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Sammanfattning 
Denna rapport kommer att avhandla det examensarbete som genomförts inom 
CAD-Teknikerprogrammet på Högskolan i Halmstad. Arbetet har genomförts på 
Maltes Fuel & Wash AB och startade 24:e mars 2017 med slutpresentation den 
23:e maj 2017.  

Malte Fuel & Wash AB är ett företag baserat i Halmstad och tillverkar bland 
annat portabla bränslestationer till oljeindustrin samt bilindustrin. Den produkt 
som detta projekt kretsas runt är deras nyaste version av en minitank som rymmer 
ca 57m^3 bränsle som är en lite större variant av deras nuvarande portabla 
bränslestationer. 

Uppdraget från Maltes Fuel & Wash Ab var att optimera stålchassit så de väger så 
lite som möjligt men ska klara transporten utan några skador samt deformationer i 
materialet. Då det är en portabel konstruktion så måste man räkna med att den ska 
kunna lyftas med kran och transporteras på lastbilar då ett problem som kan 
uppstå är böjningar i balkarna då de är 12m långa och blir belastade ca 18 ton av 
resten av konstruktionen. 

För att lösa dessa problem så har uppdraget uppdelats i olika delmoment som ska 
lösas på olika sätt. Det har tagits fram olika 3D koncept och 
optimeringsberäkningar samt FEM analyser med hjälp av Catia v5. Dessa koncept 
har utvärderats så att de uppfyller Maltes Fuel & Wash AB’s krav och önskemål.  
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Abstract 
This report will finalize the degree project undertaken within the CAD 
Technology Program at Halmstad University. The work has been carried out at 
Maltes Fuel & Wash AB and started March 24, 2017 with final presentation on 23 
May 2017. 
 
Malte Fuel & Wash AB is a company based in Halmstad and manufactures 
portable fuel stations for the oil industry and the automotive industry. The product 
this project is circling is their newest version of a mini-tank that holds 57m^3 fuel 
which is a slightly larger variant of their current portable fuel stations. 
 
The task obtained by Maltes Fuel & Wash Ab was to optimize the steel chassis to 
weigh as little as possible but to handle the transport without any damage and 
deformations in the material. Since it is a portable construction, it must be 
assumed that it can be lifted by crane and transported on trucks because a problem 
that may arise is bends in the beams when they are 12 meters long and are loaded 
about 18 tons of the rest of the structure. 
 
In order to solve these problems, the assignment is divided into different parts that 
are to be solved in different ways. Various 3D concepts and optimization 
calculations and FEM analyzes have been developed using Catia v5. These 
concepts have been evaluated to meet Maltes Fuel & Wash AB's requirements and 
wishes. 
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Förord  
Detta examensarbete är en avslutande del av utbildningen CAD-
Teknikerprogrammet. Arbetet har genomförts tillsammans med Malte Fuel & 
Wash AB. 

Vi vill därför rikta ett stort tack till våra handledare på Malte Fuel & Wash AB 
Patrick Ramberg och Lars-Inge Andersson samt Håkan Petersson som har varit 
handledare vid Högskolan i Halmstad (HH). 

Halmstad 2017 

Oskar Geraldsson & Kristoffer Ylander Mikkelsen 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Detta examensarbete är den avslutande delen på CAD-teknikerutbildningen. Arbetet 
kommer utgå från kunskap inom Catia V5, fokus på datorstöddkonstruktion och 
prototypframtagning samt Analys och simulering. Anledningen till arbetet med Malte 
Fuel & Wash AB var för att en av författarna jobbar deltid hos dem och hittade en 
relevant uppgift d.v.s. att optimera och omkonstruera ett stålchassi åt en mobil 
tankstation. Det var Patrik Ramberg som Oskar Geraldsson kontaktade angående detta 
arbete, som nu är en av våra kontaktpersoner på Malte Fuel & Wash AB.   

2. Frågeställning och metodbeskrivning 

2.1 Problemformulering 
De befintliga chassin är enligt Malte Fuel & Wash AB inte tillräckligt optimerade 
för sitt ändamål, då bland annat chassits balkar kan vrida och böja sig under 
transport. Då det är mobila tankstationer så kan de flyttas ofta och Malte Fuel & 
Wash hade som krav att inte ska plastiskt deformeras under transporter. I 
dagsläget är chassits dimensioner 11630mm x 2986mm x 3190mm och väger ca 
18 ton (när den har klädselplåtar, cistern mm.), ett krav är att utrymmet för 
bränslecisternen som finns ungefär i mitten av chassit inte får ändras. Med tanke 
på förhållandet mellan dimensionerna och vikten på chassit så kan problem uppstå 
då support balkarna som är kopplade till lyftkrokarna på den övre delen av 
konstruktionen inte klarar spänningen som uppstår när den lyfts horisontellt och 
vertikalt. Malte Fuel & Wash AB har aldrig gjort en noggrann beräkning på sitt 
chassi utan har bara överdimensionerat delarna för att de ska klara de kraven 
kunden har.  

2.2 Syfte och mål 
Syftet med projektet är att analysera stålchassit genom att göra en 3D modell och 
FEM-analysera produkten med hjälp utav Catia v5 för att slutligen se om 
författarna kan materialoptimera den. Examensarbetets första fas syftar till att 
skapa en tydlig 3D modell av den nuvarande konstruktionen för att se vilka krafter 
chassit påverkas av så författarna har en referens.  

Den andra fasen i examensarbetet syftar på att se vilka delar av chassit som är för 
svaga/starka utifrån den informationen författarna fick från FEM-analysen (Finita 
elementmetoden) de gjorde på det ursprungliga chassit. De krafter som har 
använts på chassit är sin egen vikt och vikten av en cistern (5,25 ton) för att se 
vart spänningarna uppstår när chassit hänger i ett lyftok.  
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Den tredje fasen syftar på att materialoptimera stålet på chassit, försöka få bort så 
mycket vikt som möjligt utan att höja spänningarna samt bevara styrkan på varje 
del. Författarna räknar med att detta blir den mest tidskrävande del eftersom en 
analys måste göra vid varje förändring. 

Målet med examensarbetet är att ta fram en förbättrad version av stålchassit, 
stålbalkarna ska inte form förändras under transport eller placering. För att uppnå 
målet har det ställts upp en frågeställning som kommer undersökas under arbetets 
gång och leda fram till bästa möjliga resultat. Frågeställningen lyder: 

 Är det möjligt att göra chassit lättare och fortfarande behålla chassits 
hållfasthet? 

2.3 Avgränsningar 
Författarna har avgränsat arbetet till just stålchassit till tankstationen och kommer 
därför inte ändra längden eller höjden på chassit. Förändringarna som får göras är 
mängden och dimensionerna på de profiler som används om chassit behåller 
hållfastheten och bredden på chassit får även förändras om utrymmet för 
bränslecisternen är oförändrad. 

2.4 Teoretisk referensram 
Här kommer författarna gå igenom de teoretiska områden rapporten berör. 

2.4.1 Fredy Olssons Princip- och Primär- och Tillverkningskonstruktion 
Fredy Olsson skapade 1976 en mall för konstruktionsprojekt där han beskriver ett 
lämpligt tillvägagångsätt för att skapa en produkt. Från koncept till tillverkning, 
kompendiet består av tre delar; Princip, Primär och Tillverkningskonstruktion. 
Författarna har valt att använda delar av alla kapitel vilket kommer beskrivas mer 
i kapitlet Metod. 

2.4.2 FEM 
FEM står för (Finita elementmetoden) och är en numerisk- och matematisk 
metod. Detta verktyget hjälper med att beräkna ekvationer på ett snabbt och 
effektivt sätt. Förhand skulle detta ta långt tid att beräkna och var nästan omöjligt. 
FEM-analys är ofta inbyggd i datorprogram som CATIA och SolidWorks. Datorn 
använder sig utav element som är uppbyggda i form av trianglar eller tetraedrar 
för att beräkna kraften på ett objekt och hur det blir påverkat. Eftersom kraften är 
beräknad kan man på så vis också beräkna spänningen som uppkommer på hela 
objektet vilket gör att man kan hitta svaga punkter och var den största kraften 
kommer att ligga. I Catia v5 går det även att bestämma storlek på trianglarna och 
ju mindre de blir ju mer noga blir svaret, dock blir mängden datorkraft relativt till 
storleken vilket gör det väldigt krävande på dator CPU'n (central processing unit). 
I vissa fall är det nödvändigt att göra handberäkningar för att kontrollera svaret 
från FEM-analysen.   
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2.5 Presentation av vald metod samt metodbeskrivning 
Författarna kommer utveckla en befintlig produkt, i deras fall ett chassi till en 
portabel bensinstation vilket gör att konceptframtagningen redan är gjord. 
Författarna har bestämt sig att använda Fredy Olssons metod princip- och 
primärkonstruktion men eftersom vissa delar redan är gjorda så kommer 
författarna inte ta med alla delar av metoden. Författarna kommer fokusera på att 
Primärkonstruktionsdelen och lite på Tillverkningskonstruktionen. 

En 3D-modellen av det befintliga chassit gjordes som sedan används i FEM-
analyser där författarna kunde undersöka vilka områden av chassit som kunde 
förbättras. CAD-programmet Catia V5 användes i detta arbete som författarna har 
goda kunskaper inom tack vara deras utbildningar på Högskolan i Halmstad. 
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3. Genomförande  

3.1 Analys  
För att få fram vad chassit klara av för belastning användes analysis-arbetsbänken 
i CATIA V5, resultatet visas som en FEM-analys där deformation, spänningar och 
formförändringar kan analyseras. Författarna valde att göra den 3D modellen av 
chassit som en del eftersom det sparar mycket datorkraft samt att det blir enklare 
att hantera filerna. Efter att ha pratat med Håkan Pettersson så kom författarna 
fram till att det inte skulle göra stor skillnad att ha en del istället för individuella 
analyser för varje separat del. Anledningen till att göra en analys på konceptet är 
för att kontrollera hållfastigheten i form av spänningar och deformationer och för 
att jämföra de nya koncepten mot det ursprungliga chassit. 

3.2 Förstudie 
Den 19/4 – 20/4 åkte författarna till Danmark för att se tankstationen i 
verkligheten, på Malte Fuel & Wash AB:s produktion där de monterar alla 
byggdelar på chassit som klädselplåt, pumpar osv. Författarna var även hos 
företaget Rool som svetsade både chassit och cisternen till den mobila 
tankstationen för att få se arbetsprocessen samt för att höra tillverkarnas tankar 
om det nuvarande chassit. Från denna resa har mycket mer kunskap om 
tillverkningen av chassit och en realistisk bild på hur hela chassit är uppbyggd 
tillkommit.  

Eftersom Oskar Geraldsson jobbar deltid hos Malte Fuel & Wash AB så har han 
redan mycket förkunskaper och hur chassit ser ut och är uppbyggt men resan till 
produktionen i Danmark var ändå lärorik. 
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3.3 Kravspecifikation 
Efter diskussion med gruppmedlemmarna samt uppdragsgivare togs nedanstående 
kravspecifikation fram som primära krav.  

 Max bredd – Bredden får minskas om rummet för cisternen inte 
förändras. 

 Material - Materialet ska vara oförändrad (stål). 

 Formförändring – Minimal formförändring under transport. 

 Vikten – Vikten ska vara mindre fast hållfastigheten ska bevaras den 
samma. 

Övriga krav som anses vara sekundära till produkten visas nedanför. Här är även 
monteringsarbetarnas krav samt önskemål  

 Montering - Chassit ska vara enklare att montera ihop med t.ex. mindre 
delar. 

 Arbetet vid montering - Enklare arbetsvinklar för fästning av stål.  

 

3.4 Idégenerering 
I början av arbetet undersökte författarna om det fanns något annat sätt att bygga 
upp chassit på men märkte snabbt att det bara var vikten på chassit som behövdes 
optimeras. Malte Fuel & Wash AB har jobbat med att konstruera och bygga 
portabla bensinstationer i över tio år och har den under årens gång gjort deras 
produkt nästintill perfekt. Därför bestämde sig författarna att använda den 
befintliga designen som utgångspunkt och försöka ändra valet av formvaror 
istället.  

3.5 Prototypframtagning 
De två olika formvarorna som författarna trodde kunde vara utbytbara var IPE 
balkarna under vannan (spillkaret för cisternen) samt L-profilerna (plåt som 
bockas till vinkeljärn, dessa delar kommer hänvisas som L-profiler i resten av 
rapporten) som är på långsidorna av vannan. Resterande delar kunde inte 
förändras eftersom de var kritiska för att kunna montera alla byggdelar på chassit. 
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3.6 Konceptutvärdering 

3.6.1 Koncept 1 
I det första konceptet 
placerades färre IPE balkar 
under vannan (se figur 2), 
IPE balkarna på den 
ursprungliga modellen är 
storlek 80 vilket är den 
minsta IPE balken. Första 
Idén var att ta bort varannan 
balk, detta märkte 
författarna ganska snabbt att 
det inte var hållbart (se 
skillnaden mellan figur 1 
original och figur 2 modifierat) då det kommer stå en cistern som väger ca 5,25 
ton på botten av vannan. Författarna testade att använda färre antal balkar och 
ändra på centrum till centrum måttet emellan dem men det gav inget bra resultat. 
Författarna beslutade att inte förändra IPE balkarna under vannan då de inte 
hittade en bättre lösning. 

3.6.2 Koncept 2 
Det slutliga 
konceptet var den 
som verkade bäst 
enligt författarna 
eftersom i de 
tidigare analyserna 
av chassit så sågs 
inga höga spänningar i chassit där. Det ursprungliga utförandet av chassit så finns 
det 13 stycken 60x60x3 L-profiler (se figur 3 för placering av den bockade plåten) 
på var sida av chassit som är tre meter långa. Tanken var att minska storleken på 
dem till 30x30x3 vilket då gör att längden på alla tvärprofiler också kortas ner 
eftersom hela chassit då kommer bli 60 mm kortare på bredden. Ursprungligen 
väger chassit 4486,609 kilo och är 2986mm bred, om författarna skulle göra 
denna ändring så skulle chassit väga 4355,489 kilo och vara 2926mm bred. 
Skillnaden hade blivit 131,12 kilo och 60mm mindre i bredd, vilket hade varit en 
bra början och då hade författarna uppfyllt ett av önskemålen som Malte Fuel & 
Wash AB hade (vilket var att minska bredden). Författarna såg stor potential i 
detta koncept och började arbeta med det. 

 

Figur 1 – Chassi underifrån original 

Figur 2 – Chassi underifrån modifierad 

Figur 3 - Chassi från sidan 
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4. Presentation av utfört arbete, resultat och analys 

4.1 Avgränsningar i Catia V5 
Även här måste författarna avgränsa sig för allt i verkligheten går inte att göra i 
Catia V5, vissa avgränsningar görs också för att spara datorkraft och för att 
beräkningsfilerna inte ska bli för stora.  

4.1.1 Allmänt Finita element 
Arbetet kretsar kring FEM-Analyserna i Catia V5 och tyvärr har även Catia 
problem även om det är ett välutrustat CAD-program. I Catia V5 kan författarna 
göra beräkningar på svetsar, de görs genom formen på svetsen görs och att man 
kopplar ihop de delarna som ska svetsa med den linjen. Sedan sätter man svetsens 
parametrar, detta måste göras mellan alla delar vilket hade blivit ca 250 
svetsvilkor. Författarna hade en monteringsfil med ca 120 delar vart av 35 stycken 
är unika delar om författarna skulle göra på detta sätt så hade beräkningsfilerna 
väldigt stora. Att kombinera alla enskilda delar till en stor del för att både spara 
datorkraft, filstorlek och tid. Då slipper Catia beräkna alla villkor mellan alla delar 
och kan fokusera på "bara" en del, denna metod gör att beräkningarna inte blir 
lika exakta som att författarna hade gjort beräkningarna med enskilda delar. 
Skillnaden blir minimal eftersom chassit lyfts rakt upp i detta lastfallet.  

Författarna valde att inte ha några avrundningar på samtliga delar eftersom 
meshen på de ytorna hade tagit kolossalt mycket datorkraft, utrymme samt tid. 
Mer om mesh i nästa kapitel. 

När chassit lyfts i verkligheten så används ett lyftok vilket har tagits med i 
analysen, författarna har dock försummat krafterna i chassit som uppstår när 
kranen roterar eftersom de inte tror det inverkar så mycket på chassit samt att 
Catia inte kan räkna på två lastfall i taget. Eftersom det kan finnas en cistern i 
chassit när det lyfts har författarna lagt på vikten för den i beräkningarna vilket är 
ca 5,25 ton. 

4.1.2 Storlek på mesh i analys 
När en analys används på en modell så bygger Catia den upp modellen av 
tetraedrar (pyramider) och beroende på vilken storlek och sag (sag är avståndet 
mellan en linje på tetraedern och en kant på en modell) användaren har så blir 
beräkningarna olika noggranna. Noggrannheten mäts i Global Error Rate (%), i 
regel ska analysen ligga under 5% för att få en ”tillräckligt” noggrann beräkning. 
Författarnas modell låg på ca 15,7% med en Size på 30mm och en Sag på 1mm, 
på de kritiska ställena är Sizen 5mm (I tillexempel hål). 15,7% är egentligen för 
mycket men med tanke på hur stor författarnas modell är så får de avgränsa sig till 
det eftersom om de skulle göra storleken på tetraeder mindre så ökar 
beräkningstiden extremt. 
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4.2 Arbetets genomförande (metod, teorier) 
I detta kapitel förklarar författarna processen för och stegen för genomförandet av 
optimering av chassit.  

4.3 Metod 
Som beskrivet tidigare i rapporten så valde författarna att använda sig av Fredy 
Olssons konstruktionsmetod. Alla delmoment är inte med eftersom chassit redan 
fanns och uppgiften var att försöka materialoptimera chassit. Delar från alla 
kapitel användes i detta arbete men främst från princip och 
primärkonstruktionsdelen. Från principkonstruktionsdelen har författarna 
definierat produkten och gjort en produktundersökning i form av krav och 
önskemål. De tog även fram produktförslag samt utvärderade dem vilket också 
ingår i principkonstruktionen. Från Primärkonstruktionen analyserades konceptet 
samt testades (bl.a. med hjälp av FEM-analyser), det blev övergången till 
tillverkningstekiken eftersom författarna var tvungna att undersöka om förslagen 
fungerade i verkligheten. Författarna har även gjort detaljritningar på produkten 
vilket ingick i tillverkning konstruktionsdelen. 

Författarna fortsatte sedan med att rita upp det befintliga chassit och sedan gjordes 
ett antal FEM-analyser på det för att försöka lokalisera de delar/områden som var 
antingen över eller underdimensionerade. Författarna fortsatte med att byta ut 
olika formvaror i de områden som var överdimensionerade med hjälp av 
informationen de fick i föregående steg. Därefter gjordes nya FEM-analyser för 
att undersöka spänningsförändringar som uppstod. Uppnåddes önskat resultat så 
börjades processen om med att analysera den nya modellen efter områden som 
kunde förändras. När inga fler områden som kunde förbättras hittades så 
undersökte författarna en sista gång modellen för att dubbelkolla att de inte hade 
missat något kritiskt område. 

4.4 Resultat 
Ett vidare arbete på  koncept 2 var genomfört vilket fick fram en viktminskning 
på 131,12 kilo och bredden blev 60mm kortare. L-profilerna på långsidorna av 
vannan byttes ut från 60x60x3 till 30x30x3, max spänningen i chassit sjönk från 
254MPa (Bilaga1) till 247MPa (Bilaga2). När chassit hade sin ursprungliga form 
så var ner böjningen 4,41mm (Bilaga3) och steg till 4,6mm (Bilaga4) när L-
profilerna byttes. I beräkningarna användes ett lyftok som 2m x 1m och var 
placerad 1,9m ovanför chassit (Bilaga5). Spänningarna runt fästhålen i chassit låg 
på mellan 150MPa och 175MPa. 

4.5 Utvärdering 
Författarna märkte att spänningarna i chassit blev mindre när det blev smalare 
även fast de vertikala L-profilerna (plåt bockad till vinkeljärn) byttes till 30x30x3 
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från 60x60x3, detta kan bero på att chassi blir styvare när bredden minskar. Från 
början så var spänningen på gränsen för plastisk deformation. 

4.6 Kritisk Granskning 
I detta kapitell görs en kritisk granskning av de ekonomiska och miljöaspekter 
som har uppkommit under arbetet. 

4.6.1 Ekonomi 
Angående de ekonomiska faktorerna i detta examensarbete har författarna inte 
haft så mycket kunskap. Mycket av kostnaderna går åt arbetarna då chassit först 
ska svetsas och sedan monterar av plåtar samt dragning av kablar. Då en 
viktminskning på 131,12 kilo och en 60mm minskning på bredden så kommer det 
att bli ekonomiskt fördelaktigt. Maxbredden på vad en lastbil kan transportera i 
Norge är 3,0m, och eftersom vi har minskat chassits bredd så sparar Malte Fuel & 
Wash på att inte behöva följebil.  

 

4.6.2 Miljö  
De miljö aspekterna som författarna har utgått ifrån under detta arbete är primärt 
de nationella miljökrav som förhindrar farliga avfall. De som kan uppstå vid 
felkonstruktion av mobila bränslestationer är förorening av bränslet, vilket kan 
vara både giftigt och brandfarligt för naturen samt personer. Då stålchassit vilket 
var författarnas arbete att optimera så är det viktigt att ha dess krav om 
bränsletanken skulle brista så finns det en till säkerhetsanordning som kan 
förhindra giftiga ämnen från att läcka.   
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5. Avslutning 

5.1 Diskussion, slutsatser samt återkoppling till frågeställning 
Frågeställningen författarna hade var: 

 Är det möjligt att göra chassit lättare och fortfarande behålla chassits 
hållfasthet? 

Författarna har kommit fram till att det går att göra chassit lättare, om chassit 
behåller samma hållfasthet är en annan fråga. Chassit böjer sig mer nu med de 
förändringar som gjorts men samtidigt så är maxspänningen i materialet mindre 
än i det ursprungliga chassit. 

Författarna märkte snabbt att chassit var tillverkat av människor som har stor 
kunskap inom detta område eftersom det egentligen inte var några stora grejer 
som kunde förändras på det. Det enda författarna hittade var att förändra balkarna 
under vannan eller stagen på långsidorna av vannan. Författarna förstod efter 
många tester att balkarna under inte kunde förändras eftersom då hade inte chassit 
klarat de kraven som tillverkarna Malte Fuel & Wash AB hade ställt på dem. Men 
varför hittade författarna inte så mycket att förändra? Författarna själva tror att det 
beror på att Malte Fuel & Wash AB har byggt portabla tankstationer i över tio år 
och under den tiden så har de själva märkt vad som inte har fungerat och ändrat på 
det. De saker som de inte har förändrat är sånt som de inte kan beräkna själva då 
har det hamnat längre ner på prioriteringen eftersom det fungerar som de har det 
nu.  

Kraven samt ett önskemål var uppfylda , det sista önskemålet om att öka 
monteringsvänligheten uppnåddes inte men eftersom chassit i dagens läge redan 
är så pass utvecklat så sågs det inte som en stor förlust. När författarna har pratat 
med tillverkarna av chassit sa de att de tyckte chassit var bra utformat i dagens 
läge och att det inte fanns några svetsar som var svåra att göra. Även personalen 
på monteringen på Malte Fuel & Wash AB i Danmark tyckte inte heller att det var 
något problem att sätta på klädselplåtar, gips, pumpar och rörledningar. Chassit 
har redan en bra ”monteringsvänlighet” enligt både författarna, tillverkarna och 
montörerna. 

Tack vare en tidig kontakt med Malte Fuel & Wash, då Oskar Geraldsson jobbar 
där deltid, så har författarna haft goda förutsättningar. Efter ha varit på 
företagsbesök både i Halmstad samt Fredericia (Danmark) så har en stark 
förståelse och bra kunskap tillkommit. Även om tidsplanen inte har följts till bästa 
förmåga så har alla delmoment till jobbet blivit gjorda med ett bra resultat genom 
bra kommunikation mellan gruppmedlemmarna och en positiv attityd.  
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Vissa problem har uppkommit under projektets gång på grund av saknad kunskap 
inom specifika områden, men med mycket entusiasm och nyfikenhet så har 
problemen löst sig galant och ny kunskap inom dessa områden, vilket man 
kommer ha nytta av i framtiden, har tillkommit.  

En aspekt författarna inte har nämnt i rapporten är om vannan klarar trycket av 
allt bränsle om bränslecisternen spricker. Bränslecisternen är självbärande och 
kan av sig själv klara trycket av all vätska som är i den. Om cisternen skulle läcka 
så kommer det sippra ut vätska, eftersom det rinner ut lite i taget så är författarna 
säkra på att vannan kommer klara trycket av all vätska som rinner ut. De tror dock 
inte att vannan hade klarat krafterna som uppstår om allt hade runnit ut samtidigt, 
men om trycket ökas succesivt så tror de att vannan kommer deformeras ytterst 
lite i värsta fall. 

Detta projekt har varit väldigt givande på många sätt, speciellt erfarenhetsmässigt 
men även att jobba i grupp och hjälpas åt med problemlösning. Den optimerade 
varianten av stålchassit hjälper till med ett vardagsproblem Malte Fuel & Wash 
har då hållfastigheten vid chassits transport har förbättrats. Att få möjligheten att 
vara med på ett sådant projekt som är en relativt stor del av oljeindustrin har varit 
väldigt givande och framförallt väldigt spännande. Författarna är väldigt nöjda 
med resultaten och de hoppas även att det blir en stor förbättring i framtiden.  

5.2 Självvärdering och arbetsfördelning 
Fördelningen av arbetet har bestämts under projektets gång, författarna har hjälps 
åt med alla moment. Den av författarna som hade mer kunskap om ett område fick 
jobba med det så arbetet gick så effektivt som möjligt. Efter att författarna hade 
bygt upp en 3D modell av det ursprungliga chassit så diskuterade de om vilka 
delar som de hade kunnat förändra. När författarna var klara hjälptes de åt att göra 
om chassit och sedan gjordes FEM-Analyser sida om sida på chassit tills 
författarna hittade de perfekta inställningarna för deras projekt. Författarna har 
med hjälp av Håkan Petterson (Handledare för författarna) hittat lösningar på de 
motgångar de har haft i FEM-Analysen. Kontaktpersonerna Patrick Ramberg och 
Lars-Inge Andersson på Malte Fuel & Wash AB har hjälp författarna mycket 
angående frågor om chassit samt hjälp med ritningar. Författarna har tillsammans 
hjälpts åt att skriva denna uppsats, författarna tycker att arbetsfördelningen har 
varit bra och är stolta över vad de har kommit fram med. 

Arbetet har genererat ett antal ritningar som inte kan visas p.g.a sekretess. 
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6.Bilagor 

6.1 FEM-Analys 

Bilaga 1 – FEM-Analys, Spänningar MPa original 

Bilaga 2 – FEM-Analys, Spänningar MPa Modifierad 

 

 
Bilaga 3 – FEM-Analys, Nedböjning mm original 
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Bilaga 4 – FEM-Analys, Nedböjning mm modifierad 

 

 

 

 

 

Bilaga 5 - FEM-Analys, Placering Lyftok 
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