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bränslesystem på personbilar.  
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Sammanfattning
Detta arbete innefattar en allmän jämförande studie kring materialval för personbilars  
bränsletankar, en framtagning av ett tankkoncept samt en analys av kravlistor.  
Materialen som studeras är plast och stål, närmare sagt sexlagrig HDPE (Hög-densitet 
polyeten) plast med EVOH (Etylenvinylalkohol) lager och en stålplåt vars egenskaper 
har tagit utgångspunkt i ett  genomsnittligt utförande som speglar en generell bild av 
vanligt använda material.  Arbetet resulterar i en presentation av ett färdigt 
tankkoncept som utnyttjar speciella  möjligheter vilka uppstår vid plåtanvändning 
tillsammans med för- och nackdelar  kring de olika materialvalen. Även en bilaga med 
förslag på kravändringar  tillkommer arbetet.  



Abstract 
This thesis presents a general study comparing materials used for fuel tanks in cars, 
a  generation of a fuel tank concept and an analysis of regulations. The materials 
used  in this study are plastic and steel, more precisely a six layered HDPE (High-
Density polyethylene) plastic with  EVOH (Ethylene vinyl alcohol) layers and a steel 
sheet metal with a primary focus on displaying general  characteristics for the 
materials commonly used for fuel tanks. The work results in a  presentation of a 
complete fuel tank concept which uses some special features made  possible by the 
choice of sheet metal together with pros and cons with the different choices of 
material. Also an appendix with suggestions for regulation changes is being 
presented.  



Terminologi 
Förkortningar 

EVOH - Ethylene vinyl alcohol 

HDPE - High-density polyethylene 

CEVT - China Euro Vehicle Technology 

CAE - Computer aided engineering 

CAD - Computer aided design 

SWOT - Strength Weakness Opportunity Threat  

GSD - Generative shape design

ICV - Inlet Check Valve

Enhetsförkortning 

ρp - Densitet för plast

ρs - Densitet för plåt

tp - Tjocklek för plast 

ts - Tjocklek för plåt 

A - Area 

V  - Volym 
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1. Introduktion
I följande kapitel ges en beskrivning på projektets uppkomst, i vilket syfte det 
genomförs samt författarnas målsättning. Det problem som ämnas lösas av 
gruppens medlemmar definieras och en beskrivning till arbetets avgränsningar 
tas upp.  

1.1 Bakgrund 
Projektet föds inledningsvis på grund av behovet av examensarbete för gruppens 
medlemmar. Efter ett tidigare lyckat projekt på företaget CEVT fick gruppen 
möjlighet att inleda ett projekt som formades för att möta kriterier i ett 
examensarbete. Företaget ville undersöka relevansen i tidigare använda dokument 
för kravställning på produkt i perspektiv till ett nytt plåtmaterial samt se vilket 
resultat en extern grupp kunde generera vid en konstruering av produkten. Det 
fanns dessutom önskemål på jämförandet mellan det plastmaterial som idag 
används och plåt med betoning på aspekter som vikt, pris, tillverkning, 
användarmöjligheter och miljöaspekter.  

1.1.2 Uppdragsgivare 
Företaget CEVT AB (China Euro Vehicle Technology AB) ägs av kinesiska Geely 
Automobile, som utgör ett joint venture mellan Zhejiang Geely Holding Group 
och Geely Automobile Holding Limited. CEVT grundades 2013 i syfte att utveckla 
fordonsprodukter till Geely, Volvo och Lynk & Co. De har sitt säte på 
Lindholmen i Göteborg och sysselsätter ungefär 3000 personer. 2016 omsatte 
CEVT AB 3,2 miljarder. Per Mats Fägerhag sitter som verkställande direktör 
(VD) och har samtidigt fler kopplingar inom fordonsindustrin via exempelvis 
SAAB Automobile Powertrain AB (ledamot), Technology Greenhouse AB 
(ledamot) samt Tianming Technology Garage AB (ledamot). CEVTs stora arbete 
har kretsat kring en ny typ av plattform, CMA (Compact Modular Architecture), 
vilken skall levereras till Volvo och Lynk & Co. Plattformen utgör ett modultänk 
över hur en plattform kan omformas beroende på exempelvis längd, bredd och 
utförande på den bilmodell som ämnas använda sig av plattformen. Resultatet blir 
då att samma plattform kan användas till en uppsjö av bilmodeller vilket skulle 
spara på resurser som tid, pengar och arbetskraft (utveckling).  
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1.2 Syfte och mål 
Syftet med projektet är att analysera företagets nuvarande kravspecifikation för 
bränsletank i plast och studera relevansen av denna för design, framtagning och 
brukning av en bränsletank i plåt. Arbetet omfattar även design av en plåttank 
samt en jämförande studie på för- & nackdelar mellan plast- & plåttank. 
Jämförandet skall fokusera på områden såsom jämförandet och optimeringen av 
vikt- och kostnadseffektivitet, funktionalitet, efterfrågan och design. 

Projektets målsättning delas upp i tre områden. Det första målet med projektet är 
att genom intervjuer och analyser på personer och dokument samt via ett 
metodiskt och väl vetenskapligt grundat arbete säkerställa relevansen av de 
dokument som styr konstruktionsarbetet av en bränsletank på CEVT. Det andra 
målet innebär en generering av för- & nackdelar med val av material med hänsyn 
tagen till ovan nämnda faktorer. Den tredje och sista målsättningen innebär 
konstruktion av en bränsletank i plåt anpassad för bilmodellen Lynk & Co 01 
byggd på plattformen CMA CX11 via CAE program som CAD och 
simuleringsverktyg vilken skall befinna sig inom ramverken Technical Regulation 
samt Design Prerequisites.  

1.2.1 Problemdefinition 
Arbetet grundar sig i att företaget enbart arbetar med bränsletankar i plast och vill 
därför bredda sitt intresseområde kring likheter och skillnader mellan andra 
potentiella materialval till bränsletankar. Företagets framtagning av bränsletankar 
till personbilar sker idag till stor del efter egna erfarenheter och tidigare använda 
metoder. Författarna ämnas lösa problemet med otydligheten kring de två olika 
typerna av bränsletankar genom att belysa respektive bränsletanks egenskaper, 
ställa dessa mot varann för att finna för- och nackdelar samt säkerställa att 
företagets kravlistor, som idag är mer utformade för plastmaterial, är relevanta för 
framtagning av tankkoncept i stål.  
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1.3 Avgränsningar 
Projektet avgränsas mot all utveckling av komponenter till bränsletankar, endast 
själva bränsletankens utformning och egenskaper ingår i ramarna. Placering av 
bränslesystemskomponenter och kabeldragning ingår dock i projektet. 
Kringliggande komponenter såsom chassi, kaross och värmeplåtar står utanför 
projektets ramar för utveckling, dessa kräver dock en medvetenhet eftersom de 
avgränsar det fria utrymmet som tanken skall befinna sig i.  

Områden som avgränsning sker mot är följande: 

- Pressimulering på bränsletanken, men däremot hoppas projektet kunna
använda sig av hjälp från företaget med simuleringar.

- Framtagning av en verklig prototyp av bränsletanken.

- Slutsatser som kräver fysiska eller mer avancerade tester, vibrationer etc.

- Studering av energiåtgång för framtagning och återvinning av material.

- Produktkostnad, eftersom en djupare analys krävs för framställning av
total framtagningskostnad från utveckling och tillverkning till distribution
och montering

- Material som potentiellt skulle kunna användas till en bränsletank såsom
aluminium etc. Därmed behandlas enbart stål och plast som material i
denna rapport.

1.4 Individuella ansvarsområden 
Gruppens medlemmar har fört loggbok på antal nedlagda timmar för olika 
områden inom projektet och på så vis kunnat utföra de olika uppgifterna 
likvärdigt. Temporära uppdelningar har gjorts under arbetets gång, utveckling och 
resultat har dock alltid diskuterats i efterhand för säkerställning av bägge 
medlemmarnas godkännande. Majoriteten av den nedlagda tiden har inneburit 
arbete där bägge av gruppens medlemmar har närvarat samtidigt.  
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2. Teoretisk referensram
Kommande kapitel omfattar en beskrivning av den vetenskapliga grund 
författarna sedan bygger arbetet på. Det refereras till litteratur och teorin 
bakom metoderna betonas i syfte att ge en förklaring till vetenskapligt grundade 
påståenden. Även aktuell forskning inom området och arbetets position i 
förhållande till denna behandlas.

2.1 Datainsamling 
Vid insamling av data finns olika typer av metoder att använda sig av beroende på 
dels vilken grupp som skall undersökas men också vilken typ av data som 
förväntas samlas in.  

Kvantitativa metoder 
Det finns metoder av kvantitativ karaktär vilka kännetecknas av stor strukturering 
och större observerad grupp. Här tas en stor mängd data in ofta i form av siffror 
eller annan lättolkad data i syfte att senare analyseras med andra statistiska 
verktyg.  

Kvalitativa metoder 
En kvalitativ metod är ostrukturerad och mindre hållen inom det ramverk som 
sätts upp efter frågeställningen. Med kvalitativa metoder fås djupare information i 
den ofta mindre grupp som observeras.  

2.1.1 Intervjuer 
Intervjuer utgör en metodisk arbetsgång att samla information på. Spektrat för 
olika typer av intervjuer sträcker sig från strukturerade intervjuer med få, 
genomtänkta frågor som kräver korta svar till ostrukturerade intervjuer vilka är 
mer öppna för diskussion kring ämnet. Vid val av metod bör man ifrågasätta 
vilken typ av svar som förväntas svara på den aktuella frågeställningen och utefter 
beslut avgöra intervjumetod (Jennifer Rowley, 2012). Jennifer Rowley (2012) 
menar också på att man bör följa tre steg för att undvika bristande kvalitet i 
intervjuer; 

“...designing and planning interviews, conducting interviews, and making sense of 
interview data.” 

- Jennifer Rowley (2012)
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2.2 Datahantering 
Att systematisk ta hand om sin data öppnar upp för enkel tolkning, dokumentering 
och återkoppling. Det kan dessutom resultera i snabbare hantering och förståelse 
för vad som är relevant för uppgiften. Vid konceptframtagning bör man jämföra 
potentiella koncept inte bara med listade krav utan även, kanske av ännu större 
vikt, med andra koncept som också uppfyller kraven. Det är då viktigt att förstå 
karaktäristiken av de olika koncepten så man kan jämföra samma typ av koncept, 
alltså koncept som står för samma problemlösning.  

Ullman (2010) beskriver i sin helhet en designprocess som är pålitlig och 
applicerbar på grund av sin flexibilitet. Betoningen av dokumentering och 
utvärdering av framtagna lösningar förklaras som grunden till bra beslutstagande 
och bör allltid efterföljas.  

2.3 Systematiskt utvecklingsarbete 
För att uppfylla ett systematiskt utvecklingsarbete krävs ett väl dokumenterat 
förarbete av genomtänkta lösningar kring verifiering och validering. Syftet är att 
styrka och medföra kvalitet och säkerhet kring ett framtaget koncept.  

2.3.1 Produktframtagningsprocess 
Ett produktkoncept kännetecknas genom en ungefärlig teknisk beskrivning av 
form och funktion. Framtagning och utvecklingsprocessen för denna är viktig för 
att erhålla en god kvalitet och ett säkerställt koncept. Enligt Karl T. Ulrich och 
Steven D. Eppinger (2012) ska utvecklingen utgå från kundbehovet och 
målsättning för produkten för att uppnå kvalitetssäkrade och stabila koncept för 
fortsatt utveckling.  

Ulrich och Eppingers produktframtagningsprocess är en generell 
problemlösningsmodell som är anpassningsbar och funktionell för arbetet att ta 
fram produkter. Ulrich och Eppinger menar på att den säkerställer kvalitet, skapar 
bra planering och hantering samt kan identifiera utvecklingspunkter.  

2.3.2 Verifierad utveckling 
För att möta verifieringskraven som bland annat ISO 9001 ställer på produkter 
visar Almgren (1999) en simpel modell som säkerställer framtagningen med 
hänsyn till kundbehov och krav. Almgren visar på vikten av att den output man 
får i form av en slutprodukt möter den input man i form av kravlistor har som 
grund till en produkt.  
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2.3.3 CAE 
Digitalisering möjliggör för ny funktion, högre pålitlighet, bättre effektivitet och 
optimering som exponentiellt ökar värdet som tillverkande företag (Porter och 
Heppelmann, 2014) 

Dagens simuleringsprogram är ofta komplexa och tar hänsyn till ett stort antal 
parametrar. Med hjälp av simuleringar kan egenskaper som form, tjocklek, 
återfjädring, olika krafter och risker för misslyckande upptäckas vid plåtformning. 
Dessutom borde verktygens deformationer dessutom beräknas i förväg för att 
minimera manuella utprovningar och inställningar vid tillverkning (Johan 
Pilthammar, 2017). Utöver simulering av plåtformning sker beräkningar bland 
annat på bränslets rörelser, ljud, vibrationer samt produktens hållfasthet.  

Samhällets digitalisering skapar konstant nya möjligheter för digitalt skapande. 
CAE eller Computer Aided Engineering är ett samlingsnamn för digitala verktyg 
som används i syfte att designa, konstruera och säkerställa produkter i en digital 
värld. Denna digitala värld är kritisk framförallt i dagens fordonsindustri där 
snabb design, lätt delning och hög beräkning prioriteras för att på ett 
konkurrenskraftigt vis leverera högkvalitativa produkter till marknaden. Inte bara 
ur ett skapande perspektiv utan även i tillverkningsfaser spelar digitaliseringen 
stor roll, sammankoppling av digitala modeller med uppkopplade maskiner kan 
effektivisera en verksamhet på många vis (Porter och Heppelmann, 2014). Genom 
att låta konstruktörer i ett tidigt stadie göra enklare simuleringar kan 
konstruktioner hjälpligt beräknas och verifieras innan de lämnas till 
beräkningsavdelningar. På så vis sparas mycket tid eftersom 
beräkningsavdelningen generellt sätt då levererar produkter av högre kvalitet 
(Håkan Petersson, 2013). Håkan (2013) visar dessutom i “Integration of 
Computer Aided Design Analysis into the engineering design process for use by 
engineering designers” att användningen av en mallbaserad konstruktionsanalys, 
som tas fram av experter inom beräkningsområdet, ger konstruktören möjligheten 
att utföra avancerade beräkningar på ett styrt vis. På detta vis ges en konstruktör 
som sällan sitter på samma grad av kompetens inom beräkning möjligheten att 
skapa produkter av avsevärt högre kvalitet. Porter och Heppelmann (2014) samt 
Håkan (2013) visar på vikten av att följa med i digitaliseringen redan från start.  
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2.4 Identifiera egenskaper 
2.4.1 SWOT 

SWOT är en nulägesanalys vars syfte är att identifiera en produkts styrkor, 
svagheter, möjligheter och risker. Resultatet från detta är ofta generellt och 
irrelevant om inte en uppföljning och prioritering utförs, först då kan man fullt ut 
utnyttja SWOT-analysens funktion. Med hjälp av den erhållna informationen kan 
metoden användas till att (Anette Hallin, Tina Karrbom Gustavsson, 2015): 

- Utnyttja produktens starka sidor

- Kompensera för produktens svaga sidor

- Tillvarata produktens möjligheter så bra som möjligt

- Bekämpa eller undvika risker på bästa sätt

2.5 Material 

- 2st HDPE (High Density Polyethylene) lager

- 2st EVOH (Ethylene Vinyl Alcohol) lager

- 2st adhesiva lager

De sex lagren bistår med egenskaper som tillsammans skapar hållfasthet och 
förbättrar materialkombinationens permeabilitetsegenskaper.  

Docol  är ett företag som levererar ett antal olika avancerade höghållfasta stål 
(AHSS). Docolmaterial används ofta inom fordonsindustrin till balkar eller 
liknande detaljer med höga krav på hållfasthet. Materialet har god formbarhet 
och kan svetsas med de flesta andra material. Docol lämpar sig dock bättre till 
balkar, krockskydd och konstruktionsdetaljer än bränsletankar.  
SSAB Domex  är ett höghållfast låglegerat stål (HHLS) gjort för bland annat 
pressning och formning. Det har god svetsbarhet med de flesta material och hög 
korrosionsbeständighet. Domex används ofta inom fordonsindustrin till 
konstruktionsdetaljer med höga hållfasthetskrav även om de ofta är lägre än 
Docol. 
SSAB FORM  är ett metallbelagt mjukt stål som är speciellt framtaget för 
djupdragningar. SSAB FORM är dessutom hållfast, har god 
korrosionsbeständighet samt kan svetsas med de flesta material. Plåten är 
belagd med bland annat zink vilket skapar ett korrosionsskydd.  

Det material som används vid beräkningar för plåtmaterial tas via programmet 
CES Edupack och består av generella egenskaper som är ett genomsnitt på olika 
rostfria stålmaterial. Ett generellt material används eftersom olika 
förutsättningar för design, tillverkning och brukning uppkommer då olika 
material används. Ett generellt material anses i allmänhet representera 
användning av plåt för bränsletankar, vilket är syftet med detta projekt. Se bilaga 
1 - Material för full materialspecifikation.  

Den plast som jämförs i denna rapport är av flerlagrig variant. Plasten består av 
6 lager: 
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2.7 Formblåsning av plast 
Formblåsning går ut på att blåsa upp ett plastmaterial tills dess att det fyller ut en 
form. Tekniken härstammar från glasblåsning och har fram tills idag utvecklats till 
en komplex, simulerbar tillverkningsmetod. Idag används ett flertal 
extruderingsverktyg i samverkan för att skapa flerlagrigt material som sedan kan 
blåsas med tryckluft till önskad form. Mekaniken för formblåsning kräver ofta 
omfattande simulering och tester för att styra faktorer som geometriska 
begränsningar, ojämn tjocklek och toleranser. Formblåsning innebär idag en 
naturlig process för stora plastbehållare och är att föredra då toleranser inte är för 
snäva (Norman Lee, 2006).  

2.6 Pressning av plåt 
Plåtpressning är metoder för att skapa konstruktioner av plåt. Olika metoder 
används till olika ändamål men också framförallt beroende på vilka krafter som 
krävs. Excenterpressning är exempel på en metod som kan användas vid större 
krafter. Med genomtänkta konstruktioner kan man uppnå produkter av tunn plåt 
som har förmågan att ta upp stora krafter, detta sker ofta via ytmässiga bryt i 
plåten. Tillverkningsprocessen är en av många faktorer som kan komma att 
påverka möjligheten till denna typ av geometrisk uppbyggnad. Kanske viktigast 
att ha i åtanke vid plåtpressning är deformationens påverkan på materialet. Den 
plastiska deformation som uppstår härdar materialet och kan, om inte den styrs, ge 
upphov till negativa egenskaper  (Jack Hu, Zdzislaw Marciniak & John Duncan, 
2002).  

2.8 Hållbar utveckling 
Med hållbar utveckling menar författarna att framtagning, tillverkning, 
distribuering, brukning och återvinning av produkt skall utvecklas med miljö- och 
samhällsetiska aspekter i åtanke. Nya system för insamling, sortering och 
återvinning av återanvändbara material öppnar upp för nya möjligheter till 
återvinning (Jefferson Hopewell, Robert Dvorak & Edward Kosior, 2009) vilka 
bör hållas i åtanke vid framtagning av produkter.  

Vid val av material bör man ha i åtanke hur återanvändbar den är. Både spill och 
förbrukade produkter kan ibland användas på nytt. Inte sällan förändras dock ett 
materials mekaniska egenskaper då återanvändning sker och detta kan skapa stora 
problem (Pavel Oblak, Joamin Gonzalez-Gutierrez, Barbara Zupancic, Alexandra 
Aulova & Igor Emri, 2015). Genom att styra processer för återvinning kan ökad 
användning för material skapas (M.Kostadinova Loultcheva, M.Prioetto & F.P. La 
Mantia) vilket skulle öka användbarheten hos materialen använda för 
bränsletankar.  

Att utveckla hållbart innefattar dessutom hållbarheten för företaget, alltså att 
skapa värdefulla produkter som går att sälja med förtjänst. För att bedriva en 
hållbar verksamhet krävs då en insikt i kostnadsaspekter och andra ekonomiska 
faktorer som kan påverka produktens förtjänst.  
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2.10 Benchmarking 
Benchmarking innebär en överblick på konkurrerande, liknande produkter i syfte 
att skapa sig en uppfattning kring marknadens olika produkter. Inte sällan sker, 
inom bilindustrin, benchmarking via olika betalprogram som exempelvis a2mac 
och kan innebära stora vinster i utveckling.  

2.9 Aktuell forskning 
Som beskrivet ovan under de specifika områdena har tidigare forskning länge 
fokuserats på tillverkningsprocesser och att få dessa att fungera på optimalt vis. 
Forskningen tog sedan fart åt miljömässiga håll där återvinning av produkt och 
användandet av återvunna material för tillverkning betonades. Materialforskning 
har alltid skapat nya förutsättningar och forskningen är minst lika aktuell idag på 
grund av dagens bristande naturtillgångar och den konstanta efterfrågan på mer 
unika material. Även en konstant utveckling av produkten har historiskt skett där 
nya användningsmöjligheter vuxit fram. Detta projekt förväntas ta hänsyn till 
aktuell forskning och ge förslag på produktens möjligheter vid tillverkning, 
brukning och återvinning.  
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3. Metod
I kommande kapitel beskrivs tillvägagångssättet för arbetet. De metoder och
verktyg som använts beskrivs i detalj i syfte att ge läsaren en förståelse för hur
antaganden tagits, information hittats och bearbetats till senare resultats- och
diskussionsunderlag.
För att uppnå en metodisk framgång har en övergripande metod tagits fram i syfte
att täcka in samtliga moment för projektet se figur 3.1. I varje delmoment kan
sedan kända och väl provade metoder plockas in för att säkerställa detaljnivån på
uppgifter. I vissa fall har metoderna även skrivits om för högre relevans för
projektet.

Figur 3.1 Gruppens framtagna projektmetod, illustrationer till metodkopplingar 
visas 

3.1 Datainsamling 
3.1.1 Intervjuer 

Författarna använder sig av den vanligaste typen semistrukturerad intervju där ett 
tiotal väl övervägda frågeformuleringar valts i syfte att generera den mest 
attraktiva informationen för ämnets stiftade problemformulering. Tre steg för 
metodiskt arbetssätt följs, Jennifer Rowley (2012): 

1. Designa och planera

2. Genomföra

3. Analysera

3.1.2 Studiebesök
Ett studiebesök anses vara relevant i syfte att observera och studera framtagningen 
av en bränsletank samt de ingående faktorerna som påverkar 
framtagningsprocessen såsom geometriska begränsningar, svetsförmåga m.fl. 
Besöket utfördes på Techroi i Bengtsfors, vilka i dagens situation levererar 
bränsletankar i plåt. Kontakt har även tagits med Stena recycling som återvinner 
ett flertal material.  
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3.1.3 Benchmarking 
Benchmarking sker via a2mac där bilder och information kring konkurrenternas 
fordon och komponenter kan hittas. Projektet tar sats från denna benchmarking 
med konstruktionsidéer och utformningar. 

3.1.4 Analysverktyg 
Ett systematiskt arbete bedrevs i syfte att skapa en rutinbaserad arbetsgång för att 
jämföra omfattande kravlistor och riktlinjer för framtagning av bränsletankar. 
Författarna utgår från Ullman (2010) “The conceptual design phase” och skriver om 
modellen för att utesluta onödiga moment och i största mån gynna vårt projekt, se 
figur 3.2. Författarna applicerar det skapta analysverktyget i tolkning av: 

- TR (Technical Regulation), beskriver grundligt de komponenter,
utföranden och tester som får appliceras på produkt, m.fl.

- DPR (Design Prerequisites),  beskriver grundligt designkrav och
kringliggande faktorer som påverkar tankens utformning och funktion.

Figur 3.2 Egen framtagen modell för analys av kravspecifikationer, ursprungligen 
framtagen av Ullman (2010) 
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3.2 Framtagning av koncept 
Ulrich och Eppingers (2012) produktframtagningsprocess används parallellt med 
Almgrens (1999) metod för verifiering och validering.  

3.2.1 Generell lösningsmetod 
För att generera lösningar till produkten på ett metodiskt vis användes Ulrich och 
Eppingers (2012) grundläggande produktframtagningsprocess. Delmomenten i 
metoden går direkt att applicera på detta projekt eftersom projektet kräver en 
metodisk modell där kriterier, provisorisk utformning, simuleringar och 
utvärderingar sammankopplas i ett syfte att säkerställa valda lösningars 
funktionalitet. Genom att punktligt dokumentera arbetet i varje delmoment kan 
enkelt potentiella bristfälliga lösningar felsökas. Metoden anpassades för att 
gynna projektet i största möjliga mån, se figur 3.3.  

Figur 3.3 Egen framtagen metod för produktframtagning, ursprungligen utformad 
av Ulrich och Eppinger (2012) 

Konstruktion sker via CAE program för att ta fram en konceptuell design på 
bränsletanken i en kompatibel datamiljö. Författarna använder sig av Catia V5 i 
syfte att efterfölja dagens utveckling och digitalisering. Arbetsbänken GSD eller 
Generative Shape Design (ytmodellering) används för att skapa produkten.  
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3.2.2 Verifiering och validering 
För att säkerställa att slutprodukten uppfyller kravspecifikation används 
Almgrens (1999) modell för verifiering och validering se figur 3.4. I modellens 
olika steg är det tydligt att koppling till simuleringar och avstämningar med 
företaget kan ske vilket kan verifiera funktionalitet på slutprodukt. Verifiering 
sker parallellt med arbetets framgång i form av simpla jämföranden till tidigare 
benämnda kravlistor. Validering sker vid framtagen produkt i syfte att ytterligare 
säkerställa uppfyllelse av kraven.  

Figur 3.4 Almgrens (1999) modell för verifiering och validering av produkt 

3.3 Jämförande 
Via en SWOT – analys, och en uppdelning på funktionsområden kan de 
specifika egenskaperna specifieras för både framtagen och befintlig produkt. 
Via diskussion och viktning av analysens resultat kan sedan för- och nackdelar 
med framtagen produkt och befintlig produkt jämföras, figur 3.5.  

Figur 3.5 Visuell beskrivning av en SWOT - analys 
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4. Resultat
I detta kapitel presenteras det resultat som projektet genererat. Intervjusvar
behandlas, den jämförande studien visas och slutprodukten presenteras.

4.1 Intervjuer och studiebesök 
För att få kunskap inom projektets berörda område utfördes ett studiebesök hos 
Techrois tillverkningsanläggning i Bengtsfors. Företaget är leverantör av 
bränsletankar till uppdragsgivaren varpå det ansågs behövligt att ta del av 
deras kunskap. Vid tillfället kunde författarna observera och studera 
monteringen av en bränsletank samt intervjua personal.  

Parallellt med projektets gång har en bra kontakt med företaget hållits. Även på 
besök hos företaget kunde frågor ställas i syfte att ta del av kunskap från 
framtagningsprocesser och designaspekter att ha i beaktning.  

Se bilaga 2 - Frågeformulär för de frågor som ställdes i intervjuerna. 
Med hjälp av denna information kunde författarna lägga grund till de 
konstruktionsmässiga besluten. 

4.2 Modellering 
4.2.1 Slutprodukt 

Projektet resulterar i ett tankkoncept enligt figur 4.1 som håller sig inom ramarna 
för kraven innan en verifierande simulering. Tanken består av två plåthalvor som 
pressas för att slutligen svetsas ihop tillsammans med de ingående komponenterna 
som krävs för full funktion. Montering sker via punktsvetsning av robot eller 
manuellt arbete innan halvorna svetsas ihop av robot. Svetskant har valts till ett 
simpelt utförande för att underlätta tillverkning. För samtliga bilder på slutlig 
produkt samt data se bilaga 3 - Bränsletank. 

Figur 4.1 Slutligt koncept på plåttank inklusive ingående komponenter 



4.2.2 Materialförslag 

Bränsletankens skal kommer givetvis vara i kontakt med en tuff miljö med bland =
annat bränsle, vatten och syre över en längre period. Detta leder till att stålet som =
bränsletankens skal är skapat av måste ha högt korrosionsmotstånd. Detta uppfylls =
genom att stålet behandlas med en beläggning eller alternativt innehåller en bra =
legering som tål denna miljö. Exempel på en stållegering som klarar av denna miljön =
är rostfritt stål. Enligt (Peter J. Alvarado, 1996) är erkända beläggningar som idag =
används till bränsletankar bl.a. zink-nickel legering, galvaneal, bly-tenn legering. 
Dessa kan beläggas på olika stålkvalitéer för att optimera dess användningsområde.  

SSAB är en leverantör av diverse stålkvalitéer där Docol, Domex och Form är alla =
exempel på olika legering och beläggningstyper som potentiellt skulle kunna =
användas till ett bränsletanks skal. Resultatet av dessa tre material pekar åt att Form-
stålet är den lämpligaste materialkvalitéen att använda sig utav eftersom det är =
anpassat till bränsletankens tillverkningsprocess som är djup-plåtpressning. Se =
ssab.se för fakta kring dessa material. Se bilaga 1 för fulla materialspecifikationer på =
typexempel av dessa tre material.  

15 
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4.3 Analyser 
4.3.1 Kravspecifikationer 

Kravspecifikationerna är betydande dokument vars syfte är att bibehålla en väl 
utvecklad och rutinbaserad produkt som uppfyller dess krav för att fungera och 
samspelet med övriga komponenter och omvärld. Genom detta säkerställs 
utvecklingsprocessen för produkten och en tydlig arbetsgång kan definieras. 
Uppgiften i denna del är att belysa de nuvarande kraven, som är ställda till 
bränsletankar i plast, och justera dessa för att passa en bränsletank i plåt. 
Vid analys av TR (Technical Regulation) hittas ett antal krav som antingen 
behöver omformuleras eller tas bort för att skapa relevans och undvika 
missförstånd vid konceptframtagning med plåtmaterial. Återkommande krav som 
kräver en omformulering innefattar framförallt tester mer relevanta för 
plastmaterial, snarare än design på produkt vilken i många sammanhang kan vara 
snarlik. Även bilder och förslag på utformningar kan behöva ändras till sådana av 
plåtkaraktär istället.  

Vid analys av DPR (Design Prerequisites) hittas inga direkta krav som kräver en 
omformulering då kraven ofta är generella.  

Vid analys av DG (Design Guidelines) konstateras att ett separat, nytt, dokument 
kring guider måste skapas. Detta för att nuvarande DG består av många exempel 
kring plastutföranden av bränsletank.  

Komplett resultat presenteras i bilaga 4 - Kravundersökning. 

4.3.2 Jämförande studie 
SWOT - analyserna gav en inblick i de olika egenskaperna som hittas på 
respektive tank. Se bilaga 5 - SWOT där de fulla analyserna presenteras i 
sammanställd tabellform. Nedan följer en indelning i områden och resultat 
presenteras. Projektgruppen har tittat på ett antal ståltmaterial och jämfört med 
HDPE plast på 6mm med EVOH - lager. Projektet tar en utgångspunkt i ett 
material med genomsnittliga egenskaper som på ett generellt sätt kan skildra olika 
aspekter på plast och plåt vid design, tillverkning och användning av 
bränsletankar. På detta vis kan en skildring av materialen ske på en grundläggande 
nivå och beskrivningen resulterar i en allmän kännedom kring bägge 
materialgrupper. Se bilaga 1 - Material för specifika materialspecifikationer som 
projektet utgått ifrån.  

Design, funktion och tillverkning 
Med hjälp av studiebesöket och intervjun på Techroi fick författarna användbart 
resultat kring bränsletankars design. Denna är svårdefinierad eftersom ett flertal 
faktorer såsom tillverkningsmetod, materialkvalité och kringliggande geometri 
kan påverka. Det mest grundläggande vid designframtagningen är användandet av 
den så kallade skivverkan. Gruppen måste därmed införa väl utformade bryt i 
plåten för att öka hållfastheten på produkten. Bryten i tankens yta skapar styvhet 
och kan ibland även vara multifunktionella då de kan utgöra plats för 
komponentplacering, se figur 4.3. 
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Figur 4.3 Geometriska bryt skapar högre styvhet på produkten 

Vid detta designarbete ger plastmaterial upphov till större geometriska 
möjligheter, plasten är mer formbar än plåten. Värt att ha i åtanke är dock att 
plastmaterialer lätt sträcks ut och skapar tunnare områden, detta kan sammanfattas 
till att toleranser kan vara svåra att hålla vid tillverkning av plasttankar. 

Att använda sig av plåttankar ökar möjligheterna till att använda sig av interna 
komponenter eftersom tanken konstrueras som två halvor som sedan svetsas ihop. 
Innan svetsning sker kan pumpar, ventiler och kopplingar enkelt monteras på 
insidan av tanken. Detta skapar mindre volymspill än vid utvändig montering men 
kräver efterarbete i form av målning av svetskant, detta för 
korrosionsbeständighet. Komponenter som ICV och andra fästen kräver även mer 
åtanke än vanligt eftersom svetsmetoder såsom exempelvis rullsvetsning av 
svetskant kan kollidera med dessa komponenter. Svetskanten tar dessutom upp 
mer volym än vid plasttankar eftersom svetskanten går att undvika på vissa 
sträckor runt en plasttank, se bilaga 6 - Svetskant. Tankstrapen designades och 
konstruerades utefter bränsletanken med syfte att fixera bränsletanken mot 
karossen, se bilaga 7 - Tankstraps.  

Radiebegränsningar är svåra att definiera eftersom framförallt pressdjup, 
plåtjocklek och lokalisering har stor betydelse. Exempelvis kan djuppressning av 
en mindre radie på kanten av tanken skapa sprickor medans samma radie i mitten 
av pressen kan vara helt rimlig. Det känsliga området blir därför kring 
yttersidorna av bränsletanken snarare än mitt på. Även dyna på verktyg slits här 
mest eftersom plåten glider kring dessa kanter. Radier i detta område behöver 
vara större än på andra ställen.
Vid karrosspressning kan en generell regel antas som 1,5 gånger plåttjockleken i 
minsta innerradie. Denna räcker dock inte till då pressdjupen blir större. För att få 
kontroll på pressningarna för bränsletankarna används flitigt pressimuleringar 
som input för vad som anses möjligt. Projektet finner att små geometrier kan hålla 
sig till +30mm i radier samt större kanter och hörn bör upp emot 60-70mm. 
Användning av för små radier skapar ohållbart tunna områden och ibland även 
sprickning av material. Även slitage på pressverktyg kan komma att bli en faktor 
värd att ha i åtanke. 
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Vikt och volym 
En tunn plåt är lättare än en tjock men samtidigt mer komplicerad att konstruera 
med eftersom bland annat hållfasthet och svetsbarhet minskar. Vi beräknar 
skillnaden i vikt med hjälp av generella materialegenskaper som speglar 
materialgrupperna på ett rimligt vis enligt bilaga 1 - Material 
Jämförelsen sker för en bränsletank med lika stor ytarea oberoende material. 
Ytarean beräknas m.h.a. Catia V5 för den framtagna bränsletanken och resulterar i 
1.54𝑚𝑚2. 
Vikt- och volymskillnaden mellan en plasttank med 6mm och en plåttank med 
varierande tjocklekvarierar enligt tabell 4.1. Se bilaga 8 - Beräkningar för 
beräkningar 

Plåttankens vikt Plåttankens 
tjocklek 

Viktskillnad mot 
plasttanken 

Volymskillnad mot plasttanken 

21.8kg 1.8mm + 12.8kg + 6.48L

12.1kg 1mm + 3.1kg + 7.7L

9kg 0.74mm +- 0kg + 8.1L

7.3kg 0.6mm - 1.7kg + 8.3L

Tabell 4.1 värden på plåttank, konkurrerande siffror ses vid negativa 
viktskillnader och vinster i volym  

Bilaga 9 - Graf för optimering visar förhållandet mellan användning av plåttank 
och plasttank i perspektiv till vikt och volym. Origo som representer plasttankens 
position i diagrammet utgör två gränser för vikt och volym (x- och y-axlarna). 
Kurvan visar plåttankskalets vikt i förhållande till den intjänade volym som fås då 
plåt används. Plasttankens vikt anses konstant eftersom den 6 - lagriga plasten 
idag alltid är 6mm tjock. Plåtens tjocklek kan dock varieras och kan då både bli 
lättare och utgöra större tankvolym. Via diagrammet kan det konstateras att man 
bör konstruera en tank så långt höger på kurvan som möjligt. På kurvan under x-
axeln konstateras som den optimala zonen, här har båda gränserna för vikt och 
volym passerats, skapas en tank med egenskaper i detta område är den både lättare 
än en plasttank och har större tankvolym.  

I den punkt som bryter x-axeln finns nollpunkten för vikt, här väger tankarna 
precis lika mycket. Plåttankens plåttjocklek är här 0,74mm. Ovanför x-axeln 
tjänas fortfarande en hel del volym, men tanken blir tyngre. Förhållandet mellan 
tjocklek på tankskal och vikt fås via Ekvation 1. 

(𝜌𝜌𝑝𝑝 × 𝑡𝑡𝑝𝑝 × 𝐴𝐴) − (𝜌𝜌𝑠𝑠 × 𝑡𝑡𝑠𝑠 × 𝐴𝐴) (Ekvation 1) 
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Vid val av tjocklek får då vikt övervägas, värt att ha i åtanke är att intjänad volym 
kan användas till att gå ner i tankstorlek till ursprunglig volym. Resultatet blir då 
att en mindre plåttank sitter på samma tankvolym som en större plasttank, här kan 
vikten optimeras för att matcha plasttanken. En smart användning av funktionen 
kan då ge utrymme åt andra komponenter såsom exempelvis kaross, chassi och 
värmeplåtar. 

I den optimerade zonen kan då bränsletanken vara som mest optimerad när tanken 
har en plåttjocklek på 0.6mm (beräknat efter benchmarkade produkter) vilket ger 
ett resultat på en 1.7kg lättare bränsletank med en intjänad volym på 8.3L. 

Efterfrågan 
Industrin efterfrågar en bränsletank som är lätt, har stor volym, är billig, 
miljövänlig, god användbarhet samt har en lång livslängd. Vid jämförelse av 
plåttankar mot plasttankar kan det direkt konstateras att en plåttank har potential 
till att vara lättare och utgöra en större tankvolym (gäller under tjocklek 1,8mm 
vid det generella materialet). Beroende på vad kunden efterfrågar finns 
möjligheten att konstruera och välja material kring prioriterad egenskap.  

SWOT Resultat 
Resultatet från SWOT-analyserna sammanställs och presenteras i tabellform där 
för- och nackdelarna kring de olika material enkelt kan visualiseras. Syftet är att 
det ska vara enkelt att identifiera den egenskap man önskar mest. Se bilaga 10 - 
Sammanfattande SWOT 

Miljö 
(Pavel Oblak et al. 2015) visar på att bland annat krypning, hårdhet och 
elasticitetsmodul behåller ungefär samma egenskaper under 10 cykler av 
nedbrytning och extrudering av HDPE - plast. Även (M. Kostadinova  Loultcheva 
et al. 1996) bekräftar fenomenet och påstår dessutom att en liten del tillsatser av 
antioxidanter gör att plasten behåller egenskaper även vid ytterligare cykler. Detta 
tyder på att en återvinning av de komponenter som är gjorda av HDPE plast går 
att använda på nytt, till och med ett par gånger. 

Vid 6-lagrig HDPE - plast med EVOH lager som används till tankskalet 
framkommer dock en del svårigheter med återanvändning för ursprungligt 
ändamål. Här krävs en separering av samtliga lager för att kunna återvinna de 
homogena materialen var för sig. Via samtal med Stena Recycling tas antaganden 
att denna form av process idag inte är utvecklad och kan därför inte ske. Det som 
dock går är att tillverka tanken av andra återvunna produkter. På så vis kan en 
tank bli mer miljövänlig.  

Vid vidare analyser kan det sedan konstateras att plåt generellt sett är mer 
återanvändbar än plasten, mycket eftersom plasttanken består av flera lager. 

Emmitering sker dels genom material men också via komponentanslutningar. En 
plåttanks vägg kan anses som helt tät i jämförelse med plast, som till viss del 
emitterar bränsleångor. På så vis blir plåttanken mer miljövänlig inom detta 
område.  
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5. Diskussion
Utifrån projektets syfte och mål diskuteras här såväl resultat och metodval, med 
hänsyn till tids- och budgetramar, som teknikens möjligheter och begränsningar. 
Projektet granskas kritiskt i syfte att ifrågasätta medlemmarnas tillvägagångssätt 
och förslag till en förbättrad arbetsgång ges. Även identifierad kunskap och 
kompetens för vidare utveckling presenteras.  

5.1 Resultatdiskussion 
Det koncept som togs fram speglade simpel konstruktion som på ett effektivt sätt 
tog tillvara på volym i det område som fanns tillgängligt och gav en generell bild 
av utformningen av en plåttank. Grunduppbyggnaden för modellen var 
sketchbaserad i Catia V5 vilket resulterar i möjligheten till enkel revidering av 
modellen i efterhand.  
Beskrivningen av syftet med projektet löd enligt följande: 

“Syftet med projektet är att analysera företagets nuvarande kravspecifikation för 
bränsletank i plast och studera relevansen av denna för design, framtagning och 
brukning av en bränsletank i plåt. Arbetet omfattar även design av en plåttank 
samt en jämförande studie på för- och nackdelar mellan plast- och plåttank. 
Jämförandet skall fokusera på områden såsom jämförandet och optimeringen av 
vikt- och kostnadseffektivitet, funktionalitet, efterfrågan och design.” 

Projektets målsättning delades upp i tre områden: 

1. Säkerställa relevans på styrande dokument

2. Jämföra materialval

3. Generera ett koncept på en plåttank

Projektet lyckas generera ett antal krav som kräver en omformulering eller rentav 
tas bort på grund av irrelevans för plåtmaterial. Gruppens medlemmar ger förslag 
på olika typer av krav som bör ses över av företaget för att säkerställa en säker 
slutprodukt i plåt. Förslagen på ändringar presenteras i en tabell där krav, orsak 
till ändring samt förslag på ändring anges. 

Ett koncept togs fram vilket syftar till att applicera erhållen kunskap kring 
plåttankar som ett visuellt förslag i CAD. Konceptet visar på en generell bild av 
hur uppbyggnaden av en plåttank kan se ut. Konceptet utgör en presentation av 
möjligheter inom tillverkning, användbarhet och komponentplacering. Konceptet 
är av sadeltyp vilken går ned på bägge sidor av kardantunneln.  

Designkonceptet gav ett lovande resultat, med en resultatvolym på 68.8 liter och 
en vikt på 7.3 kg är det en konkurrenskraftig funktionsmässigt gentemot 
plasttanken. Gruppen ser även potential för mer volym till bränsletanken om kablaget 
till fordonet placeras högre upp mot karossen se figur 5.1, grön linje . Detta leder 
även till att smartare komponentplaceringar kan erhållas, vilket leder till enklare 
lokalisering för servicevänlighet, se figur 5.2. 
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Figur 5.1 Grön linje representerar alternativ väg för kablage, röd är befintlig 

Figur 5.2 komponentplacering möjliggörs på undersidan av tanken, bränslefilter 
(grön komponent) har god servicevänlighet 

I samband med studiebesöket på Techroi fick gruppen tips på fördelar kring 
komponentplacering till plåttank gentemot plasttankar. I plåttankar finns 
möjligheten att enkelt placera komponenter inuti tanken och placera 
bränslepumpen mot en vinklad yta. Detta resulterade i att mer volym till tanken 
kunde tas tillvara, Se figur 5.3 och figur 5.4. 
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Figur 5.3 Vunnen volym vid tvådelad pumparmatur 

Figur 5.4 Interna komponenter i tankskalets övre del 

Den jämförande studien belös specifika egenskaper hos materialen som kunde 
analyseras till för- och nackdelar vilka uppstår vid de olika valen. Studiens 
resultat presenteras i en sammanställd tabell (se bilaga 10 - Sammanställd SWOT) 
med respektive materials egenskaper värda att ha i åtanke vid en utformning.  
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5.2 Metoddiskussion 
Projektets referensram bestod av metoder, tillverkningstekniker, materialforskning 
samt material från benchmarking och låg som grund till antaganden, arbetsgång 
och det resultat som projektet genererade. Med hjälp av litteraturens framtagna 
resultat kunde projektet baseras vetenskapligt och verifieras för välgrundade 
påståenden och utformningar 

Det ansågs att personerna som intervjuades satt på relevant kunskap inom det 
berörda området. Personerna som dagligen arbetar med projektets berörda 
moment borde således kunna utnyttjas effektivt för ett verklighetstroget resultat. 
Insamlingen av data blev strukturerad och intervjusvaren blev lättolkade och var 
av relevant karaktär. Jennifer Rowleys (2012) teorier skapade en god grund för 
samtal med arbetande och leverantörer.  
Ullmans (2010) analysmodell modifierades för projektet och utgjorde en metodisk 
arbetsgång och gjorde analysarbetet snabbt och effektivt.  

Ulrich och Eppingers (2012) produktframtagningsprocess skapade ett grundligt 
och simpelt arbete som var lättolkat. Metoden skapade enkelhet i redigering och 
återkoppling samt öppnade upp för en god uppföljning av projektfaser.  

Valet att parallellt arbeta med Ulrich och Eppinger (2012) samt Almgrens (1999) 
modell för verifiering och validering skapade gedigna och väl genomtänkta 
lösningar. Genom att följa metoderna blev gruppens medlemmar konstant 
påminda om att utvärdera lösningar och konstruktionsmetoder tillsammans.  

SWOT - analysen som användes skapade god metodik vid uppdelning av 
egenskaper och för- och nackdelar på bränsletankarna. Metoden visade en enkel 
visuell presentering av egenskaper inom de olika aspekterna som design, 
tillverkning och materialegenskaper vilket gjorde att gruppen lätt kunde visa på 
likheter och skillnader hos materialen. Vid arbetets jämförande studie krävs även 
en reflektion över hållbar utveckling i syfte att sätta de berörda bränsletankarna i 
perspektiv till aspekter såsom miljö och kostnad, vilket på samma vis kunde 
utföras med SWOT - analysen.   

Att följa en överdrivet god metodik och konstant utvärdera och verifiera 
designlösningar tar upp väldigt mycket tid. Mindre tid kunde då läggas på 
simuleringar. En felkälla till projektets potentiellt fallerande pressbarhet kan 
därför ligga vid metodiken. En alternativ metod med mindre verifiering, 
exempelvis vid en mer erfarenhetsbaserad projektgång, skulle resultatet kunna bli 
ännu mer verifierad via simulering. Hur som helst lyckas projektet med en visuell 
presentering av ett generellt beskrivande koncept. 

Samtliga metoder valdes i syfte att skapa en helhet av enkelhet och effektivitet. 
De valda metoderna är simpelt uppbyggda och är anpassningsbara. Detta 
resulterar  i möjligheter till integrering av andra metoder samt effektivisering av 
de enskilda metoderna i syfte att skapa så stor relevans som möjligt för projektets 
uppgift. 
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Projektet lyckas generera det resultat som från början tänktes, inom den tidsram 
som angavs och de ekonomiska utgifterna hålls inom ramarna för 
projektbudgeten.  

5.3 Materialdiskussion 
SSAB är en svensk leverantör av metallmaterial som vi, eftersom de är just svenska, 
väljer att använda som referenser till en materialdisskussion. En svensk leverantör är 
bra för miljön i och med kortare transporter vilka dessutom kan påverka priser 
positivt, man gynnar näringslivet i landet och möjligheten till ett mindre ansträngt 
jobb med certifikat kan uppstå då svenska metalltillverkare ofta har hög standard på 
både produktion och produkt. SSAB levererar en del olika material där projektet valt 
att titta närmare på Docol, SSAB Domex samt SSAB FORM. Vid val av material till 
en bränsletank krävs mycket i åtanke. Generellt sätt måste materialet vara extremt 
formbart, ha god hållfasthet, vara korrosionsbeständigt samt vara väldigt tunt. 

Docol samt Domex är bägge två framtagna för konstruktionsdetaljer så som balkar, 
krockskydd och konstruktionsdetaljer de lämpar sig därför inte för produkter så som 
bränsletankar, de funkar dock men är överdimensionerade. SSAB FORM däremot 
lämpar sig bättre för bränsletankar eftersom större deformation här möjliggörs 
samtidigt som samtliga krav för en bränsletank uppfylls.  
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5.4 Kritisk granskning 
Även om de använda metoderna skapade ett efterfrågat resultat konstaterar 
gruppen att konceptets hållbarhet vid tillverkning kan ifrågasättas. Gruppen borde 
ha påskyndat ett preliminärt resultat i syfte att tidigt få simuleringsresultat som 
kunde ge indikationer på geometriska val vid konceptframtagning. Simuleringar 
ger inte bara möjligheter vid verifiering av ett slutresultat utan kan även fungera 
som ett undersökande verktyg vid mindre konstruktionsval.  

Med ovan stiftat skall även begränsningar som tid has i åtanke, vid en begränsad 
tidsram kan en viss tekniks fulla möjlighet vara svår att utnyttja. I förstudien till 
projektet skulle gruppen ha kunnat analysera de tekniska möjligheter vilka de 
valda metoder och verktyg sitter på och utifrån denna analys lägga upp en 
bruksplan för dessa. På detta vis effektiviseras användningen av metoder och 
verktyg på ett optimalt vis.  

Gruppens val av metod behöver inte vara den mest lämpliga. Vid följning av en 
alternativ metod står det oklart ifall resultatet skulle blivit annorlunda, troligtvis 
inte. Detta eftersom den färdiga produkten är begränsad inom det specifika 
område som kringliggande detaljer utger, däremot som beskrivit ovan kunde 
produkten troligtvis optimeras vid simuleringar.  

Slutligen kan författarna dra slutsatsen att planering inte bör underskattas och att 
vår tidsram för projektet var för begränsad. Kommunikation med företaget hade 
vissa kritiska moment såsom pressimulering och verifiering som aldrig kunde 
genomföras.  

Under projektets gång stöter gruppen på områden som, på grund av tidsramen, de 
blir tvungna att avgränsa sig mot. Potentialen för ett mer bekräftat och optimerat 
resultat uppfylls genom att fördjupa sig inom nedan stiftande områden. 

Sammanfattningsvis anser författarna att följande områden kräver djupare 
förståelse för en fortsatt utveckling (möjligtvis inte exklusivt): 

- Materialkännedom

- Svetskännedom

- Detaljerad kännedom kring miljöpåverkan

- Detaljerad kännedom kring tillverkningens påverkningar, begränsningar
och möjligheter

- Fysiska tester

- Djupare materialforskning kring stål och andra potentiella material såsom
aluminium
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Granskning utifrån sociala, etiska och moraliska aspekter 

En första frågeställning vid en hållbar granskning väljer författarna att rikta mot 
utveckling och producering av produkter som brukar fossila bränslen. Samtidigt 
som alternativa drivmedel som exempelvis el är på brant uppgång läggs stora 
resurser på utveckling.  

Till slut, möjligtvis inom kort, kan stora förändringar komma att ske inom 
fordonsindustrin vilket kan argumentera för att en nedgång i utveckling av 
bränsletankar med vilje skulle skapas. Ett företag måste dock fortsätta leverera 
högkvalitativa, konkurrerande produkter fram tills en ny inriktning har bra fäste 
på marknaden, detta för att inte förlora kunder eller gå i konkurs.  

Vid tillverkning av produkten kräver en god hållbarhet i arbetarens perspektiv. Att 
använda humana fabriker borde vara en självklarhet för producerande företag. 
Idag flyttar många företag sin producerande verksamhet till utlandet eftersom 
lagar, regler och framför allt pris ofta gör att företaget går med större vinst. På 
många vis skulle det istället vara positivt att behålla sin producerande verksamhet 
i landet för att gynna ekonomin och minska arbetslösheten.  

Vid tillverkning bör också naturtillgångar analyseras och användningen av dessa 
ifrågasättas. Många metaller, och även andra material, är inte gångbara att 
använda eftersom naturtillgångarna är begränsade. Vid utformning av produkten 
bör detta också finnas i åtanke, att skapa onödigt stora produkter är både dyrt och 
inte speciellt hållbart på grund av onödig användning av naturens resurser. 
Produkten som detta projekt resulterar i är så tunn som möjligt (sett utifrån 
benchmarkade produkter) och även stapelbar vilket skulle minska transporter.  
Ekonomiska och miljömässiga aspekter 
Idag är fordonsindustrin en av de mest konkurrerande branscher och kraven på 
högkvalitativa produkter är stor. Produkter som håller lågt pris, hög standard och 
utvecklas snabbt är ständigt efterfrågade vilket medför höga kostnader och höga 
stressnivåer för företaget. Branschen ställer alltså stora krav på kontinuerlig 
utveckling av denna typ av produkter. Resultatet blir att hållbara produkter är 
dyrare och kunden borde oftare se på produktens helhet och hållbarhet inom 
samtliga aspekter snarare än endast pris.  

Som ovan nämnt möjliggör stapelbarheten strategisk planering av transport av 
produkten mellan tillverkning och monteringsplatser och bidrar till mindre utsläpp 
och höjda ekonomiska vinster.  

Även en planering av återvinnbara komponenter samt en minskning av antalet 
komponenter och material som används skapar möjligheter bland de ekonomiska 
och miljömässiga aspekterna. Få material och få komponenter kräver mindre 
tillverkningsrelaterad utrustning såsom verktyg, administration och skapar en 
hållbarare bild av produkten som helhet. 



27

6. Slutsats
Projektet har genererat ett antal större skillnader mellan plåt- och plasttankar. 
Skillnaderna är små och ofta komplicerade vilket kräver en djupare analys för en 
fullt pålitlig bild. Marginalerna för att skapa en konkurrerande plåttank är små och 
kräver högst troligt omfattande utveckling eftersom det använda materialet måste 
vara väldigt tunt. Sammanfattning av slutsats: 

● Potential till större volym vid användning av plåt.

● Potential till lägre vikt vid användning av plåt.

● Plåttankar ger möjlighet till en alternativ, intern placering av
komponenter.

● Nuvarande kravlistor kräver en anpassning, eller åtminstone en översyn
för att vara relevanta för plåttankar. Gäller framförallt produkttester.

● Plasttankar skulle potentiellt kunna vara mer formbara.

Efter disskussion med pressavdelning på företaget finner gruppen indikationer på 
att vissa radier behöver ökas samt att delningen på tanken behöver dras om på 
kortare sträckor för att en pressimuleringar skulle gå att genomföra. I övrigt gavs 
bra input kring tanken och framförallt ovansidan ansågs helt rimlig för 
tillverkning. Projektet avslutas med detta i åtanke till en fortsatt utveckling av 
konceptet eftersom tiden inte räckte till. 
Gruppen finner att inga speciella geometriska regler fungerar för att skapa en 
hållbar produkt som går att tillverka. Eftersom pressningar av så djupa detaljer 
som bränsletankar är såpass komplexa måste ett aktivt arbete med simuleringar 
föras utefter arbetets gång för att bekräfta design. 
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8. Bilagor
Bilaga 1 - Material 

Materialdensiteter använda i projektet: 

- Plast: 970kg/m^3

- Plåt: 7850 kg/m^3

Materialegenskaper stiftas efter en analys av ett flertal referenser. Tanken är att 
materialet generellt skall spegla stålplåt. Referenserna består av en bok, en 
internetsida samt ett utdrag från CES Edupack mjukvaruprogram för 
materialsökning. Se referenslista; “Yunan Prawoto (2013)”, 
“https://hypertextbook.com/facts/2004/KarenSutherland.shtml“ samt utdrag 
från CES Edupack 
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 Values marked * are estimates.
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Description
Image

Caption

1. Siemens toaster in brushed austenitic stainless steel (by Porsche Design) © Granta Design  2. Scissors in ferritic
stainless steel; it is magnetic, austenitic stainless is not. © Granta Design

The material

Stainless steels are alloys of iron with chromium, nickel, and - often - four of five other elements. The alloying 
transmutes plain carbon steel that rusts and is prone to brittleness below room temperature into a material that does 
neither. Indeed, most stainless steels resist corrosion in most normal environments, and they remain ductile to the 
lowest of temperatures. 

Composition (summary)

Fe/<0.25C/16 - 30Cr/3.5 - 37Ni/<10Mn + Si,P,S (+N for 200 
series)

General properties
Density 7,6e3 - 8,1e3 kg/m^3

Price * 48,1 - 52,3 SEK/kg

Mechanical properties
Young's modulus 189 - 210 GPa

Yield strength (elastic limit) 170 - 1e3 MPa

Tensile strength 480 - 2,24e3 MPa

Elongation 5 - 70 % strain

Hardness - Vickers 130 - 570 HV

Fatigue strength at 10^7 cycles * 175 - 753 MPa

Fracture toughness 62 - 150 MPa.m^0.5

Thermal properties
Melting point 1,37e3 - 1,45e3 °C

Maximum service temperature 750 - 820 °C

Thermal conductor or insulator? Poor conductor

Thermal conductivity 12 - 24 W/m.°C

Specific heat capacity 450 - 530 J/kg.°C
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Thermal expansion coefficient 13 - 20 µstrain/°C

Electrical properties
Electrical conductor or insulator? Good conductor

Optical properties
Transparency Opaque

Eco properties
Embodied energy, primary production * 80,3 - 88,8 MJ/kg

CO2 footprint, primary production * 4,73 - 5,23 kg/kg

Recycle

Supporting information
Typical uses

Railway cars, trucks, trailers, food-processing equipment, sinks, stoves, cooking utensils, cutlery, flatware, scissors
and knives, architectural metalwork, laundry equipment, chemical-processing equipment, jet-engine parts, surgical 
tools, furnace and boiler components, oil-burner parts, petroleum-processing equipment, dairy equipment, 
heat-treating equipment, automotive trim. Structural uses in corrosive environments, e.g. nuclear plants, ships, 
offshore oil installations, underwater cables and pipes.

Links
ProcessUniverse
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Docol 600DL

General Product Description
A dual-phase steel with excellent forming properties, Docol 600DL is ideal for car safety components and tube applications. This steel under-
goes special heat treatment in a continuous annealing line, producing a two-phase structure. Ferrite that imparts unique forming properties 
represents one phase, and martensite that accounts for the strength represents the other phase.

Dimension range
Docol CR280Y600T-DL / UC: thickness 0.50-2.10 mm, width up to 1527 mm, length up to 8500 mm.
Slitting to narrow coils and cutting to sheets are available upon request.

Mechanical Properties
Steelgrade Coating Yield strength Rp0,2

(MPa)
Tensile strength Rm

(MPa)
Elongation A80

(min %)
Min. inner bending 
radius for 90 °

Docol CR 280Y 600T 
-DL

UC 280 - 360 600 - 700 20 0.0xt

The mechanical properties are tested transverse to the direction of rolling.

Chemical Composition
C
(max %)

Si
(max %)

Mn
(max %)

P
(max %)

S
(max %)

Al
(min %)

Nb+Ti
(max %)

0.12 0.60 1.80 0.020 0.010 0.015 0.10

Tolerances
Cold-rolled (UC): Tolerances in accordance to EN10131.
Customized dimensional and shape tolerances are available on request.

Coatings and surface treatments
Surface treatments
All surface treatments are in accordance with RoHS directive (2011/65/EU) and do not contain Chromium VI (Cr6+). Surface treatments provide 
only temporary surface protection during transportation and storage. In order to avoid corrosion damages, care must be taken to keep the 
products dry during transportation and storage. If they become wet, they must be separated and situated so that they are dried quickly. 

Surface coating Available surface treatment

UC (Cold-rolled) Oiled

UC (Cold-rolled) Unprotected

Fabrication and Other Recommendations
For information concerning fabrication, see SSAB’s brochures on www.ssab.com or consult Tech Support, techsupport@ssab.com.
Appropriate health and safety precautions must be taken when bending, welding, cutting, grinding or otherwise working on the product.

Contact Information
www.ssab.com/contact

The English version of this document shall prevail in case of discrepancy.  Download the latest version of this document at www.ssab.com
SSAB, Strenx, Hardox, Docol, GreenCoat, Toolox, Armox, Ramor, Domex, Laser, Raex, Duroxite are trademarks owned by the SSAB group of companies.



Data sheet 2281 SSAB Domex 220LA 2018-03-14

SSAB Domex 220LA

General Product Description
SSAB Domex® 220LA is a high-strength, low-alloy steel intended for general presswork, bending and forming. SSAB Domex 220LA offers consis-
tent properties that assist modern, rapid production methods.

SSAB Domex 220LA is available in thicknesses of 0.40-3.00 mm and widths up to 1500 mm as coils, slit coils and as cut to length in lengths up to 
8.5 meters.

Mechanical Properties
Yield strength Rel

(MPa)
Tensile strength Rm

(MPa)
Elongation A80

(min %)
Min Bending Radius 90° Bend 1) 2)

(Ri/t)

220 - 290 330 - 400 30 0xt
The mechanical properties are valid in the transverse direction of rolling.
1)  t = Sheet thickness

2)  For rolling direction and transverse direction

Chemical Composition (Ladle analysis)
C
(max %)

Si
(max %)

Mn
(max %)

P
(max %)

S
(max %)

Al
(min %)

Nb + Ti
(max %)

0.10 0.040 0.90 0.030 0.025 0.015 0.10

Tolerances
Thickness and width
SSAB Domex 220LA is supplied with thickness and width tolerances in accordance to EN 10131. More narrow thickness tolerances according to 
the SSAB standard are available on request.

Length
Cut to length material is supplied with length tolerances in accordance to EN 10131. 

Delivery Conditions
Cold rolled.

Fabrication and Other Recommendations
For information concerning welding and fabrication, see SSAB´s brochures on www.ssab.com or consult Tech Support, techsupport@ssab.com.
Appropriate health and safety precautions must be taken when welding, cutting, grinding or otherwise working on the product.

Contact Information
www.ssab.com/contact

The English version of this document shall prevail in case of discrepancy.  Download the latest version of this document at www.ssab.com
SSAB, Strenx, Hardox, Docol, GreenCoat, Toolox, Armox, Ramor, Domex, Laser, Raex, Duroxite are trademarks owned by the SSAB group of companies.
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SSAB Form 03

General Product Description
SSAB Form 03 is a mild steel intended for forming with the best conceivable properties in both drawing and stretch forming operations. SSAB 
Form 03 is used for a wide variety of applications including vehicle parts, refrigerators, electric radiators and water radiators.

Dimension Range 
SSAB Form 03 is available in thicknesses of 0.40-3.00 mm and widths up to 1500 mm as coils, slit coils and as cut to length in lengths up to 8.5 
meters.

Mechanical Properties
Yield strength Rp0,2

(max MPa)
Tensile strength Rm

(MPa)
Elongation A80

*)

(min %)
r90°

1)2)

(min)

240 270 - 370 34 1.3
The mechanical properties are tested in the transverse direction of rolling.
*)  When the thickness is less than or equal to 0,7 mm and greater than 0,5 mm, the minimum value for elongation is reduced by 2 units. For a thickness less than 
or equal to 0,5 mm, the minimum value is reduced by 4 units.
1) When thickness is greater than 2mm the minimum value is reduced by 0.2.
2) The r90 value only apply to products with a thickness equal to or greater than 0.5 mm.

Chemical Composition
C
(max %)

Si
(max %)

Mn
(max %)

P
(max %)

S
(max %)

Al
(min %)

Nb+Ti
(max %)

0.080 0.040 0.40 0.030 0.030 0.015 0.040

Tolerances
Thickness
SSAB Form 03 is supplied with thickness and width tolerances in accordance to EN 10131. More narrow thickness tolerances according to the 
SSAB standard are available on request.

Length and Width
Cut to length material is supplied to length tolerances in accordance with EN 10131.

Delivery Conditions
Cold rolled

Fabrication and Other Recommendations
For information concerning welding and fabrication, see SSAB´s brochures on www.ssab.com or consult Tech Support, techsupport@ssab.com.
Appropriate health and safety precautions must be taken when welding, cutting, grinding or otherwise working on the product.

Contact Information
www.ssab.com/contact

The English version of this document shall prevail in case of discrepancy.  Download the latest version of this document at www.ssab.com
SSAB, Strenx, Hardox, Docol, GreenCoat, Toolox, Armox, Ramor, Domex, Laser, Raex, Duroxite are trademarks owned by the SSAB group of companies.



Bilaga 2 - Frågeformulär 
Plats:...................................................... 

Datum/Tid: ………………………………….. 

Tillfrågade (antal): …………………………. 

Frågor: 

Tillverkning 
1. Vad kan begränsa en säker tillverkning?

a. Hur tunnt material går att använda?

b. Hur små radier går att använda?

c. Kan man ha en varierad svetskant i Z-led?

d. Övriga begränsningar?

2. Påverkas toleransen på verktyget pga slitage?

a. Byts det då ut? hur ofta?

3. Kan komponenter svetsas fast?

a. Inuti?

b. Utanpå?

Ekonomi 
1. Kostnad för verktyg?

2. Vilka produktionsvolymer kan det handla om?

3. Kostnad/st?

a. Materialpris

b. Verktygskostnad

Generella frågor 
1. Vilken typ av plåt används för bränsletankar?

a. Går det att få ut en materialspecifikation?

2. Fördelar och nackdelar med plåttank i förhållande till plasttank

a. Tillverkningsaspekter

b. Miljöaspekter

c. Ekonomiska aspekter

d. Efterfrågan

3. Vilka är de tre vanligaste plåttyperna?



Bilaga 3 - Bränsletank 
Specifikationer om bränsletanken: 

Vikt:  
- Nedre skal 4.1kg 

- Övre skal 3.2kg 

Total tank 7.3kg 

Volym: 
- Övre skal 0.404L 

- Nedre skal 0.522L 

-Total volymskal 0.93L 
- Solid volym 79.68L 

- Tankvolym 100% utan komponenter 78.75L 

- Tankvolym (90%): 70.88L 

- Effektiv tankvolym inklusive komponenter: 68,8L 

Mått: 
1078 x 496 x 354 mm (LxBxH) 



Figur 4.1 Slutligt koncept på plåttank inklusive ingående komponenter 



Figur 4.2 Sprängskiss på slutligt koncept på plåttank inklusive ingående 
komponenter 



Bilaga 4 - Kravundersökning 

Krav i Guidelines Varför finns kravet? Vad ska det ändras till? 

CAD Clearance Materialkänslighet och 
toleranser 

Se över potential packning 

Svetskant Designförslag och lämplig 
storlek 

Annan typ av svetskant och 
toleranser krävs 

Släppvinklar Underlätta och möjliggöra 
tillverkning 

Se över lägsta släppvinkel för 
tillverkning 

Radier För att klara av 
tillverkningsprocessen 

Lämpliga radier till 
plåtpressning. 

Krav i TR Varför finns kravet? Vad ska det ändras till? 

Samtliga tester, se 4 exempel 
nedan 

Kvalitetssäkring Se över samtliga tester och 
undersöka testmetodens relevans 
vid användning av plåt 

Exempel på test 1 

Tank temp durability 

Kvalitetssäkring Skapa relevans 

Exempel på test 2 

Sealing system 

Pumparmatursförankring Skapa relevans 

Exempel på test 3 

Permeation 

Uppfylla emmissionskrav Skapa relevans 

Exempel på test 4 

Termisk åldring 

Kvalitetssäkring Skapa relevans 

Designförslag Beskrivande exempel på design, 
bilder på komponenter, svetsar 
etc. 

Endast för plast i dagsläget, 
ändras till exempel för 
användning av plåt 



Bilaga 5 - SWOT 

Plasttank Tillverkning 

Strength 

Formbarhet 

Slipper svetsade halvor 

Materialkostnad 

Weakness 

Interna komponenter, svårt o dyrt 

Opportunity Threat 

Stor materialtjocklek 

Svårt att träffa toleranser 

Plasttank Design/funktion/vikt etc 

Strength 

Kräver mer sällan slosh baffles än andra 
material 

Kräver inte svetskant runt hela 

Weakness 

Hög godstjocklek 

Svårt att svetsa komponenter 

Opportunity 

Lättare vikt 

Threat 

Mindre volym 

Tyngre vikt 

Plasttank miljö 

Strength 

Potentiellt mindre energiåtgång för framtagning 

Weakness 

Svår återvinning 

Opportunity 

Återvinna material för att använda till tanken 

Threat 

Fossilt bränsle 



Plåttank Tillverkning 

Strength 

Interna komponenter enkelt o billigt 

Externa komponenter enkelt o billigt 

Weakness 

Energiåtgång 

Kräver svetsning & efterarbete 

Slitage verktyg 

Opportunity 

Snabbare tillverkning 

Threat 

Komponentplacering typ ICV & rullsvets 

Dyrt med robotar 

Plåttank Design/funktion/vikt etc 

Strength 

Interna komponenter 

Weakness 

Kräver troligtvis oftare sloshbaffles 

Svetskant runt hela - tar volym 

Mer begränsad geometri 

Opportunity 

Vikt 

Volym 

Threat 

Vikt 

Rost 

Plåttank miljö 

Strength 

Återvinningsbar 

Weakness 

Energiåtgång 

Opportunity 

Bättre frakt p.g.a. stapelbara 

Threat 

Vikt 

Rost 



Bilaga 6 - Svetskant 



Bilaga 7 - Tankstraps 



AREA Tankskal & Densitet
Area i m2

In[88]:= TA = 0.673 + 0.87

Out[88]= 1.543

Densitet

In[89]:= ρp = 970;

ρs = 7850;

◼ Tank med 1.8mm

Viktskillnad plast vs stål
In[91]:= TM18 = m /. Solve[m ⩵ ρ t TA, m] /. t → 1.8 × 10-3, 6 × 10-3

, ρ → {ρs, ρp} // First;

PM18 = TM18 // Last;

SM18 = TM18 // First;

In[94]:= MPS18 = SM18 - PM18

Out[94]= 12.8223

Stål väger 12.8kg mer än plast

Volymskillnad plast vs stål
In[95]:= TV18 = V /. Solve[V ⩵ TA 100 t] /. t → 1.8 × 10-2, 6 × 10-2

 // First;

PV18 = TV18 // Last;

SV18 = TV18 // First;

Volymskillnad plast vs stål

In[98]:= VPS18 = PV18 - SV18

Out[98]= 6.4806

Stål ger 6.48L mer volym än plast

◼ Tank med 1mm
In[99]:= hej =

m /. Solvem ⩵ ra 1.5 t, m /. t → 1 × 10-3, 6 × 10-3
, ra → {7850, 970} // First;

In[100]:= PM = hej // Last;

SM = hej // First;

Printed by Wolfram Mathematica Student Edition

Bilaga 8 - Beräkningar 



Viktskillnad plast vs stål

In[102]:= SM - PM

Out[102]= 3.045

Stål väger 3kg mer än plast

In[103]:=

In[104]:= hey = V /. Solve[V ⩵ 1.5 × 100 t] /. t → 1 × 10-2, 6 × 10-2
 // First;

PV = hey // Last;

SV = hey // First;

Volymskillnad plast vs stål

In[107]:= PV - SV

Out[107]= 7.5

Stål ger 7.5L mer volym än plast

◼ Tank med 0.6mm

Viktskillnad plast vs stål
In[108]:= T06 =

m /. Solve[m ⩵ ra t TA, m] /. t → 0.6 × 10-3, 6 × 10-3
, ra → {7850, 970} // First;

PM06 = T06 // Last;

SM06 = T06 // First;

Viktskillnad plast vs stål

In[111]:= MPSl = SM06 - PM06

Out[111]= -1.71273

Stål väger 1.7kg mindre än plast

In[112]:= SM06

Out[112]= 7.26753

Ståltanken väger 7.26kg

Volymskillnad plast vs stål
In[113]:= TV06 = V /. Solve[V ⩵ TA 100 t] /. t → 0.6 × 10-2, 6 × 10-2

 // First;

PV06 = TV06 // Last;

SV06 = TV06 // First;

Volymskillnad plast vs stål

2     Beräkning volym o vikt.nb

Printed by Wolfram Mathematica Student Edition



In[116]:= VPS06 = PV06 - SV06

Out[116]= 8.3322

Stål ger 8.3L mer volym än plast

Beräkning volym o vikt.nb     3

Printed by Wolfram Mathematica Student Edition



Bilaga 9 - Graf för optimering 

Graf visande förhållandet mellan vikt och volym på plast och plåttank 



Bilaga 10 - Sammanfattande SWOT 

Område Plasttank Plåttank 

Design 

+ Kräver mer
sällan slosh
baffles än andra
material

+ Kräver inte
svetskant runt 
hela 

+ Lättare vikt

- Hög
godstjocklek

- Svårt att svetsa
komponenter

- Mindre volym

- Tyngre vikt

+ Interna
komponenter

+ Vikt vid tunn
tjocklek

+ Volym

- Kräver
troligtvis oftare
skvalpskydd

- Svetskant runt
hela - tar volym

- I regel tyngre

- Mer begränsad
geometri

Tillverkning 

+ Formbarhet

+ Slipper svetsade
halvor

- Interna
komponenter är
dyrt

- Stor
materialtjocklek
skillnad

- Svårt att träffa
toleranser

+ Interna
komponenter
enkelt o billigt

+ Externa
komponenter
enkelt o billigt

+ Snabbare
tillverkning

+ Låg
produktionskos
tnad vid hög
volym

-Energiåtgång

- Kräver
efterarbete

- Slitage verktyg

- Komponent-
placering,
ICV+rullsvets

Miljö 

+ Potentiellt
mindre
energiåtgång för
framtagning

+ Återvunnet
material för att 
använda till 
tanken 

- Svår
återvinning

- Fossilt bränsle

+ Återvinnbara

+ Bättre frakt
p.g.a.
stapelbara

- Energiåtgång

Material- 

egenskaper 

+ Korrosions-
beständighet

+ Icke
strömförande

- Emitterar

- Låg smältpunkt

+ Enkelt att
Svetsa

+ 
Permeabilitet 

- Korrosion



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Johan Elwing

Jonathan Krantz




