. 
Författarna kom fram till att förslag 5 och 6 är de två bästa förslagen. Författarna kommer 
dock göra vidare analyser på alla produktförslag.  
Tabell 3, Vägning av krav och önskemål 
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I tabellen ovanför har författarna gett de olika förslagen betyg mellan ett och fem. Betyg ett 
är dåligt och fem är utmärkt. Förslag 6 slutar på 27 poäng och är det förslaget med högst 
poäng i alla våra tester.  

5.5 Analys 

Författarna undersöker hur Nationals materialförslag klarar av olika påfrestningar. För att 
analysera materialet cellgummi har författarna utfört flera olika tester på cellgummit. 
Författarna valde att skriva ut sina olika produktförslag i ABS plast i 3D utifrån deras 
ritningar (se bilaga 11.5) i en 3D-skrivare hos Komtek Halmstad.  
 
5.5.1 Trycktest 
Det första testet författarna gjorde var att se hur mycket gummit fysiskt kan tryckas ihop. 
National berättade att materialet måste tryckas ihop minst 50% för att det ska hålla tätt. 
Författarna har fått hjälp av KomTek att printa ut alla förslag ur en 3D skrivare för att kunna 
utföra deras trycktester. Testerna är utförda med handkraft där det såg att det gick att trycka 
ihop materialet mer än 50%, författarna gjorde en visuell bedömning och med hjälp av 
skjutmått. Författarna hade tyvärr ingen möjlighet använda någon kraftmätare för att mäta 
tryckkraften som utfördes.  
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5.5.2 Vattentest 
För att undersöka materialets egenskaper ytterligare har författarna kollat hur väl materialet 
suger upp vatten. De har både testat att hålla materialet under vatten för att se om det suger 
upp vatten, trycka ihop materialet till 50% innan det hålls under vatten för att se om det suger 
upp vatten och trycka ihop det innan det hålls under vatten för att sedan låta det svälla upp. 
I första och andra testet suger inte materialet upp vatten men i det sista testet när författarna 
låter materialet svälla upp under rinnande vatten suger materialet upp vatten som en svamp. 
När de sedan trycker ihop materialet igen så rinner vattnet ut. Tittar man på författarnas 
förslag 6 är det tillexempel en vinkel som gör att vattnet kommer rinna undan. 
Konstruktörerna tänker att denna listen sitter runt facket på Volvo FH så kan listen fyllas upp 
med vatten om det “står vatten” på gummilisten när lastbilen har kört, när luckan sedan 
öppnas så kommer troligen det vattnet åka in i listen. När luckan sedan stängs bör vattnet 
pressas ut igen. 
 
5.5.3 Frystest 
Författarna har även testat hur funktionen på materialet när det har varit i frysen i -18 grader 
C för att se hur det klarar kyla. Materialet har genomgått testet att läggas in i frysen som det 
är, fyllas upp med vatten som trycks ut och sedan lagts in i frysen och till sist fyllas upp med 
vatten och lagts in i frysen. 
I första testet fungerar materialet precis så som det ska och det går att pressa ihop utan 
problem. I test nummer två är materialet stelare i och med att det har en del vatten inuti sig 
som frusit, trots det så går materialet att tryckas ihop till 50% men kräver mer kraft än 
tidigare. Det sista testet var när materialet helt var fyllt med vatten och denna gången gick det 
inte att pressa ihop materialet. 
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5.6 Poängsatta analyser 

Författarna har gjort en sammanfattning av de olika testerna. Författarna satte upp ett 
betygssystem för att lättare kunna analysera testerna. Skalan går från 1 till 5 där 1 är sämst 
och 5 är bäst.  
Tabell 4, Poäng-givna analyser 

 
 
 

I tabellen går det att läsa av att förslag 6 får högst betyg som slutar på en totalsumma på 19 
poäng jämfört med förslag 5 som får 15 poäng i slutbetyg. Författarna kommer därför att 
välja förslag 6 till deras konstruktionsförslag på tätning till Volvo FH. 
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6. Komponentbeskrivning 
Eftersom författarna har ÅF som uppdragsgivare och Volvo är deras kund så kunde inte 
författarna rita in sin lösning i Volvos 3D filer. På grund av begränsad tid hade författarna 
ingen möjlighet att rita upp hela Second Storage själva för att visa upp deras förslag. Nedan 
visas bilder tagna från ÅF på filen så som boxen och gummilisten ser ut idag. 

 
  
 

Ovan och nedan syns en förstoring på vart författarnas konstruktionsförslag kommer sitta på 
Second storage. Den röda markeringen är en in-zoomning på vart förslag 6 kommer sitta som 
en ram runt. 
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7. Material 

7.1 Cellgummi (Nitto 1010) 

Cellgummi eller Nitto 1010 som det heter på National är ett material som beskrivs ha en 
utmärkt tätningsförmåga. Det är ett semislutet material som är uppbygd av halslutna celler 
som sluts vid komprimering. För att materialet ska hålla tätt krävs det att de komprimeras till 
50-80% och tack vare dess låga kompressions-belastning har materialet svårt att deformeras 
efter applicering. Materialet fästs med en avancerad limteknik som kan appliceras på fet, 
grov, jämn och låg-energi ytor och används främst till att försegla luckor mot vatten, vind, 
damm, buller och värme.  
I bilar används materialet till tätning av VVS enheter, till instrumentbrädan, till luftkanal, till 
glasdrift och brandvägg. I byggnader och konstruktion tätas det yttre panelfogar och 
solpaneler. Det går även använda materialet till att täta luftkonditioneringsapparater, 
mobiltelefoner och kylskåp. 
Materialets kännetecken och materialegenskaper är att det har ett bra motstånd mot UV, 
klarar fuktiga miljöer, låga temperaturer och klarar av kemikalier (syror och alkalier). 
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8. Resultat 
Efter väl utförda förstudier med intervjuer, möten, uppställning av krav, framtagning av 
produktförslag och analyser är författarna nöjda med det resultat de har fått fram. I tabell 3 
och 4 se man tydligt vilka produktförslag som fått mest poäng. Författarna har diskuterat 
resultatet från analyserna och summan i tabellerna med deras handledare på ÅF Industry och 
deras kontakt på National Gummi och båda är positiva.  

8.1 Kritisk granskning 

Om författarna hade haft mer tid till projektet hade de gått vidare med processen enligt Fredy 
Olsson metodens tredje steg, tillverkningskonstruktion. I författarnas fall hade nästa steg i 
projektet varit att rita in det valda förslaget till Second Storage i Volvos filer. Skulle 
författarna fått möjligheten till detta kunde de gjort bättre fysiska tester, beräkningar och 
undersökt utvecklingen för tillverkning mer. 
De nya fysiska testerna hade visat hur författarnas konstruktionsförslag hade fungerat i 
praktiken med läckage, ojämn kraft och slitage. Eftersom de fysiska testerna inte går att göra 
i Catia valdes att göra små utskrivna konstruktionsförslag för att testa ideerna i verkligheten. 
Om författarna hade kunnat göra testerna i Catia hade de lättare kunnat se hur luckan, låset 
och tätningen påverkas av varandra i en FEM analys.  
Om författarna hade gått vidare med processen hade större delar av arbetet handlat om olika 
tillverkningsprocesser för Second Storage. De flesta delarna på Second Storage är 
specialtillverkade. En del i projektet hade varit för författarna att hitta olika 
tillverkningsmetoder för att minimera tillverkningskostnaden för Volvo. Det valda förslaget 
är en billigare lösning än andra förslag eftersom tätningen är lättare att montera på facket än 
tidigare men det behövs nya verktyg för att formspruta facket och luckan. Författarna tänkte 
på hur allt skulle kunna tillverkas för att kunna argumentera varför det vinnande förslaget är 
bra. 
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9. Avslutning 

9.1 Slutsats 

Under dessa 8 veckor som projektet varat har författarna kämpat med att hinna göra så många 
undersökningar som möjligt, både om gummi som material och om facket Second Storage. 
De har hunnit med att göra det dem från början planerade, vilket var att utföra en primär- och 
principkonstruktion enligt Fredy Olssons metoden. Författarna tycker att det hade varit roligt 
att gå vidare med arbetet till tillverkningskonstruktion och följa upp hur tätningen 
förhoppningsvis förbättras på luckan efter produktion, men under denna korta perioden hade 
det inte hunnits med. De har även fått till konfigurationer och CAD filer som tydligt visar upp 
deras förslag. 
Författarnas samarbete har fungerat mycket väl och bådas intresse har växt i takt med arbetets 
gång. 

9.2 Utvärdering 

Projektet har varit utmanande för författarna eftersom ingen av dem hade någon tidigare 
kunskap om hur tätningslösningar på lastbilar eller om att materialet Nitto fanns. Båda 
författarna har tyckt det varit roligt att arbeta med projektet, de har lärt sig mycket olika saker 
som dem tidigare inte hade någon vetskap om. Detta ovetande om projektet i början gjorde att 
båda blev extremt nyfikna och ju längre in författarna kommit i projektet desto mer har 
intresset växt.  
Arbetet har lett till mer kunskap hur det är att följa ett gantt - schemats exakta tider, hur 
mångsidigt materialet gummi är och fått förståelse för hur det är att jobba i grupp. 
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10.3 Muntliga källor 

● Intervju med anonyma lastbilschaufförer på TransportCentralen och Rejmes 
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11. Bilagor 

11.1 Gantt schema 
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11.2 Bilder 

11.2.1 Facket 

 
11.2.2  
 

 

 
11.2.3 Befintlig tätning på Volvo FH 



 

27 
 

 
Det blå på bilden är vattnets väg som det kan leta sig in i facket. Röda pilarna visar vart 
vattnet tränger igenom. Den orangea ytan visar vart Volvo tätar idag för att minska läckage. 
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11.2.4 Volvo FH med Second Storage 
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11.2.6 

 
11.2.7 

 
 

 
 
 
 
 



 

30 
 

11.2.8 
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11.3 Förslag 

11.3.1 Förslag 1 

 
11.3.2 Förslag 2 

 
11.3.3 Förslag 3 
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11.3.4 Förslag 4 

 
11.3.5 Förslag 5 
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11.3.6 Förslag 6 
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11.4 Volvos CAD filer 

11.4.1 Second Storage 

 
11.4.2  
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11.4.3 Second Storage med och utan tätning 

 
11.4.4 Insidan av luckan på Second Storage 
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11.5 Ritningar 

 

Bilaga Ritningsnummer Del 

11.5.1 6 Förslag 6 

11.5.2 6.1 Förslag 6, Fack 

11.5.3  6.2 Förslag 6, Lucka 

11.5.4 6.3 Förslag 6, Cellgummi 
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