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Sammanfattning 

Projektmedlemmarna har i samarbete med uppdragsgivaren Cargotec Sweden AB 

utfört en optimering av ett motorfäste. Uppgiften har varit att testa olika 

förändringar som leder till förbättringar på produkten. I projektet har en topologi 

optimering utförts och är ett hjälpmedel som tar fram koncept. Koncepten är 

förslag på förbättringar som gör en produkt mer kostnadseffektiv att tillverka. 

Utvecklingstiden kortas även ner då datorerna står för grovjobbet. 

Konceptförslaget från topologi optimeringen har tolkats och en ny CAD-modell 

av motorfästet har kunnat skapas. Slutligen har hållfastheten testats genom att 

utföra en FEM-beräkning. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Abstract 

The project members, in collaboration with the commissioner Cargotec Sweden 

AB, have carried out an optimization of an engine mount. The task has been to 

test various changes that lead to improvements to the product. In the project, a 

topology optimization has been carried out and is an aid that develops concepts. 

The concepts are suggestions for improvements that make a product more cost 

effective to manufacture. The development time is also shortened when the 

computers are facing the rough job. The concept of topology optimization has 

been interpreted and a new CAD model of the engine mount has been created. 

Finally, the strength has been tested by performing a FEM calculation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Förord 

Detta examensarbete på 7,5 HP är den avslutande delen i vår utbildning till CAD-

Tekniker på Högskolan i Halmstad. Projektet har utförts i samarbete med 

Cargotec Sweden AB och författarna har under 5 veckors tid jobbat med att 

optimera ett motorfäste.  

Författarna vill rikta sitt varma tack till uppdragsgivaren Cargotec Sweden AB 

som har gett möjligheten till det här examensarbetet, handledaren Zlate 

Dimkovski och Högskolan i Halmstad för bra rådgivning. 

 

Halmstad, juni 2017 

Emil Alfredsson & Emil Möller 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Uppdragsgivaren har gett författarna chansen att genomföra det här projektet som 

handlar om att optimera ett motorfäste. Optimering handlar om att maximera 

utnyttjandet i alla konstruktionens delar. En typisk optimering kan vara att 

utforma komponenten så att andelen material minimeras samtidigt som 

hållfastheten blir maximerad. Då blir materialutnyttjandet som störst och en 

kostnadseffektivare komponent har skapats. Författarna anser att optimering är ett 

effektivt sätt att minimera slöseri och kostnader. Med datorernas hjälp har 

optimering även blivit tidseffektivt och det går på väldigt kort tid att skapa ett 

konceptförslag på en förbättrad komponent. Uppdragsgivaren vill att författarna 

ska identifiera förbättringar och implementera dem på motorfästet. De hoppas på 

ett slutresultat där motorfästet på något sätt blir billigare. Det kan vara genom 

viktreducering eller att motorfästet kostar mindre att tillverka. Då författarna är 

väldigt intresserade av optimering så kände de direkt att det här projektet passade 

perfekt. De ser det här som en ypperlig chans att utvecklas inom samt lära sig mer 

om optimering. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1 visar motorfästet som ska optimeras. 

1.2  Företaget 

Författarna har arbetat mot det självständiga affärsområdet Kalmar inom 

koncernen Cargotec. De är marknadsledande inom lasthanteringsutrustning, 

hamnautomation och service (Kalmar, 2017). Kalmar är just nu stationerat i 

Lidhult, 4 mil från Halmstad, och har funnits sedan 1973. Då Lidhults Mekaniska 

verkstad (1949) och Ljungbytruck slog sig samman och formade Kalmar LMV 

(Kalmar, 2017).  
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2. Frågeställning och metodbeskrivning 

2.1 Problemformulering 

Den huvidsakliga uppgiften är att göra motorfästet lättare och mer lik en 

lättviktskonstruktion än i nuläget. Det kommer leda till att materialutnyttjandet 

blir större och motorfästet blir mer kostnadseffektiv. Enligt författarna är det inte 

svårt att göra en viktreducering i konstruktionen utan det knepiga är att göra en 

viktreducering med minimal effekt på hållfastheten. Det kan även vara väldigt 

tidskrävande att enbart optimera med egna idéer och leda till att felaktiga beslut 

tas. Det kan bli ett väldigt kostsamt misstag då flera steg i utvecklingsprocessen 

förmodligen måste göras om. För att undvika dessa flaskhalsar ska författarna 

använda sig av de moderna hjälpmedel som finns i form av topologi optimering 

och FEM-beräkning. De ska utgöra ett stöd i den konstuktiva utformningen och 

hjälpa författarna att genomföra förändringar som har positiv effekt på 

motorfästet. Med positiv effekt menar författarna att göra en viktreducering som 

inte försämrar hållfastheten i alltför för stor utstäckning. Att utföra optimeringen 

på det här viset överrensstämmer även med den moderna industrins strävan. Att 

korta ned ledtider och därmed minimera tiden från idé till färdig produkt. Men det 

handlar även om att få ut den maximala potentialen ur varje resurs och utnyttja 

dem på bästa sätt. Även författarnas utbildning har kretsat kring att använda sig av 

datorer för att designa, optimera och lösa hållfasthetsproblem. Det utgör alltså 

grunden för författarnas arbetsmetodik att använda datorerna för att konstruera 

och förbättra. Med det här i åtanke känns det därför helt korrekt att bygga 

opitimeringen kring dessa moderna hjälpmedel. 

2.2 Syfte och mål 

Syftet med projektet är att optimera ett motorfäste för att göra det mer 

kostnadseffektivt. Författarna ska även testa det optimerade motorfästets 

hållfasthet med hjälp av FEM-beräkning. 

2.3 Avgränsningar 

De avgränsningar som författarna har gjort presenteras i punktform nedanför. 

 En avgränsning har gjorts med vilket material som ska användas och beror 

på de krav som finns på hållfasthet, ekonomi och miljö. Materialet ska ha 

hög hållfasthet, inte vara för dyrt och kunna återvinnas. Därför anser 

författarna att det är mest lämpligt att välja stål. 
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 Projektet har anpassats efter förtfattarnas utbildning som har gett 

grundkunskaper inom flera områden. Därför är författarna mer allsidiga än 

experter inom ett specifikt område. Projektets fokus ligger på att visa hur 

en optimering kan genomföras med moderna hjälpmedel.  

 

 En avgränsning har gjorts med hur författarna ska testa motorfästets 

hållfasthet. De ska använda en FEM-beräkning som finns integrerad i 

datorer. Grundkursen har gett författarna förutsättningar för att kunna 

genomföra statisk linjär beräkning. Författarna har alltså inte kunskap för 

att lösa exempelvis dynamiska problem. Den här FEM-beräkningen räcker 

inte för att säkerställa att hållfastheten är tillräckligt hög. Då krävs 

ytterligare tester och verifiering i form av manuell beräkning. 

 

2.4 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen är de hjälpmedel som författarna har använt i form 

av topologi optimering, CAD och FEM-beräkning. Deras utbildning har byggts 

kring dessa program för att de ska lära sig använda dem för att skapa, beräkna och 

optimera konstruktioner. Utbildningens syfte är i sin tur anpassad efter hur den 

moderna industrin arbetar. Det här är ganska ny teknik som inte har funnits 

särskilt länge men har revolutionerat industrins sätt att arbeta. Tiden innan de var 

tillgängliga var man tvungen att konstruera produkten på riktigt för att kunna 

utföra nödvändiga tester. Nuförtiden går det istället att designa och verkligt 

simulera alla tester på en 3D-modell som finns i datorn. Det betyder att produkten 

kan göras färdig i det virtuella stadiet innan ens någon tillverkning har 

genomförts. Hur en optimering utförs kan säkert skilja sig åt men författarna är 

ändå ganska säkra på att de flesta konstruktörer idag arbetar med de ovan nämnda 

hjälpmedlen. Det som förmodligen gör skillnad på optimeringen är vilken typ av 

programvara som är tillgänglig. I författarnas fall så hade de tillgång till en 

topologi optimering som ska utgöra grunden för det optimerade motorfästet. Det 

är ett verktyg som ger förslag på hur en konstruktion kan utformas mer 

kostnadseffektivt (Swerea, 2017). Men med hänsyn till det aktuella lastfall som 

belastar konstruktionen. Det betyder att alla laster och låsningar placeras på 

modellen innan optimeringen utförs (Inspire, 2017). Det gör att optimeringen 

anpassar konceptförslaget som skapas till att klara av det definierade lastfallet. 

Därmed minskas chansen till att spänningen överskrider det kritiska värdet 

(Swerea, 2017). Det betyder alltså att konstruktionen utformas rätt från början och 

att risken för bakslag senare i utvecklingsprocessen minimeras. Den största 

effekten av topologi optimeringen är att det kommer gå mycket snabbare att skapa 

ett nytt motorfäste som är förbättrat. Det beror på att datorn står för 



 
 

4 
 

problemlösningen och kommer fram till ett slutresultat mycket snabbare än vad 

författarna är kapabla till. Konceptförslagets idéer kommer göra motorfästets vikt 

och hållfasthet bättre anpassad till belastningen än vad författarnas egna idéer 

hade kunnat göra. De anser det även vara är nyttigt att lära sig ett nytt program 

och utvecklande för deras färdigheter inom konstruktiv utformning. 

Konceptförslaget som topologi optimeringen skapar åt författarna använder de till 

att konstruera en ny CAD-modell. CAD är en förkortning på Computer Aided 

Design och är en form av datorstödd konstruktion (CAD, Nationalencyklopedin, 

2017). Det låter författarna skapa en virtuell 3D-modell av objektet och den kan 

sedan genomgå de tester som anses relevanta. I författarnas fall är det en FEM-

beräkning som datorn utför och testar hållfastheten i en konstruktion. Enkelt 

förklarat så utför alltså datorn de beräkningar som tidigare behövde utföras 

manuellt. Med FEM-beräkningen kan författarna upptäcka potentiella brister i 

designen som gör hållfastheten sämre. Om det är nödvändigt kan de gå tillbaka 

och korrigera felet. På det här viset kan författarna optimera motorfästets 

egenskaper innan ens tillverkningen har startat. Därför minimeras risken att 

behöva gå tillbaka och korrigera detaljer när väl tillverkningen har börjat. Datorns 

FEM-beräkning räcker dock inte för att verifiera hållfastheten utan en manuell 

beräkning måste även utföras. Det beror på att datorns beräkning kan innehålla 

avvikelser och måste därför kontrolleras. Då författarna är underkvalificerade för 

den typen av beräkning som krävs för motorfästet så kommer de inte utföra den. 

Den manuella beräkningen är dock ett krav för att kunna godkänna motorfästets 

hållfasthet. Skillnaden mellan FEM- och den manuella beräkningen måste ligga 

inom 20 % för att anses stämma. Ligger ettdera resultat utanför så är det 

nödvändigt att börja felsöka för att hitta orsaken. Det här sättet att arbeta går på ett 

sätt bakvägen för att hitta och åtgärda flaskhalsar i konstruktionens design. Med 

den här metoden är den manuella beräkningens funktion snarare en verifiering av 

FEM-beräkningen och inte en problemlösare. Det finns såklart undantagsfall där 

FEM-beräkningen inte kan lösa problemet och användarens egen expertis krävs. 

Men att ha tillgång till dessa program är väldigt bra då de är kompetenta och ett 

utmärkt stöd att ha i konstruktionsfasen. De snabbar på utvecklingstakten och ger 

ett, vid rätt användande, bra slutresultat.      

2.5 Presentation av vald metod  

Författarna tar hjälp av Fredy Olssons metod för princip-, primär- och 

tillverkningskonstruktion (Olsson, 1995). Metoden används när en ny produkt ska 

utvecklas men också när det ska utföras en utveckling/förbättring av en produkt. 

Den första fasen heter principkonstruktion och med den avses det tidiga 

utvecklingsarbetet av produkten. Först görs en produktdefinition för att beskriva 

uppgifterna för produkten. Sedan genomförs en produktundersökning som 
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innehåller undersökning av patent, användningsområde och 

marknadsupplysningar. Därefter görs en kriterieuppställning innehållande de krav 

och önskemål som finns för produkten. En avvägning/viktning görs mellan olika 

kriterier för att rangordna deras betydelse. Sedan ska ett antal produktförslag 

skissas fram som förklarar produktuppgiften. Dessa utvärderas mot kriterierna 

som finns och slutligen presenteras ett utvalt produktförslag noggrant med den 

viktigaste informationen angiven.  

Den andra fasen heter primärkonstruktion och då ska en preliminär produkt 

skapas. Komponent- och materialval samt analys av produktens delar genomförs. 

För att ta reda på vilka delar som är unika och måste konstrueras samt vilka som 

är färdiga. Efter det ska komponenter väljas samt vilka delar som är unika och 

måste detalj konstrueras. Även ett material ska fastställas och efter det skapas en 

CAD-modell av utsett produktförslag. Vid behov utförs en konstruktionsanalys 

och slutligen skapas det maskinteknikska ritningar. 

Sista fasen är tillverkningskonstruktionen och då ska bland annat en 

tillverkningsmetod väljas och en kostnadsberäkning skapas. En felanalys ska 

utföras för att ta reda på i vilka produktdelar det kan uppstå fel och vilket som är 

mest allvarligast. En undersökning genomförs med avseende på om produkten 

behöver en CE-märkning. Även en riskanalys (FMEA) görs vid behov. Sista delen 

är produktutprovning och då skapas en prototyp som det kan utföras tester på. Vid 

behov kan ritningar av de unika delarna korrigeras. 

2.5.1 Metodbeskrivning 

Författarna följer inte Fredy Olssons (Olsson, 1995) metod från början till slut 

utan har valt det innehåll som är relevant för projektet. Den första delen, 

principkonstruktionen uteblir på grund av att produktutkastet är färdigt. 

Tillverkningskonstruktionen ingår heller inte i projektet därför uppdragsgivaren 

tillverkar det optimerade motorfästet själva om det blir aktuellt. Den del av 

metoden som presenteras i examensarbetet är primärkonstruktionen men utan 

maskintekniska ritningar då uppdragsgivaren tar fram det själva vid eventuell 

tillverkning. 
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3. Presentation av utfört arbete, analys och resultat  

3.1 Gantt-schema 

Ett Gantt-schema har bifogats för att visa hur projektet genomfördes. Schemat 

hjälpte författarna att hålla en god planering och såg till att de inte drabbades av 

tidsbrist. Schemat återfinns under bilaga 5.1. 

3.2 Förstudie 

Som förstudie undersökte författarna vilken arbetsmetod som skulle vara bäst att 

använda för att genomföra optimeringen. De kom fram till att använda en topologi 

optimering som bas för att bygga upp ett nytt motorfäste. Författarna skulle sedan 

testa motorfästets hållfasthet genom FEM-beräkning. Författarna ansåg att med 

det här arbetssättet skulle optimeringen bli mer tidseffektiv och göra slutresultatet 

bättre. 

3.3 Produktutkast  

Produktutkastet är en CAD-modell som författarna mottog av företaget. 

Totalvikten på det befintliga motorfästet är 14 kg och den är utformad för att ha 

hög utmattningshållfasthet. Den består av tre delar, ett fäste samt två 

förstärkningar. Författarna har fått ta del av maskintekniska ritningar och har 

kommit fram till att motorfästets form skärs ut, hål eller liknande bearbetas i 

maskin och till sist bockas 90 grader. Även förstärkningarna skärs ut och svetsas 

dit på det bockade fästet för att förbättra hållfastheten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 visar produktutkastet. 
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Figur 3.2 visar det bockade fästet och väger 12 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3 visar förstärkningen och väger 1 kg. 

 

3.4 Komponentval 

Komponentvalet handlar om att finna och dokumentera de produktdelar som är 

färdiga och kan användas i en viss produkt. Det ska även konstateras vilka 

komponenter som är rutinbehandlande och/eller unika. 

3.4.1 Färdiga och unika delar 

Motorfästet har enbart tre delar att ta hänsyn till så därför ansåg författarna att en 

tabell inte var nödvändig att presentera som i normalfallet. Sammanfattningen är 

att motorfästets delar är unika och alla ska special behandlas. Alla 

produktutkastets delar ska även tillverkas av samma material.  
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3.5 Materialval 

För att kunna välja ut ett stål som matchar kraven från lastfallet har författarna 

använt Karl Björks formelsamling (Björk, 2016) och CES Edupack (CESedupack, 

2017). Det senare var en programvara som utgjorde ett stöd i författarnas process 

att välja ut ett korrekt material.  

Från början fanns det flera tänkbara stålsorter och författarna var tvungna att göra 

en ursållning. Det var tillslut de önskade materialegenskaperna som fällde 

avgörandet för vilket stål som valdes. Författarna letade efter ett material som 

hade hög hållfasthet, god utmattningsstyrka och var elastiskt. Det fick inte heller 

vara ett för dyrt stål då det var viktigt att hålla nere totalkostnaden. Med de 

kriterierna i åtanke valdes ett konstruktionsstål som heter S355. Författarna ansåg 

att det passade bäst främst med avseende på hållfasthet, ekonomi och miljö.  

S355 är ett låg legerat stål (Metricmetal, S355, 2017) som ingår i kategorin 

allmänna konstruktionsstål (Björk, 2016). Konstruktionsstål används ofta i 

bärande element som t ex. broar och traverser (Björk, 2016). Det var en lämplig 

egenskap med tanke på att motorfästen är en form av bärande element. 

Konstruktionsstål kan med fördel svetsas och är en bra egenskap att ha vid 

eventuell tillverkning av det optimerade motorfästet (Björk, 2016). S355 har fått 

en speciell behandling som gör det till ett finkornstål som har en högre hållfasthet 

än vanliga stål. Sträckgränsen är förhöjd och är konstant oavsett tjocklek på 

godset (Björk, 2016). Det är en väldigt bra egenskap att ha då godsets tjocklek 

inte blir en begränsande faktor i materialvalet för konstruktionen. Dock varierar 

fortfarande brottgränsen men är sekundär då författarna baserade sitt gränsvärde 

på sträckgränsen.  

Stål är även ett bra val med hänsyn till miljön för det kan smältas ned och 

återanvändas. Återvinningsprocessen av stålet reducerar mängden energi som 

behövs för att framställa materialet och gör att miljön påverkas i mindre 

utsträckning (CESedupack, 2017). En tabell med stålets egenskaper presenteras 

nedanför. 

 Tabell 3.1 Egenskaper för S355 (CESedupack, 2017) 

 

Pris Densitet Sträckgräns (𝑅𝑒𝑙) Brottgräns (𝑅𝑚) Utmattningsstyrka 

(106 - 107 cykler) 

Fraktur 

seghet 

 

5,41 – 5,67 

kr/kg 
7,8 - 7,9 

kg/𝑚3 
355 MPa 470-630 MPa 248-700 MPa 14-200 

MPa.𝑚0.5 
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3.6 Topologi optimering 

Första steget var att utföra en topologi optimering och ta fram det konceptförslag 

som det nya motorfästet kunde byggas på. Programmet som innehåller topologi 

optimeringen heter Inspire och fanns tillgänglig som undervisningsresurs under 

utbildningen. Huvudmålet med optimeringen var att skapa ett motorfäste som var 

mer kostnadseffektivt än det befintliga (Swerea, 2017). Topologi optimeringen 

gick att ställa på två olika sätt med separata slutmål, antingen att enbart minimera 

vikten eller att maximera stelheten kombinerat med viktreducering (Inspire, 

2017). Då det var viktigt att motorfästet hade en hög hållfasthet så valde 

författarna att maximera stelheten. Den stora fördelen med topologi optimering är 

att den anpassar konstruktionen efter ett definierat lastfall (Swerea, 2017). Det 

betyder alltså att författarna kunde utforma motorfästet rätt från början och 

minska risken för konstruktionsändringar senare i projektet. Topologi 

optimeringen hjälpte författarna att maximera materialutnyttjandet och gjorde 

motorfästet mer kostnadseffektivt.  

Figur 3.4 visar hur förutsättningarna för optimeringen ställdes in och lastfallet 

försökte efterlikna verkligheten så mycket som möjligt. Låsningar placerades i 

skruvförbanshålen som i verkligheten spänns fast i växellådan. Det gällde även 

det avlånga spåret där motorfästet fixeras i ramen. Belastning i form av vrid- och 

böjmoment placerades på motorfästet. Ytterligare en belastning i form av ett tryck 

placerades på samma yta. Den visualiserade motor och växellådans egentyngd och 

trycket placerades vid 200 MPa. Det betyder att konstruktionen anpassades för att 

aldrig överstiga den spänningen för den typen av belastning. Det röda planet gör 

att optimeringen ser till att det blir symmetri i konstruktionen. Figur 3.5 visar 

inställningen för topologi optimeringen och totalvikten skulle landa 8 kg. 

Lastfallet och storleken på belastningarna återfinns under kapitlet 

hållfasthetsanalys. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.4 visar hur laster och låsningar är definierade för motorfästet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.5 visar målet med topologi optimeringen. 
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Figur 3.6 visar resultatet av topologi optimeringen och konceptförslaget visade att 

mängden material kunde minskas på flera ställen. Optimeringen tyckte att 

förstärkningarnas hållfasthet kunde utnyttjas betydligt mer genom att ta bort 

material vid bockningsradien. Det betydde att det enbart fanns tre punkter som 

skulle ta upp belastning vilka var de båda förstärkningarna samt mittdelen på det 

bockade fästet. Jämfört med det ursprungliga motorfästet som hade 5 bärande 

punkter var det en stor förändring. Ett misstag som optimeringen gjorde var att ta 

bort de övre hålen. Det kan vara så att optimeringen ansåg det räcka med att 

spänna fast motorfästet i två skruvförbandshål. Författarna ansåg inte det vara 

någon bra idé utan ville ha fyra skruvförbandshål. I konceptförslaget var även 

material borttaget från själva förstärkningen. Men då de kommer ta upp större 

belastning med den nya designen så beslutade författarna att inte ta bort för 

mycket massa på dem. Överlag var författarna var väldigt nöjda med resultatet 

och fick många idéer på hur de kunde bygga upp det nya motorfästet. Motorfästet 

i figur 3.7 var en modell av konceptförslaget som skapades. Den importerades till 

Catia och det underlättade skapandet av den nya CAD-modellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.6 visar resultatet från topologi optimeringen och väger i det här utförandet 8 kg. 

Programmet visar var material kan plockas bort utan att stelheten i konstruktionen försämras. 
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Figur 3.7 visar en renderad bild från Keyshot av topologi optimeringen och bilden gör det enklare 

att se förändringen som optimeringen gjort. 

Figur 3.8 visar den nya CAD-modellen som skapades i Catia och slutresultatet var 

en kompromiss mellan vikt och hållfasthet, där det senare hade högst prioritet. Det 

viktigaste i den konstruktiva utformningen var att stärka upp de tre bärande 

punkterna. Det vill säga de båda förstärkningarna samt mittdelen på det bockade 

fästet. På grund av det har författarna bortsett från vissa andra idéer från topologi 

optimeringen bland annat urgröpningen från förstärkningarna. Bredden på 

mittdelen gjorde författarna lite bredare. Det minskade risken att det bockade 

fästet böjs eller vrids för mycket. Det kan även skapa en oönskad höjning av 

spänningen. Förstärkningarna dimensionerades för att bidra med ytterligare 

stabilitet på grund av att de skulle ta upp större belastning med den nya designen. 

Författarna behöll samma dimensioner på alla hål som det ursprungliga 

motorfästet hade.   
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Figur 3.8 visar assemblyn av det optimerade motorfästet. 

Totalvikten landade omkring 12 kg och CAD-modellen blev ungefär 15 % lättare 

än det befintliga motorfästet. Den vikten kändes lagom och gjorde att författarna 

ansåg att tillräckligt hög utmattningsstyrka hade erhållits. Även det faktum att 

CAD-modellen var baserad på en topologi optimering ökade chansen ytterligare 

till att hög hållfasthet hade erhållits. Designen på det optimerade motorfästet 

försökte författarna hålla enkel och inte göra onödigt komplex. Komplex 

utformning kan leda till att tillverkningen blir dyrare. Ett konkret exempel på det 

var att författarna inte gjorde några fickor i motorfästet utan istället minskade 

plåttjockleken med 2 mm för att minska vikten. Nästa steg i processen var att 

utföra FEM-beräkning för att testa hållfastheten på den nyskapade CAD-

modellen. 
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Figur 3.9 visar CAD-modellen av förstärkningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.10 visar CAD-modellen av fästet. 
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3.7 Hållfasthetsanalys  

För att testa motorfästets hållfasthet tog författarna hjälp av Generative Structual 

Analysis i Catia. Det är en metod som låter författarna väldigt realistiskt 

kontrollera hållfastheten i motorfästet. Den bygger på FEM som är en förkortning 

på Finita Element Metoden och är ett sätt inom matematiken att lösa 

differentialekvationer (XDIN, 2017). FEM har blivit integrerad i olika 

datorprogram som löser ekvationerna. Resultatet av det är att beräkningen går 

betydligt mycket snabbare och gör processen effektivare. Det fanns faktorer som 

var viktigt att författarna hade vetskap om innan FEM-beräkningen genomfördes 

och presenteras i punktform nedanför. 

 FEM-beräkning är rent approximativ och resultatet avviker alltid från 

sanningen (XDIN, 2017). Därför ska resultatet alltid verifieras med 

manuell beräkning.  

 Randvillkoren som låser fast FEM-modellen kan skapa missvisande 

spänningskoncentrationer. Det beror på att randvillkoren är helt stela men 

inget sådant material existrerar i naturen (XDIN, 2017).  

 Generative structual Analysis kan inte lösa alla typer av 

hållfasthetsproblem utan är anpassad för linjära beräkningar (XDIN, 

2017). Vid ett linjärt problem så ökar spänningarna proportionellt mot 

lasten, dvs ökar lasten med 10 % så gör även spänningarna det. Så 

fungerar det inte vid exempelvis icke-linjära problem (XDIN, 2017).  

Författarna skulle lösa två problem med hjälp av FEM-beräkning. Den första 

FEM-beräkningen handlade om att ta fram vrid- och böjmomentet som påverkar 

ett enskilt motorfäste. Den andra FEM-beräkningen handlade om att testa 

hållfastheten på ett enskilt motorfäste. Först presenterar författarna metoden för 

att ta fram vrid- och böjmomentet.  

Enkelt förklarat så byggde författarna upp en mycket förenklad CAD-modell som 

visualiserade hela motorn och växellådan monterad i trucken. Motorfästena var 

fastlåsta i ramen och belastning drog i dem. Själva motorplattan gjordes helt stel 

genom att addera 106 antal nollor på materialets elasticitetsmodul. Den åtgärden 

gjorde att belastningen enbart påverkade motorfästena och inte plattan. Det var 

viktigt för att sensorerna skulle ha möjlighet att läsa av rätt moment. För att 

verifiera resultatet av den här FEM-beräkningen summerades alla krafter och 

adderades sedan ihop med den totala lasten. Svaret på den ekvationen skulle bli 

noll och så var även fallet för författarna. Det betydde att de beräknade momenten 

kunde anses trovärdiga. 
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Författarna använde reaktions sensorer för att ta fram momenten. Sensorerna 

placerades på varje motorfäste där de låg och läste av hur belastningen fördelades. 

Efter beräkningen kunde författarna väldigt enkelt läsa av resultatet som 

sensorerna visade. Det var ett smart sätt att utnyttja FEM-beräkningens styrka och 

väldigt tidseffektivt. Anledningen till att författarna arbetade på det viset var för 

att de saknade kunskaper som behövdes för att manuellt beräkna fram 

momenten.Viktigt att nämna är att de beräknade momenten är rent approximativa 

och inte är en exakt skildring av verkligheten. De ansågs dock vara tillräckligt 

korrekta för att kunna användas för att testa hållfastheten på ett enskilt motorfäste.  

Den andra uppgiften handlade om att testa ett motorfästes hållfasthet. Testet var 

ett sätt för författarna att se hur hög spänningen skulle bli av den definierade 

belastningen. Den informationen skulle göra det enklare för författarna att 

bedömma hur framgångsrik optimeringen varit. Det gav även en liten indikation 

på hur hög hållfasthet motorfästet hade. Enbart det här testet kommer inte på 

något vis säkerställa att motorfästets hållfasthet är godkänd. För att dra den 

slutsatsen krävs det ytterligare tester och verifiering i form av manuell beräkning.     

3.7.1 Lastfall 

Motorfästen har överlag komplexa lastfall som innehåller flera typer av 

belastning. Lastfallet som presenteras här var en ungefärlig översättning av hur 

motorfästet påverkas i verkligheten och användes i FEM-beräkningen. Resultatet 

av den skulle ge en indikation på hur stabilt motorfästet var och hjälpa författarna 

att kunna utvärdera optimeringen.  

De belastningar som författarna inkluderat i lastfallet var en böjning kring y-

axeln, vridning kring x-axeln och egentyngden från motor och växellåda. 

Böjningen kring y-axeln skapas av vridmomentet och är en dynamisk last. Den 

uppstår när kardanaxeln snurrar med- eller moturs och varierar med tiden 

(Dynamisk last, Nationalencyklopedin, 2017). Vridningen kring x-axeln skapas 

när trucken är i rörelse och bakaxeln roterar. Även den lasten är dynamisk och 

inte konstant. Vibrationerna från motorn är en form av belastning som inte 

inkluderades i FEM-beräkningen. Det beror på att en statisk last beräknades och 

den tar inte hänsyn till hur laster påverkar en konstruktion med tiden. Tanken är 

att motorfästet ska hålla lika länge som truckens livslängd. Det kommer skapa 

någon form av utmattning i motorfästet. Frågan är om den utmattnignen kommer 

leda till ett brott i materialet. Det kunde dessvärre inte författarna besvara på 

grund av kunskapsbrist. Däremot ville de nämna den och säga att de var medvetna 

om att den finns. 
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Figur 3.11 visar hur det definierade lastfallet ser ut. Momenten kan påverka motorfästet både 

med- och moturs. 

För att kunna bygga upp CAD-modellen som visualiserar motorn och växellådan 

behövde författarna de verkliga dimensionerna. Därför letade de upp relevanta 

bilder på den aktuella motorn och växellådan, vars dimensioner de kunde använda 

till att skapa en CAD-modell. Hade författarna haft tillgång till den riktiga motorn 

och växellådan så hade de såklart använt den. Så var inte fallet utan författarna var 

tvungna att vara kreativa och använda en alternativ lösning, som kunde ta fram ett 

approximativt vrid- och böjmoment. 
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Figur 3.12 visar dimensioneringen för motorn och SI-enheten är millimeter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.13 visar dimensioneringen på växellådan och bredden som inte syns i figuren är 454 mm. 

Motorfästet sitter monterad på den kvadratiska hålbilden. 
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3.7.2 Resultat 

Först presenterar författarna FEM-beräkningen som tog fram vrid- och 

böjmomentet som påverkar varje motorfäste. Figur 3.14 visar den väldigt 

förenklade modellen över motorn och växellådan monterad i trucken. 

Motorfästena är fastlåsta i ramen med låsningar och i den horisontella 

motorplattan med kontakt element. Plattan belastades med motorns maximala 

vridmoment som är 11500 Nm i x- och y-led. Plattan belastades även med motorn 

och växellådans egentyngd. Reaktions sensorer placerades på varje motorfäste för 

att läsa av momentens fördelning. 

 

 

Figur 3.14 visar motor och växellådans låsningar och belastningar. 
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Figur 3.15 visar vilken spänning som skapades när alla belastningar påverkade 

samtidigt. De kritiska punkterna sitter där motorfästet spänns fast i ramen och var 

rimligt. Det bildas även spänningskoncentrationer i mittdelen på fästet som beror 

på vrid- och böjmomentet. Det här resultatet ger en indikation på att det är god 

marginal upp till materialets sträckgräns och kan jämföras mot nästa FEM-

beräkning av det enskilda motorfästet. 

 

Figur 3.15 visar spänningen som skapas i motorfästena när alla belastningarna verkar samtidigt. 

När FEM-beräkningen var klar läste författarna av reaktions sensorerna och figur 

3.16 visar hur momenten fördelades över de fyra motorfästena. Fördelningen var 

förhållandevis jämn med undantag för någon reaktions sensor. Moment.1 visar 

böjningen kring y-axeln och Moment.2 vridningen kring x-axeln. Författarna 

valde att använda medelvärdet för de två momenten. Belastningen blev 2882 Nm 

från vridningen och 2862 Nm för böjningen. Momenten var såklart idealiserande 

men ansågs tillräckligt noggranna för att kunna användas i nästa FEM-beräkning. 
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Figur 3.16 visar reaktion sensorerna för de aktuella motorfästena. 

Momenten var fastställda och nästa steg var att använda dem för att kontrollera 

hållfastheten för ett motorfäste. För att förenkla beräkningsmodellen så gjordes 

CAD-modellen om till en hel part. Då behövde författarna inte lägga på kontakt 

element mellan parterna och det resulterade i en enklare beräkningsmodell. För att 

kunna genomföra FEM-beräkningen krävdes låsningar och laster. Författarna 

testade olika låsningsvarianter och det alternativet som presenteras i figur 3.17 

ansåg de fungera bäst. Det handlade om att hitta en fastspänning som gav 

minimalt med onaturliga spänningskoncentrationer. Författarna gjorde så gott de 

kunde och använde sina grundkunskaper för att uppnå en så korrekt fastspänning 

som möjligt. I figur 3.17 är de röda skenorna en låsning som fixerade motorfästet i 

x-led. De röda pilarna i samma figur är låsningarna för skruvförbandshålen och 

fixerade motorfästet i resterande axelriktningar samt rotationen. Låsningarna 

kopplades mot hålens mantelytor då författarna ansåg att det gav mest 

verklighetstrogen fastspänning. För det avlånga spåret som fixerar motorfästet i 

ramen använde författarna likadan låsning som för skruvförbandshålen. Den enda 

skillnaden var att låsningen sattes i förbindelse med en virtuell part. Den uppför 

sig som en helt vanlig del fast den är inte synlig (XDIN, 2017). Den kopplades till 

CAD-modellens geometri därför författarna ansåg att det minskade den onaturliga 

spänningskoncentrationen vid det aktuella stället. Även den virtuella delen 

kopplades mot spårets mantelytor för det ansågs vara mest korrekt. Författarna 

låste inte rotationen i låsningen som satt i den virtuella delen då det skulle 

motverka effekten av vrid- och böjmomentet.  
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Momenten i sin tur placerades på motorfästets toppyta vid det fastlåsta spåret. 

Storleken på momenten var genomsnittsvärdet från alla reaktions sensorer i 

föregående FEM-beräkning. Motorn och växellådans egentyngd fördelades lika 

över alla motorfästen och placerades på samma yta. Där ansåg författarna att den 

gav en liknande effekt som i verkligheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.17 visar hur författarna placerade låsningar och laster på motorfästet. 

Nästa steg var att ställa in rätt elementindelning så att FEM-beräkningens resultat 

skulle få minimal avvikelse. Figur 3.18 visar inställningen för modellens Mesh 

och figur 3.19 hur den ser ut. Det är element i form av tetraeder och noder som 

binder samman beräkningsmodellen i form av ett nät. Nätet kan förändras och ju 

fler noder och element desto noggrannare blir beräkningen (XDIN, 2017). Det var 

främst två parametrar som författarna jobbade med. Den första heter Size och 

justerar storleken på elementen (XDIN, 2017).  
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Figur 3.18 visar inställningen för modellens Mesh. 

Den andra heter Absolute sag och ställer in det maximala avståndet mellan Mesh 

och geometri (XDIN, 2017). Det är rekommenderat att Absolute sag ska ha en 

storlek på 5 % av Size (XDIN, 2017). Författarna placerade även ut Local Sag vid 

kritiska punkter som hål eller liknande. Det gjorde att noggrannheten i 

beräkningen blev bättre vid de punkterna och var viktigt för att få ett trovärdigt 

resultat. Författarna valde att använda elementtypen parabolisk då det förbättrade 

noggrannheten på beräkningen ytterligare. Det beror på att den paraboliska 

tetraedern har fler noder jämfört med den linjära. Målet var att hamna under den 

rekommenderade gränsen på 2 % i felmarginal på det globala värdet. När 

författarna var nöjda med modellens Mesh så var det dag att genomföra FEM-

beräkningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.19 visar modellens Mesh och målet var att hamna under 2 % i Global error rate. 
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Resulatet av beräkningen visar att det var god marginal upp till spänningens 

gränsvärde vilket författarna ansåg positivt. Testet visade att motorfästet var 

stabilt och att topologi optimeringens konceptförslag varit till god hjälp. Enligt 

resultatet blev det ingen plastisk deformation i motorfästet då spänningen var 

under materialets sträckgräns. Sträckgränsen är den högsta spänning materiet tål 

utan att få permanenta deformationer (Sträckgräns, Nationalencyklopedin, 2017). 

Motorfästet har dimensionerats för att spänningen inte skulle överstiga det värdet.  

Figur 3.23 visar även att det globala värdet från FEM-beräkningen låg nära den 

rekommenderade gränsen på 2 %. Det betydde att avvikelsen på resultatet inte var 

särskilt stor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.20 visar resultatet av FEM-beräkningen i form av von Mises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.21 visar baksidan av motorfästet och de röda områdena är kritiska punkter. 
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Figur 3.22 visar baksidan av motorfästet och hur hög spänningen är. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.23 visar sensorerna från FEM-beräkningen. 
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3.8 Kritisk granskning av resultat 

Syftet med projektet var att optimera ett motorfäste och göra det mer 

kostnadseffektivt. Det målet anses vara uppfyllt då det optimerade motorfästet 

väger ungefär 12 kg. Det skapades en reducering på både fästet och 

förstärkningen som totalt blev 2 kg. Författarna ansåg att det var en rimlig vikt 

med hänsyn till hållfastheten och utmattningsstyrkan. De upplevde att de 

begränsades lite i den konstruktiva utformningen på grund av de högt ställda 

kraven från lastfallet. Men också av det faktum att de ville hålla utformningen av 

det optimerade motorfästet simpel för att inte komplicera tillverkningen. Men de 

är nöjda med slutresultatet överlag och vill ge beröm till topologi optimeringen 

som har varit ett ovärderligt hjälpmedel i skapandet. Konceptförslaget har 

verkligen varit en inspirationskälla för författarna och de har använt många idéer 

från den. De anser att topologi optimeringen har hjälpt slutresultatet att bli bättre 

än om de inte hade haft tillgång till programmet.  

För att använda sina kunskaper som de erhållit från utbildningen så skulle en 

FEM-beräkning genomföras för att testa hållfastheten på ett motorfäste. Det var 

ett sätt att få en indikation på hur spänningen betedde sig. Men gjorde också att 

författarna kunde bedömma hur bra topologi optimeringen fungerat. Innan de 

kunde beräkna motorfästets hållfasthet behövdes vrid- och böjmomentet som 

påverkar varje motorfäste. Det beslutades att ta fram dem genom ytterligare en 

FEM-beräkning för det var enklast med tanke på författarnas begränsade 

beräkningskunskaper. Tillvägagångssättet var att bygga upp en väldigt förenklad 

CAD-modell av motorn och växellådan monterad i trucken. Det totala vrid- och 

böjmomentet samt egentyngen placerades på motorplattan och fördelades ut över 

motorfästena. Reaktions sensorer placerades på varje motorfäste som läste av 

momentet. Det var ett väldigt tidseffektivt sätt att arbeta på men resultatet blev 

väldigt idealiserat då CAD-modellen var så förenklad. Det optimala vore att 

beräkna momenten manuellt då resultatet skulle blivit mer exakt. Men författarna 

har gjort vad de kan med deras kunskaper för att ta fram ett godtyckligt moment.  

Resultatet från FEM-beräkningen på motorfästet var över förväntan och 

författarna var förvånade över att spänningen låg vid 235 MPa. En första tanke 

från författarna var att topologi optimeingen hade fungerat bra och gett en hög 

hållfasthet. Enligt FEM-beräkningen var motorfästet kapabelt till att hantera en 

större belastning utan att plastiskt deformeras. Resultatet gav en förhållandevis 

hög säkerhetsfaktor mot brott men det var samtidigt ett approximativt värde och 

chansen till avvikelse var stor. Då författarna inte verifierade det här resultatet 

med manuell beräkning var det svårt att dra fler slutsatser. Det här gav mer av en 

indikation på hur spänningen betedde sig och inte mycker mer. Det behövs fler 

tester för att kunna uttala sig om hur hög hållfasthet motorfästet har. Resultatet 
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visade åtminstone att det inte blir plastisk deformation i motorfästet med det 

aktuella lastfallet som belastning.   

Huvudmålet med projektet har inte varit att säkerställa att motorfästet håller för 

belastningen i verkligheten. Utan det här projektet är mer ett exempel på hur en 

detalj kan optimeras med moderna hjälpmedel. Det beror på att författarna 

saknade den spetskompetens som krävdes för att kunna genomföra en korrekt 

hållfasthetsberäkning. De saknade även kunskap för att kunna utnyttja FEM-

beräkningens fulla potential. Projektet har behövts anpassas efter författarnas 

kunskapsnivå och erfarenheter då motorfästets belastning är väldigt komplex. 

Den sista stora frågan som är kvar och även inverkar på totalkostnaden är 

tillverkningsmetoden. Då det är en så pass viktig fråga ville författarna nämna de 

tankar och funderingar som har dykt upp. Det är främst två alternativ som 

författarna har diskuterat kring. 

Det första alternativet var att gjuta motorfästet i ett stycke för att korta ner antalet 

steg i tillverkningsprocessen. Det kan uppnå en potentiell kostnadsreducering. Vid 

gjutning tror även författarna att motorfästets design kan modifieras så att 

ytterligare viktreducering kan uppnås. Det hade passat bra med gjutning då 

motorfästets form redan nu blivit ganska komplex. Vid gjutning är en 

konstruktions anpassning nödvändig. Motorfästet måste ha släppningvinklar, 

bearbetingstillägg och krympmån för att kunna gjutas framgångsrikt. Rätt 

gjutmetod med avseende på seriestorkleken ska väljas för att lyckas uppnå en 

kostnadsreducering. Det senare påverkas dessvärre av geometrins komplexitet och 

toleranskrav. Så det är oftast inget frivilligt val utan det är omständigheterna och 

förutsättningarna som påverkar valet av gjutmetod. Författarna är tämligen säkra 

på att det krävs efterbearbetning på motorfästet i maskin. Bland annat av alla hål 

och även väggarna som måste bli plana. Det beror på att det kan vara svårt att 

uppnå de krav på tolerans och ytjämnhet som finns med enbart gjutning. Det här 

är enbart spekulationer från författarna och det kan finnas avvikelser i 

resonemanget. Men det finns dock potential att sänka kostnaden med den här 

tillverkningsmetoden.   

Det andra alternativet är att använda den tillverkningsprocess som det befintliga 

motorfästet har i nuläget. Författarna vet inte de exakta detaljerna kring 

tillverkningen men har fått ledtrådar genom maskintekniska ritningar. Som 

motorfästet ser ut just nu så borde det kunna tillverkas på detta vis. Då tänker 

författarna främst på valet av material och utformningen på motorfästet. Fördelen 

med det här alternativet är att tillverkningsprocessen är enklare att genomföra och 

kräver mindre förberedelse av detaljen än exempelvis gjutning. Men då 

viktskillnaden mellan det befintliga och optimerade motorfästet inte är särskilt 
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stor så finns chansen att kostnaden inte sänks särskilt mycket. Det är möjligt att 

göra ytterligare en sänkning av vikten genom att minska plåtens tjocklek. Det 

måste dock göras med försiktighet då hållfastheten förändras. Men det finns även 

stor potential att sänka kostnaden även med det här alternativet.  
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4. Avslutning   

4.1 Diskussion 

Det finns flera positiva erfarenheter att ta med sig från det här projektet och 

författarna har fått kunskaper som de kommer ha stor nytta av i framtiden. 

Projektets upplägg liknar den metod som författarna har lärt sig under 

utbildningen. Men med den skillnaden att den konstruktiva utformningen av 

motorfästet är baserad på en topologi optimering istället för egna idéer. Det har på 

många sätt gjort slutresultatet bättre då författarnas erfarenhet kring konstruktiv 

utformning varit begränsad. Att ha ett program som kan ge ett konceptförslag på 

hur en produkt kan förbättras tycker författarna var väldigt bra. FEM-beräkningen 

var intressant och har gett författarna ännu mer erfarenhet inom området. Den 

orsakade inga problem utan författarna visste i stort sett hur den skulle 

genomföras. 

Sammanfattningsvis har projektet varit lärorikt och möjligheten till att ha haft 

ansvar över ett projekt har varit intressant. Att kunna arbeta självständigt och ta 

egna beslut anser författarna vara väldigt viktigt. Författarna är väldigt tacksamma 

över att ha fått möjligheten att utföra det här examensarbetet och tackar 

uppdragsgivaren för det. 

4.2 Självvärdering och Arbetsfördelning 

Gruppmedlemmarna har försökt dela upp innehållet i projektet så lika som 

möjligt. Under arbetets gång har varje medlem fått ta det område som den har 

känt sig mest kunnig på. Det har hjälpt författarna att genomföra arbetet mer 

tidseffektivt. 
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5. Bilagor 

5.1 Gantt-schema 
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