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Förord 
Rapporten består av resultatet från examensarbetet i maskinteknik på 15 hp på 
högskolan i Halmstad. Arbetet är det avslutande kapitlet på de 
högskoleingenjörsstudier som studenterna arbetat med under hela våren 2019. 
Vi vill tacka Alexander Fjällman, Dzevad Begovic, Johan Hööks, Magnus 
Lindvall, Kim Hansson och sedan rikta ett stort tack till våra handledare Bernt 
Krantz och Patrik Viippola, Lower BiW på CEVT AB, som har varit en stor hjälp 
och väglett oss genom projektet. Att ha arbetat med er på CEVT under nästan ett 
års tid har gett oss goda kunskaper och en väldigt bra bas att stå på när vi sedan 
kommer ut i arbetslivet.  
Vi vill även tacka Håkan Petersson för hans engagemang och intresse i det vi har 
gjort utan att ha varit vår handledare under projektet. Håkan försedde oss också 
med en lånedator som har gjort det möjligt att använda rätt version av CATIA V5 
på två datorer samtidigt. Till sist vill vi också tacka vår handledare Håkan 
Pettersson som under hela projektet varit ett bollplank och ett stöd för oss och 
verkligen har velat hjälpa oss på vägen med hans erfarenheter inom 
fordonsindustrin.  
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Terminologi 
CEVT = China Euro Vehicle Technology 
CMA = Compact Modular Architecture 
NVH = Noise, Vibrations, Hardness 
CAE = Computer Aided Engineering 
CAD = Computer Aided Design 
FEM = Finite Element Method 
GSA = Generative Structure Analysis 
GSD = Generative Shape Design 
SWOT = Strength, Weakness, Opportunities, Threats 
FMEA = Failure Mode and Effects Analysis 
SIQ = Swedish Institute for Quality 
DP = Dual-Phase steel 
AHSS = Advanced High Strength Steel 
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Sammanfattning     
Arbetet innefattar en konceptgenerering av en tredje stolsrad och om dess 
anpassning till plattformen CMA (Compact Modular Architecture) 1.5. 
Konceptgenereringen av produkten täcker områdena konstruktion, tillämpning, 
hållfasthetsberäkning, materialval samt hur produkten slutligen skall monteras i 
karossen. Målet var att med hjälp av en benchmarkanalys konstruera ett underlag 
för uppdragsgivaren CEVT AB att vidareutveckla för att sedan kunna tillämpa 
lösningen som ett tillval i framtida bilar.  
Projektet resulterade i ett koncept med 5 komponenter som är anpassade utefter 
den utformning som fanns på plattformen idag. För att möjliggöra en tillämpning 
resulterade projektet också i en ändring av uppdragsgivarens befintliga 
förstärkningar som då också stärker projektgruppens konstruktion.  
Resultatet konstruerades och beräknades i CATIA V5 som sedan har renderats i 
Keyshot 8 för en visuell presentation av arbetet. 
  



iv 
 

 

Abstract      
This thesis project comprises generating concept with a third row of seats and its 
implementation on the platform CMA (Compact Modular Architecture) 1.5. The 
project covers the basis of mechanical design, application, strength calculation, 
material and the method of assembly in the body. The objective was to design a 
foundation for CEVT AB to further develop and implement as a future option in 
the current body.  
The project resulted in a concept with 5 separate parts with an adaptation to the 
current body. To make the implementation fully compatible several changes had 
to be made to the body. The current reinforcements have been modified which 
also makes a positive impact on the designed components.  
The results have been designed and calculated with the software CATIA V5 
which further have been rendered in Keyshot 8 for a visual presentation of the 
thesis. 
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1. Introduktion 
Detta kapitel beskriver projektet, dess uppkomst samt vilka uppdragsgivarna är. I 
kapitlet formuleras också avgränsningar, syfte och mål som kommer att vägleda 
författarna i projektet. Till sist formuleras också de individuella ansvarsområdena 
under projektets process. 

1.1. Bakgrund 

Projektets huvudsakliga definition är ett problem som inte finns för tillfället men 
framställdes som förberedelse för en eventuell beställning från kund. 
Projektgruppen kom i kontakt med företaget CEVT AB genom ett tidigare projekt 
som genomfördes kring samma område men det utformades nya mål och riktlinjer 
som skulle kunna uppfylla kriterierna för examensarbete. Uppdragsgivaren ville 
med hjälp av projektgruppen genomföra en detaljerad om- och nykonstruktion på 
infästningen av en tredje stolsraden på plattformen CMA 1.5. Det skulle också 
införas en konceptidé som ska möjliggöra en tillgång till tredje stolsraden. De nya 
konstruktionerna ska ta hänsyn till aspekter kring hållfasthet vid krock, vikt och 
montering. 

1.1.1. Uppdragsgivare 
CEVT AB är ett företag som grundades 2013 och sysselsätter mer än 2000 
personer. CEVT ägs av Zhejiang Geely Holding Group som omfattar många olika 
bilmärken världen över som Geely Auto, Lynk & Co, Volvo Cars, Polestar, 
Proton och Lotus. CEVT har sina kontor på Lindholmen i Göteborg och har enligt 
Kennedy (2017) planer på att flytta in i nya kontor, även detta på Lindholmen. 
Bokslutet 2017 omsatte företaget strax över 3,9 miljarder kronor (Allabolag, 
2019).  
CEVT arbetar med ett modultänk som gör att samma plattform kan komma att 
passa på flera olika bilmodeller och bilmärken. Detta lönar sig sedan i längden då 
ett sparande i resurser frambringas och en möjlighet att sälja samma plattformen 
till olika kunder presenteras. Plattformarna får sitt namn CMA (Compact Modular 
Architecture) från just modultänket som nämnt ovan. Plattformar som finns utöver 
CMA 1.5 som vårt projekt utgår ifrån är bland annat plattformen CMA CX11. 

1.2. Syfte och mål 

Syftet med projektet är att inledningsvis utföra en benchmarkanalys av 
konkurrerande företag som erbjuder en tredje stolsrad med ungefär samma storlek 
på karossen. Detta för att bestämma vad som redan finns på marknaden när det 
gäller fixering och konstruktion för infästningen vid både andra och tredje 
stolsraden. Justerbara säten ska principiellt införas till andra stolsraden och en 
konstruktion med tillämpad lösning mellan tredje stolsraden och karossen ska 
också införas.  
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Målet med projektet är att skapa en design som är ett konstruktionsunderlag för 
uppdragsgivaren att utveckla vidare, målet är även att ta fram koncept som gör det 
möjligt att införa en tredje stolsrad. Tredje radens konstruktion skall vara testat 
och verifierat med beräkningar som ett underlag för framtida utveckling. 

1.2.1. Problemdefinition 
Problemet grundar sig i att företaget vill vara förberedda på en eventuell 
beställning på plattformen CMA 1.5 som har önskemål att införa en tredje stolsrad 
som de för tillfället bara erbjuder två stolsrader på. Projektgruppens uppgift blir 
således att lösa de svårigheter som uppkommer kring problemet med att införa två 
extra säten i en bil. På grund av det stora utbud av befintliga bilar med en tredje 
stolsrad har företaget bett projektgruppen att genomföra en benchmarkanalys och 
sedan inspireras av de bästa lösningarna för att konstruera en ny unik lösning till 
en tredje stolsrad som endast kan tillämpas på plattformen CMA 1.5.  

1.3. Avgränsningar 

Projektgruppen har avgränsat sig från följande:  
• En verklig fungerande prototyp skall inte skapas. 
• Inga slutsatser kring NVH och packning ingår i projektet. 
• Krocksimulationer skall ej utföras av projektgruppen, dessa simuleringar 

ansvarar uppdragsgivaren för i ett senare skede. 
• Total produktskostnad, en analys kring produktkostnad kommer inte 

kunna genomföras på grund av den begränsade tidsramen för projektet. 
• Ergonomiska punkterna i som finns tillgängliga i modellen skall ej ändras 

då de är vetenskapligt beräknade och framställda till optimala positioner.  
• En lösning mellan bälteslåsen och egen konstruktion ska inte konstrueras. 
• En anpassning mellan infästning och kaross på andra radens säte ingår inte 

i projektet. Det vill säga att endast en konceptuell lösning ska konstrueras 
men inte placeras i karossen. 

• Sätenas geometri skall inte ändras avsevärt, de är reda dimensionerade och 
kompletta. Därav kommer inga beräkningar på stolarna utföras. 

• Plattformens gränssnitt får inte ändras. 

1.4.  Individuella ansvarsområden 

Inledningsvis i projektet ansvarade båda författarna för förundersökningen samt 
bencharken gemensamt. Därefter har uppdelningar om huvudsakliga områden 
gjorts under projektets gång där varje utvecklingssteg har diskuterats gemensamt 
med både uppdragsgivaren och med varandra. Om någon av författarna stötte på 
problem eller hade en ny desginidé diskuterades denna innan den började 
konstrueras Detta har varit möjligt då majoriteten av tiden som lagts på projektet 
har varit när båda projektmedlemmarna närvarat, antingen i skolan eller på 
uppdragsgivarens kontor. Rapportskrivningen har skrivits i konsensus under hela 
perioden då bägge parter har läst varandras stycken som uppdaterats kontinuerligt 
över processen. 
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1.5.  Sekretess 

Ett sekretessavtal skrevs i början av projektet som kommer förhindra 
projektgruppen att dela med sig av något som kan komma att skada CEVT eller 
dess kunder. Delar av den kompletta plattformen kommer att döljas vid 
presentation av författarnas lösning, endast delen med bakre golv kommer visas.  
Innan examinationen fördes diskussioner med uppdragsgivaren för att säkerställa 
att ingen känslig information presenteras.  Efter dessa diskussioner kommer 
projektgruppen att få visa den CATIA-modell som föreställer plattformen för 
bakre golv och dess komponenter vid redovisning. Projektgruppen kommer också 
visa upp en relevant 3D-modell som är kopplad till projektet under utställningen 
den 5 - 6 juni. 
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel beskriver författarna de olika metoderna i arbetet, relevant 
litteratur och andra relevanta begrepp. Den huvudsakliga informationen till 
arbetet kommer att hämtas från tidigare studentlitteratur samt vetenskapliga 
artiklar.  

2.1. Benchmarking 

Benchmarking är en metod som kan tolkas som ett systematiskt spionage. 
Eftersom det oftast är öppen information som olika företag kan möjliggöra 
samarbete mellan företag för att hitta inspiration och idéer till sina egna projekt. 
Skulle man översätta benchmark direkt till svenska så betyder bench i detta fall 
platå och mark betyder märke, alltså kan man säga att det är ett märke att jämföra 
sig mot (Bohgard et al., 2015, s 104).  
Med en benchmark skapas ett underlag på hur konkurrenternas lösningar 
utformas, detta för att bygga förståelse och veta vad tidigare har fungerat. 
Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ) definiera benchmarking på följande sätt 
(citerad i Bohgard et al., 2015, s 104): 

”Benchmarking är att systematiskt jämföra med, utvärdera och 
lära av goda förebilder, oavsett bransch och geografiskt läge. 

Syftet är att få insikt och kunskap som omsätts till effektiva 
förbättringar i den egna verksamheten.” 

Det finns en hel del olika databaser med benchmarking, ett exempel som används 
inom bilindustrin är betaltjänsten A2Mac. 

2.2.  Produktframtagning 

Enligt Olsson (1995) så börjar produktframtagningsprocessen av ett behov, eller 
ett materiellt behov i detta fall då gruppmedlemmarnas projekt omfattar 
konstruktion. Olsson skriver att bara för att det finns ett behov behöver den 
direkta lösningen inte innebära att det är materiella ting som löser problemet.  
En figur nedan beskriver arbetsuppgifter och etapper som tillhör systematisk 
konstruktion. 
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Figur 2.1: Arbetsuppgifter och etapper i SYSTEMATISK KONSTRUKTION 

(Olsson, 1995) 
 

För att kort sammanfatta och beskriva de olika konstruktionsetapperna, eller som 
förkortat KE så beskrivs det på följande vis (Olsson, 1995): 

• KE 1. Produktalternativstudie: Arbete för att nå en principiell lösning på 
problemet. 

• KE 2. Principkonstruktion: Arbete för att nå en principiell teknisk 
produktlösning. 

• KE 3. Primärkonstruktion: Arbete som skall nå en preliminär primär 
produkt som är användningsriktig. 

• KE 4. Tillverkningskonstruktion: Arbete med syfte att göra en brukbar & 
framställningsbar produkt. 

• KE 5 Slutkonstruktion: Arbete för att nå en färdig slutprodukt genom 
eliminering av upptäckta brister. 

 
Projektgruppen har anpassat metoden för att passa just detta projekt och kommer 
därför inte att arbeta med tillverkningskonstruktion eller med slutkonstruktion.  

2.3. Computer aided engineering (CAE) 

CAE, eller direkt översatt till svenska, datorstödd teknik är ett viktigt redskap i 
dagens industri. Denna digitalisering bidrar till att företag kan vidare utvecklas 
med bland annat ett mer effektivt arbete men framför allt ett mer noggrant arbete 
(Heppelmann och Porter, 2014).  
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2.3.1. Computer aided design (CAD) 
CAD kan direkt översättas till svenskan som datorstödd design. CAD är ett 
mycket kraftfullt verktyg som att används vid konstruktionen av produkten. En av 
de många fördelar med programmet är dess mångsidiga arbetsbänkar men det 
finns många fler fördelar med att använda sig av det. Studier visar på att 
användning av programvaran vid produktutveckling så når man målet snabbare, 
högre kvalitet och produktiviteten ökar vid användning av CAD (Hobbs, 2018).  

2.3.2. Finita elementmetoden (FEM) 
Aberdeen Group skriver att ledtiderna minskar avsevärt om konstruktören kan 
utföra mer simpla analyser självständigt. Det görs istället för att skicka filerna 
mellan beräkningsingenjörerna och konstruktören flertalet gånger (refererad av 
Peterson, 2013). Finita elementmetoden används för att kunna analysera en 
konstruktion i en teoretisk värld med ett pålagt material med dess specifika 
egenskaper. Med hjälp av det här verktyget kommer konstruktören ha möjlighet 
att förbättra detaljer. Vilket vidare låter konstruktören göra förändringar, optimera 
eller tänka helt om innan en produktion av en komplett prototyp som kan utföra 
fysiska tester (Dave, 2014). FEM är ett komplicerat verktyg där det är en 
nödvändighet att besitta en del kunskaper inom området för att kunna utföra 
korrekta analyser. Om dessa kunskaper inte finns inom FEM så blir resultatet inte 
trovärdigt då bland annat villkoren kan bli fel (Dave, 2013). 

2.4.  Material 

Det valda materialet som kommer att användas till den kompletta produkten 
består av AHSS- eller DP-stål, dessa typer av material fastställdes i enlighet med 
uppdragsgivaren som rekommenderade dessa typer av stål till konstruktionen.  
SSAB är en tillverkare av stål som säljer AHSS- samt DP-stål inom 
fordonsbranschen och kallar produkten för SSAB Docol som levererar stålet enligt 
VDA- samt OEM-standarder. Stålen finns i många olika sträckgränser och har 
olika egenskaper beroende på vad metallen skall utsättas för samt hur stålet skall 
formas (SSAB, 2019).  

2.5. SWOT-analys  

En SWOT-analys används som verktyg för att kunna hjälpa projektgruppen med 
en utvärdering av de olika lösningarna som kommits farm i principkonstruktionen. 
Översatt till svenska står SWOT för styrkor, svagheter, möjligheter och hot 
(Harmon, 2018). Med hjälp av SWOT kommer ett försök till att lyfta fram 
styrkorna i produkten och försöka kompensera för svagheterna vid konstruktion 
av lösningen. Utöver försöker metoden ta vara på produktens alla möjligheter 
samt ge ett bra underlag på hur man kan undvika risker på främsta sätt (Hallin, 
Karrbom, Gustavsson, 2015) 
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2.6. FMEA 

Failure modes and effects analysis används som ett verktyg för att analysera 
eventuella risker och klassificera dessa utifrån sannolikheten samt 
allvarlighetsgraden. FMEA bidrar således till besparingar i tid och pengar vid 
användning under designprocessen, kostnaden för att åtgärda ett oupptäckt fel 
multipliceras med faktor tio under varje nytt processteg. Detta har gjort att FMEA 
har blivit en vital del genom hela arbetsprocessen (Ciofu, 2018).  

2.7. Aktuell forskning 

Författarna och uppdragsgivare har samarbetat tidigare i ett liknande projekt med 
an annan plattform med en mindre komplicerad geometri. Där har tidigare 
benchmarking gjorts samt en konstruktion som kommer användas som ett typ av 
begränsat underlag.  
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3. Metod  
Nedanstående kapitel beskriver utförligt om de verktyg och metoder som är 
kopplat till projektet. Med hjälp av detta kapitel skall läsaren förstå 
projektgruppens tillvägagångssätt med urvalet av koncept samt dess påverkan på 
resultatet.  

3.1. Datainsamling 

3.1.1. A2Mac1 
Genom verktyget A2Mac1 finns information om konstruktionslösningar i form av 
bilder och text. Genom att samla passande bilmärken och bilmodeller med 
liknande förutsättningar kan projektgruppen samla bilder att diskutera och 
brainstorma med för att få ett underlag till idéutkasten. Nedan visas Xeroxs 
metodik som projektgruppen arbetat med.  

 

Figur 3.1: Xerox benchmarkingprocess (Camp, 1989). 
3.1.2. Besök hos bilhandlare 
Besök hos bilhandlare resulterar i att relativa bilar studeras i verkligheten för att få 
en förståelse från kundernas perspektiv. Det underlättar även att se på bilsätena 
och dess fästen då men får ett nytt perspektiv och få en känsla för utrymmena som 
kommer sättas som en parameter. 

3.2. Produktframtagning 

Den huvudsakliga arbetsmetodiken kommer att vara Fredy Olssons metoder som 
är en anpassad kombination av princip- och primärkonstruktion. Metoden är 
utrustad för att hantera konstruktionsprojekt i första hand mot produkter. 
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3.2.1. Principkonstruktion 

”Med principkonstruktion avses det tidiga, inledande 
konstruktionsarbete (utvecklingsarbete) där man utgående ifrån 
en behovslösning eller produkttyp söker få fram en principiell 

produktledning – principlösning eller lösningskoncept.” 
(Olsson, 1995, s.3) 

Principkonstruktion grundlägger produktdefinitionen där man kartlägger vad 
produkten ska innebära samt vart och hur den ska använda. Genom detta förstår 
man tidigt hur slutmålet ska se ut för att fylla sitt syfte. Med hjälp av benchmark 
och andra verktyg görs en produktundersökning som innebär att man undersöker 
äldre eller liknande produkter. Det bildar ett underlag för vad som har fungerat i 
tidigare modeller och kan kombineras med andra idéer för optimering.   
Produktförslag skissas fram där kvantitet är något att sträva efter. Genom 
brainstorm och öppna diskussioner där projektgruppen diskuterar om möjliga 
lösningar för att kombinera och slå ihop idéer. Idéerna samlas i skissform för att 
visuellt visa hur de skulle utformas.  
Nästa steg är att utvärdera produktförslagen och sålla ut de minst relevanta 
förslagen för att gå vidare och utveckla de som värderades högre. För att 
bestämma vilka lösningar som är mest lämpliga att gå vidare med till nästa etapp 
användes en SWOT-analys. 
De utvalda produktförslagen värderas mot varandra som sedan projektgruppen 
hade som underlag i nästkommande kapitel. (Olsson, 1995) 

3.2.2. Primärkonstruktion 
Kommande etapp består av primärkonstruktion som bygger på resultatet från 
principkonstruktionen. Målet är att utveckla och bygga vidare på konceptet genom 
att optimera sitt presenterade produktförslag, som Fredy Olsson själv beskriver 
”åstadkomma en primär, preliminärt användningsriktig produkt” (Olsson, 1995, s. 
1)  
Bilaga 3 beskriver modellen för primärkonstruktion som projektgruppen valt att 
följa, projektutkastet som arbetats med är från föregående konstruktionsetapp. 
Från primärkonstruktionen bedöms detaljerna som individuella och sedan som en 
helhet och delar in dessa i två grupper, antingen en färdig eller unik detalj.  
Efter indelningen i färdiga/unika detaljer kommer komponentval som bestämmer 
måtten på de färdiga detaljer samt vilket fabrikat den färdiga detaljen kommer att 
ha. Parallellt med komponentval så påbörjas detaljkonstruktionen av det unika 
delarna i konstruktionen. Det innebär att man bygger upp den från grunden och 
bestämmer dess material och geometri, här låg majoriteten av arbetet i 
primärkonstruktionen. Sista steget i denna etapp är produktsammanställningen 
som kom efter både detaljkonstruktionen och komponentvalen är klara. Etappen 
sammanställer detaljerna till en sammansatt produkt som blir den slutgiltiga 
primärprodukten. När den var sammanställd så kontrollerades produkten om den 
uppfyllde de kriterier som sattes upp med hjälp av erfarenhet och beräkningar.  
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(Olsson, 1995). Beräkningarna utfördes med hjälp av finita elementmetoden i 
CATIA V5. 
Resultatet konstruerades i CAE-programmet CATIA V5, där den huvudsakliga 
arbetsbänken var generative shape design för att skapa ytorna och sedan lägga till 
en tjocklek. Arbetsbänken för beräkning var generative structural analysis och det 
beräknades endast på statiska förhållande i modellen. 

3.3. Analyser 

3.3.1. SWOT-analys 
Verktyget som författarna valde att använda för att genomföra en jämförande 
analys efter primärkonstruktionen var en SWOT-analys för att lyfta fram 
styrkorna och svagheterna i de olika lösningarna. Anledningen var för att jämföra 
vilken av produkterna som skulle vara bäst lämpad för tredje radens 
sätesinfästning och den befintliga geometri som fanns där. Det kommer inte ske 
en jämförande analys på andra sätesraden då denna lösning är samma i alla de 
olika fall som projektgruppen kommer fram till på tredje stolsraden.  

3.3.2. FMEA 
För att kunna sätta perspektiv på hur projektgruppens lösning förhåller sig mot de 
säkerhets- och arbetsmiljörisker som finns så är det viktigt att använda ett lämpligt 
verktyg för att visuellt se dessa och hur stora dem är. Därför valde projektgruppen 
att använda sig av FMEA. Analysen skedde endast på tredje stolsraden då 
utformningen på andra radens sätesinfästning inte låg fokus i projektet.   

3.3.3. FEM analys 
CATIAs arbetsbänk GSA användes för att utföra FEM-analyser på den kompletta 
produkten. För att först kunna beräkna modellerna blev vissa förenklingar 
nödvändiga att göra då den befintliga geometrin på karossen var för komplex. 
Geometrin som förenklades var ryggstöden på stolarna, bälteslåsen ersattes med 
en kub på balken, sittdynor lades till och den C-balk som annars finns i karossen 
gjordes till en rigid solid. Författarna ansåg att dessa redan var dimensionerade för 
att tåla höga spänningar och laster som således behövde inte de räknas på 
ytterligare. Nästkommande steg i FEM-analysen var att sätta ut de lämpliga 
villkoren och den statiska last som testades.  

3.3.4. SIMSOLID 
För att säkerställa CATIAs FEM-analys utfördes en mer simpel beräkning i 
SIMSOLID. Alla parter som var konstruerade i CATIA importerades till 
SIMSOLID där alla kontaktytor fick nya villkor. Eftersom programmet hade 
begränsade verktyg sattes kontaktytorna mellan parterna som bundna för att 
simulera produkten. 
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3.3.5. Handberäkning 

För att verifiera projektets resultat gjordes en enkel handberäkning. Det 
förenklade randvillkoret bestod av en balk med två infästningspunkter. 
Momentsambandet nedan används där L är längden på balken och P är den utsatta 
kraften som CEVT angett (Björk, 2017, s.31): 
 

𝑀𝑀𝐵𝐵 =
𝑃𝑃 × 𝐿𝐿

8
 

 
När momentet var beräknat var det möjligt att använda det i spänningssambandet 
nedan, 𝑊𝑊𝑌𝑌 var okänd och 𝑀𝑀𝐵𝐵 var given från föregående samband (Björk, 2017, 
s.27): 
 

𝜎𝜎 = ∓
𝑀𝑀𝐵𝐵

𝑊𝑊𝑌𝑌
 

 
𝑊𝑊𝑌𝑌 (böjmotståndet), kunde lösas ut med hjälp av sambandet (Björk, 2017, s.27): 

 

𝑊𝑊𝑦𝑦 =
𝜋𝜋 × (𝐷𝐷𝑦𝑦4 − 𝐷𝐷𝑖𝑖4)

32 × 𝐷𝐷𝑦𝑦
 

 

Där 𝐷𝐷𝑦𝑦  var ytterdiametern på balken och 𝐷𝐷𝑖𝑖 var innerdiametern. Dessa var givna 
från projektets resultat nedan med den valda diametern och tjockleken på balken.  

(Ekvation 1) 

(Ekvation 2) 

(Ekvation 3) 
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4. Resultat  
I kommande avsnitt redovisas de resultat som författarna kommit fram till. 
Kapitlet redovisar resultatet från benchmarkanalysen, slutprodukten och analyser 
kring produkten. 

4.1. Konkurrensanalys 

För att få kunskap inom området och ha ett underlag att börja arbeta med gjordes 
det en noggrann konkurrensanalys. Det gjordes en benchmarkanalys för att snabbt 
kunna titta på andra lösningar på en stor databas. 

4.1.1. Benchmarkanalys 
Benchmarkanalysen utfördes på både andra- och tredje stolsraden då det är dessa 
två områden som författarna valt att fokusera på. Detta tydde på ett väldigt tydligt 
mönster från bilplattformar som påminner om CMA 1.5. De utvalda bilmärkena 
visade på att det redan finns en välutformad infästning mellan andra stolsraden 
och karossen med liknande geometri. Benchmarkanalysen gick sedan vidare till 
tredje stolsraden där geometrin varierade markant beroende på bredd, längd, 
placering på reservhjul och den generella strukturen på karossen. Efter samråd 
med uppdragsgivaren beslutades det att huvudfokus kommer att placeras på tredje 
stolsraden.  

4.2. Konstruktion 

4.2.1. Slutprodukter 
Konstruktionen består av flera olika komponenter som har olika syften och 
anpassningar som är beroende av befintliga karossens utformning. För att kunna 
anpassa komponenterna till utformningen har förändringar på befintliga 
komponenter i karossen modifierats. Figuren visar positioneringen av bakre golv 
med en tredje stolsrad.  

 

Figur 4.1 Positionering av bakre golv (se bilaga 13). 
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Tredje radens säte, bakre fäste 
Projektet resulterade i en utveckling av en befintlig komponent som redan fanns i 
stolsraden. Denna komponent var ett rör som befann sig under stolen. Den 
dåvarande komponenten motverkade moment i Y-axeln som stolarna utsattes för. 
En förlängning av röret möjliggjorde en infästning av ändarna i hjulhuset. För att 
kunna fästa ändarna i hjulhusen skissades egna konstruktioner upp och förändrade 
befintliga förstärkningar som fanns i karossen. De egna konstruktionerna fick 
namnen lilla och stora svampen (se bilaga 1) och visas nedan i figur 4.2 och figur 
4.3 som är visuella presentationer av komponenterna. 

                           Figur 4.2 Lilla svampen                          Figur 4.3 Stora svampen 
Tredje radens säte, främre fäste 
För tredje stolsradens främre fäste konstruerades två unika detaljer som monteras i 
karossen. Resultatet blev en komponent som är anpassad utifrån de förstärkningar 
som ökar vridstyvheten i bilen. De komponenter som ökade vridstyvheten i bilen 
förlängdes upp till en underliggande komponent för att möjliggöra två 
infästningspunkter. Komponenten kommer hädanefter kallas för Lejonfäste.  
Fästet som befinner sig mellan de båda sätena är utformad på ett sådant vis att det 
blir lättare kan hitta rätt med positionering vid montering av den kompletta 
produkten. Den har förstyvningar i både X- och Y-led och är länken mellan båda 
sätena. komponenten kommer att kallas för C-fäste hädanefter. Resultatet av båda 
komponenterna visas nedan i figur 4.3 respektive figur 4.4 och bilder med 
positionering visas i bilaga 2. 

 
                              Figur 4.3 Lejonfäste                                              Figur 4.4 C-fäste                                                
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Montering av tredje radens säte 
För att göra möjliggöra en tillämpning av lösningen har projektgruppen lagt upp 
en plan på hur monteringen av hela sätet ska se ut. Monteringen börjar med att 
stora svampen svetsas på balken, en på varje sida och därefter svetsas stolarna på 
balken (se bilaga 8). Lejonfästena och C-fästet skruvas fast i C-balken och lilla 
svampen svetsas fast i förstärkningar som sitter på hjulhuset. För in stolarna med 
balken och rikta upp hålen för att skruva fast lilla och stora svampen sedan stolens 
främre fästen med lejonfästena och C-fästet (se bilaga 4). 
Andra radens infästning 
Utformningen på andra radens säte har inspirerats starkt av befintliga 
utformningar som finns idag på marknaden. Benchmarkanalysen visade på att 
majoriteten av konkurrenterna idag använder sig av väldigt liknande system, 
projektgruppen har då valt att göra en enkel konceptidé utifrån analysen. Då 
författarna avgränsade sig från att göra en noggrann anpassning mellan stolsraden 
och karossen kommer heller ingen hänsyn tas ur ett monteringsperspektiv. Nedan 
i figur 4.5 visas den kompletta produkten utan en fungerande mekanism samt utan 
anpassning till stolsraden eller karossen.  
 

 

Figur 4.5 Räls för andra sätesraden 
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Materialförslag 
Materialvalet är givetvis en avgörande del i hållfastheten och de analyser som har 
gjorts var en bra bas för urvalet av stål. Stålet måste ha olika egenskaper beroende 
på vad spänningarna visade på de beräkningar som projektgruppen har utfört i 
FEM-analysen (se bilaga 7). Komponenterna som utsätts för mest spänningar är 
lilla och stora svamparna som fäster sig mellan hjulhuset och balken. Därav 
kommer dessa ha tvåfasstålet Docol 1500M som kommer ge denna detalj en god 
formbarhet med en sträckgräns på 1220-1520MPa. Balken kommer inte påverkas 
av samma spänningskoncentrationer, vilket leder till att man kan välja ett annat 
typ av material. Balken är också cirkulär som i sin tur kräver en annan 
tillverkningsmetod. Materialet Docol Tube 780DP har därför valts i denna detalj 
som är ett stål som ofta används inom fordonsbranschen där hållbarhet, 
formbarhet samt energiabsorption är viktiga egenskaper (SSAB, 2019). 
Materialvalet till lejonfästena och C-fästet föll på ett DP-stål från SSAB, 
materialet Docol 1000DP är ett lämpligt val här då de främre fästena inte heller 
utsätts för samma spänningskoncentrationer som stålet vid de bakre fästena (se 
bilaga 16).  

4.2.2. Komponentval 
De komponenterna som behövdes väljas ut var skruvar och muttrar, de sätts ut på 
framfästena och på skruvförbandet som klämmer balken mellan stora och lilla 
svampen. Projektgruppen har valt att använda M9 skruvar då det genom en 
benchmarkanalys visade att storleken på dessa skruvar används i en del fall. 
Efter samtal med CEVT har det framkommit att skruvarna kommer dras åt med 
40 Nm. På grund av att det är det maximala åtdragningsmomentet som CEVT 
rekommenderar för operatörerna vid montering. 

4.3. Analys 

4.3.1. SWOT analys 
Genom att göra en SWOT analys (se bilaga 5) gavs styrkor och svagheter för dem 
fem utkast som lades fram som förslag. Utkasten ställdes mot varandra i en 
produktjämförelse (se bilaga 6) där det visas vilket utkast som ligger närmst 
gruppens kravbild. Första utkastet valdes bort på grund av den bristande 
hållfastheten i X-led. Utkast två valdes bort på grund av dess svårighet att montera 
i detta steg av produktionen. Tredje utkastet valdes bort på grunderna att den inte 
hade bildat en presspassning runt röret. Fjärde utkastet var egentligen väldigt likt 
det sista utkastet, den valdes bara bort på grund av att den var lite svagare i Z-led 
samt att monteringen av komponenterna hade varit mer komplicerad. Således var 
det bara utkast fem kvar som var den bäst lämpade i alla de kriterier som 
projektgruppen hade satt upp.  

4.3.2. FEM 
Det utfördes två olika analyser där fokus föll på när bälteslåsen drar i balken samt 
när någon sätter sig i sätena. Analyserna visade på en överlag hållbar utformning 
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kring sätesraden där den svagaste komponenten var den svampen som var svetsad 
i röret. Den dimensionerade lasten som angavs var 15kN per bälteslås, vilket är 
den kraft som uppdragsgivaren givit till projektgruppen. Författarna fick ta del av 
ett dragprov av bälteslås som visade på det, vid beräkningen valdes således 
kraften 30kN som den dimensionerande kraften. Spänningarna som uppkom av 
dessa krafter gav en maximal spänningskoncentration på ca 2800 MPa (se bilaga 
7). Randvillkoren för analysen visas i bilaga 15. 

4.3.3. Vikt 
Att minska vikten för de olika komponenterna är en process som har pågått under 
hela projektet. Uppdragsgivaren strävar kontinuerligt efter en lättare bilplattform 
vilket automatiskt blev en avgörande del när valet av komponenter och lösningar 
skulle ske. Tabell 4.1 nedan visar vikt samt materialval på de individuella 
komponenterna. Vikten på stålet har räknats ut med hjälp av den angivna 
densiteten 7800kg/m3 (Leijon, 2014, s. 113). 

Tabell 4.1. Komponenter, dess vikt, material, varunamn samt sträckgräns. 
Komponent Vikt Material Varunamn Sträckgräns 

Balk 4,2 kg Docol Tube 780DP DP780 700MPa 

Stora svampen 0,12 kg Docol 1500M AHSS1500 1220-1520MPa 

Lilla svampen 0,094 kg Docol 1500M AHSS1500 1220-1520MPa 

Lejonfäste 0,07 kg Docol 1000DP DP1000 800-1000MPa 

C-fäste 0,32 kg Docol 1000DP DP1000 800-1000MPa 

4.3.4. FMEA 
En FMEA gjordes för att kartlägga allvarliga risker för infästningarna (se bilaga 
9). Resultatet visade konstruktionens brister och åtgärdades med hjälp av att 
optimera av geometrin. Den risken med högst poäng var vid montering av 
produkterna. Åtgärden blev då att rotera skruvförbanden så de nya hålen låg 
vertikalt istället för horisontellt.   

4.3.5. Verifiering 
För att få verifierande beräkningar om hur pålitligt projektgruppens FEM-analys 
var beslutades det om att uppdragsgivaren också skulle utföra en FEM-analys med 
samma mjukvara. Utöver FEM-analysen valdes två verifieringsmetoder till, en 
beräkning i SIMSOLID och en simpel handberäkning. Handberäkningen bestod 
av ett randvillkor med en balk som utsätts för en punktbelastning med av två 
infästningspunkter för att räkna momentet i dessa. 

FEM-analys från CEVT 
Resultatet från uppdragsgivarens beräkningar visade på andra 
spänningskoncentrationer än de koncentrationer som författarna fick i 
beräkningarna. Företagets beräkningar sa att de maximala spänningarna kommer 
att vara i stolarna på 4150Mpa. Analyserar man endast de nykonstruerade delarna 
så var den maximala spänningskoncentrationen i skruvarna som utsätts för cirka 
1900MPa (se bilaga 14).   
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SIMSOLID 
Som nämnt ovan gjordes en simpel SIMSOLID beräkning för att säkerställa om 
FEM-analysen med CATIA var någorlunda på samma spår. Analysen visade dock 
att spänningarna var betydligt mer utspridda över hela produkten, i jämförelse 
med de spänningskoncentrationer som CATIA visade (se bilaga 11).  
Handberäkningar 
De handberäkningar som har gjorts med hjälp av randvillkor och 
spänningsberäkning. Med randvillkoret så löses momentet ut som sedan kan 
användas för att räkna ut spänningarna i ändarna av balken. Beräkningarna visade 
på spänningar som motsvarade liknande spänningar som i CATIA V5. (se bilaga 
12). 
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5. Diskussion  
I kommande kapitel diskuteras resultat, material, metod samt en kritisk 
granskning med avseende på sociala-, ekonomiska-, miljö- och 
arbetsmiljöaspekter. Syftet med kapitlet är att granska och ifrågasätta de 
komponenter som projektet resulterade i samt den metodik som användes och ifall 
det finns en mer lämplig arbetsmetodik. 

5.1. Resultatdiskussion 

Under hela arbetsprocessen har målet med projektet varit att konstruera ett enkelt, 
men också välgenomtänkt, konceptförslag som uppdragsgivaren kan använda som 
underlag till framtida utvecklingsprojekt som involverar en tredje stolsrad. Den 
kontinuerliga förbättringsprocess som har skett under projektets arbetsgång gav 
ett resultat som var väldigt långt ifrån den grundläggande idé som redovisades i 
principkonstruktionen. Det är något som kan ses under bilaga 10 som bland annat 
visar alla fem olika utkast för det bakre fästet. Efter varje utkast utvärderades de 
utifrån dess hållfasthet, antal detaljer, vikt, montering och tillverkning, resultatet 
från SWOT-analysen visas i bilaga 5.  
Syftet med projektet löd:  

”Syftet med projektet är att inledningsvis utföra en benchmarkanalys av 
konkurrerande företag som erbjuder en tredje stolsrad med ungefär 

samma storlek på karossen. Detta för att bestämma vad som redan finns 
på marknaden när det gäller fixering och konstruktion för infästningen 
vid både andra och tredje stolsraden. Justerbara säten ska principiellt 
införas till andra stolsraden och en konstruktion med tillämpad lösning 

mellan tredje stolsraden och karossen ska också införas.” 

En stor del av resultatet grundar sig på det förarbete gruppens medlemmar lade 
ner på benchmarkanalysen på konkurrenternas utformningar och vad som fanns 
att tillgå. Den givna utformningen på fästet till andra stolsraden är som nämnt i 
tidigare kapitel kraftigt påverkat av vad konkurrenterna arbetar med och vad 
majoriteten hade för lösningsförslag. Därav valde projektgruppen i samråd med 
CEVT att inte placera lösningen i karossen då det bevisligen finns en väldigt 
välutformad geometri som fungerar idag. Skiftet av fokus ledde till en 
välutvecklad produkt med lovande möjligheter att kunna tillämpas och monteras 
enkelt.  
 
Lösningen har några brister i det sista utkastet som kan vidareutvecklas av 
uppdragsgivaren om den lösningen är något de väljer att arbeta vidare med. Det 
finns också utmaningar om hur en konsol för bälteslåsen kan utformas och 
monteras då vi avgränsade oss från det i starten av projektet.  



19 
 

5.1.1. Hållfasthetsberäkningar och förbättringsmöjligheter 
De kritiska punktspänningarna var placerade runt svamparnas hörn där det inte 
har varit möjligt att utföra geometriförändringar eller förstyvningar. Men vid 
analysering av konstruktionerna är det maximala spänningar på cirka 2800 MPa 
vilket är alldeles för högt även om vi drar med den statiska lasten 30kN. I skalan 
på CATIA står det att maxspänningarna var cirka 3200 MPa men de 
spänningskoncentrationerna ligger i avgränsade områden (se bilaga 7).  
Möjligheterna för produkterna är stora men för att kunna sätta de i produktion 
måste en rad förbättringar göras. I ovanstående stycke nämndes det att bildades 
spänningar på dryga 2800 MPa, det blir så höga spänningar på grund av en 
klippeffekt i det hörn den virtuella svetsen slutar på detaljen lilla svampen. För att 
reducera klippeffekten kan man försöka undvika att få ett hörn med 90°. Men för 
att kunna undvika att få ett så skarpt hörn måste den platta ytan på svampen 
förstoras. Problemet med det är att det för tillfället inte finns utrymme för det. En 
annan förbättringsmöjlighet kan vara att direkt öka ytterdiametern på balken. På 
det viset minskar spänningarna i ytterkanterna på balken. Det visas i bilaga 12 
som visar det direkta sambandet mellan ytterdiametern och spänningen, ökar man 
diametern blir spänningen mindre. Här blir det dock samma problematik igen med 
att det måste konstrueras större svampar för att kunna möjliggöra en större 
diameter. I båda dessa fall måste det utföras en rad med olika operationer på 
områden med komplexa ytor för att kunna öka storleken på svamparna. 

• För att få en annan geometri på hörnet måste den platta arean på lilla 
svampen ökas. 

• För att möjliggöra geometriändringar på lilla svampens geometri måste de 
komplexa ytorna ändras på de två förstärkningar som sitter mellan 
svamparna och hjulhuset. 

• Till sist måste hjulhusets ytor ändras så de blir komplexa utan att förändra 
dess nuvarande egenskaper. 

Sammanfattningsvis måste alltså hjulhuset ändras för att kunna möjliggöra en 
förflyttning av det nedre gränssnittet på lilla svampen. På grund av den tidsram 
och bristande kunskap inom området kommer därför inga ändringar på hjulhuset 
ändras. Ska det övre gränssnittet istället ökas måste stolarna höjas och då bildas en 
konflikt med de ergonomiska punkter för passageraren som finns tillgängliga i 
modellen. Då är det bättre att försöka ändra ytorna på hjulhuset och tillhörande 
förstärkningar så de blir mer lämpliga att använda som infästningspunkter. 
Ovanstående blir den huvudsakliga vidareutvecklingen uppdragsgivaren måste 
arbeta med för att kunna krocktesta och implementera lösningen i framtida 
plattformar. 

5.2. Metoddiskussion 

Det märktes tidigt i arbetet att det var de bakre fästena på tredje stolsraden som 
kommer var det kritiska i projektet vilket framgick i samtal med CEVT. När 
majoriteten av fokuset låg på tredje stolsraden resulterade det i många utkast, 
framförallt på det bakre fästet (se bilaga 10). Med så många utkast hade 
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uppdragsgivaren lättare att stödja och rikta projektet rätt med sin vägledning. Det 
var en av de många fördelar med att använda sig av Olssons metoder. De många 
utkast som presenterades i principkonstruktionen var bra att ha tillgång till när vi 
hade kommit en bit in i primärkonstruktionen men fått bakslag. Då kunde man 
enkelt gå tillbaka i processen, plocka upp en annan idé som man började på och 
sedan arbeta sig vidare. Vidare i nästa etapp när en primärkonstruktion hade 
kommit långt i konstruktionsfasen började vi att använda FEM-analyser för att 
kontrollera om lösningen hade potential att bli hållbar i längden. Analyserna i 
detta skede bidrog med ett nytt utkast för C-fästet som egentligen bara var ett 
tillägg på den konstruktion som hade kommit långt i processen. De tidiga 
beräkningarna visade sig också vara givande vid försök av att optimera vikten på 
de individuella komponenterna. Ska projektgruppen rikta någon kritik mot FEM-
analysen i CATIA så är det att den endast hanterar linjära beräkningar. Om 
lösningarna hade kunnat beräknats med olinjära samband med hög noggrannhet så 
hade resultatet i primärkonstruktionen varit mer pålitligt och det hade varit möjligt 
att viktoptimera betydligt mer än vad som gjordes i projektet. 
En verifiering som utfördes var den något enklare handberäkning vi utförde med 
hjälp av randvillkor. Det utvalda randvillkoret passade bäst till vår balk med 
dubbla infästningar. Med randvillkoret kunde projektgruppen lösa ut momentet i 
balken som sedan kunde användas för att räkna ut spänningarna. 
Hanberäkningarna visade sig vara en viktig del i den framtida utvecklingen av 
komponenterna eftersom det fanns ett direkt samband mellan ytterdiametern på 
balken och spänningarna. En ökning med några få mm i ytterdiametern minskade 
spänningarna i balken med nästan hälften. Hade handberäkningarna använts 
tidigare i projektet än vad de för tillfället användes vid så hade CEVT möjligtvis 
kunnat hjälpa med att minska komplexiteten av ytorna på hjulhuset. Således hade 
en ännu bättre konstruktion varit möjligt.  
  



21 
 

5.3. Sociala, ekonomiska, miljö- och arbetsmiljöaspekter 

5.3.1. Sociala och ekonomiska aspekter 
Utifrån dagens efterfrågan på nya bilar är möjligheten stor att efterfrågan ökar på 
ett tillval av en tredje stolsrad. Målgruppen för ett sådant tillval kommer att vara 
de personer som har barn i sin närhet, framför allt kommer det vara 
småbarnsfamiljer. Sannolikheten att sju fullvuxna personer skulle använda sig av 
tillvalet är enligt oss väldigt liten. Det medför att lösningen måste vara så 
ekonomiskt hållbar som möjligt då vi som projektgrupp anser att många familjer 
kan behöva större bil än vad de använder sig av för tillfället. För att få så många 
som möjligt att ha råd är det viktigt att kunna kostnadsoptimera lösningen i 
framtiden. På grund av den avgränsade tidsramen har inte det hunnits med att 
utföra kostnadsoptimering som hade behövts för att göra den tillgänglig för så 
många som möjligt. Dessutom så hade det varit onödigt att beräkna kostnader på 
produkten för tillfället när den inte är redo att börja producera än. 

5.3.2. Miljö- och arbetsmiljöaspekter 
Fordonsbranschen är en industri som är under ständig utveckling där nya 
innovationer och kvalitet ligger i huvudfokus. Med ökad kvalitet ingår också en 
ständig förbättring med hållbar utveckling. Det blir allt mer avancerade produkter 
som utvecklas inom fordonsindustrin där branschen alltid strävar efter att få ner 
den totala vikten på bilen utan att minska säkerheten. Vikten på bilen har mycket 
stor påverkan på hur mycket bensin en bil förbrukar eller hur ofta elbilar måste 
laddas. Minskar vikten med bara några kilogram per bil så kan det visa sig ha 
betydande del för miljön. Om vi hypotetiskt hittar på ett räkneexempel i ett fall 
där vikten minskar med 2kg totalt på ett fordon och det tillverkas 50 000 av denna 
modell. Då sparas 10 000 ton med material och det kan ha en betydande effekt på 
hur mycket bränsle fordonet hade förbrukat under hela sin livscykel.  
Analyseras det från ett arbetsmiljöperspektiv så har det varit en aspekt under hela 
processen vid framtagningen av produkten. CEVT har varit väldigt hjälpsamma i 
tänket då de som företag stöter på dessa problem ofta när de arbetar med en 
plattform. Det spelar ingen roll hur bra lösningen är om inte det finns en möjlighet 
att montera den i karossen och om det var möjligt så skall det inte utsätta 
operatörerna för några obekväma situationer. Med hjälp av uppdragsgivarens rutin 
och kunskap har det blivit ett resultat som är möjligt att montera utan att utsätta 
arbetarna för några dåliga vinklar och obekväma ställningar.  
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6. Slutsatser 
Projektet resulterande i ett konceptförslag som skall möjliggöra ett tillval av en 
tredje stolsrad i framtida fordon som använder sig av plattformen CMA 1.5.  

• Projektgruppen anser att resultatet har goda möjligheter att användas som 
konstruktionsunderlag för uppdragsgivaren.  

• Resultatet kommer göra det möjligt att enkelt montera en tredje stolsrad 
utan att hindra andra steg i monteringsprocessen. 

• Materialvalet möjliggör lättare komponenter som bidrar till en minskad 
totalvikt på plattformen än om annat material hade valts.  

• Uppdragsgivaren har under hela projektet varit väldigt tydliga i sitt stöd 
samt tillit till författarna. I och med det har uppdragsgivaren uppmanat 
författarna att sitta i deras lokaler som i sin tur gav projektgruppen väldigt 
viktig input och information från de ingenjörer som arbetar på CEVT. 

• Den planerade målgruppen har bidragit till positioneringen på stolsraden 
som har gjort att projektgruppen kunde använda sig av de befintliga 
förstärkningar som fanns på plattformen idag som till exempel C-balken. 
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8. Bilagor 



 
 

Bilaga 1 – Bakre fäste 

 

 

 

 

 

 

 
Lilla och stora svampen - Bakre sätesfäste, ihop och separat  

 
Visuell presentation av komponenter bak med kaross 



 
 

 

Bilaga 2 – Främre fäste 

 
 

 
Visuell presentation av komponenter fram med kaross  



 
 

 

 

 

C-fäste – Främre mittenfäste 

 

 

 

Lejonfäste – Främre sidofäste 

  



 
 

Bilaga 3 – Modell Primärkonstruktion  
 
 
 

 
 

Figur 3.2: Modell för primärkonstruktion (Olsson, 1995, s. 2) 

 
  



 
 

Bilaga 4 – Montering av tredje radens säte 
 

Steg 1. 
Svetsa fast stora svampen på balken. 

 

 
 
Steg 2.  

Svetsa fast stolarna på balken. 
 

 

 



 
 

Steg 3. 

Svetsa fast förstärkningarna och lilla svampen i hjulhuset. Skruva fast C-fästet och 
båda lejonfästen i C-balken. 

 
Steg 4. 

För in stolarna och skruva fast lilla svampen med stora svampen. Skruva fast 
stolarna med lejonfästena och C-fästet. 

  



 
 

Bilaga 5 - SWOT analys 
 

Utkast 1 
S 

+ Stark i X-led 
+ Lättmonterad 
+ Låg vikt 
+ Enkel att tillverka 

 

W 
- Svag i Y-led 
- Dåliga infästningsytor 
- Tar upp mycket plats bakom 

sätena 
 

O 
 

T 
- Klarar inget vid sidokrock 
- Risk för vibration 
 

 
Utkast 2 

S 
+ Stark i X, Y och Z-led 
+ Klarar momentkraft 
+ Enkel geometri 
+ Stark med svets runt balken 

 

W 
- Tillverkning tillåter inte denna 

svets 
- Många komponenter 
- Svårmonterad 

O 
+ Stark geometri men behöver 

starkare infästning 
+ Många 

utvecklingsmöjligheter 
 

T 
- Skadligt att svetsa i den 

vinkeln runt balken 
- Tappa smådelarna vid 

montering 

 
  



 
 

Utkast 3 
S 

+ Lättmonterad 
+ Få detaljer 
+ Stark i X, Y och Z-led 

 

W 
- Inget tryckförband 
- Svag i vridmoment 

O 
 

T 
- För liten svetsyta 
- Skruven håller inte 

 

Utkast 4 
S 

+ Pressförband 
+ Stark i X-led 
+ Få komponenter 
+ Ingen svets 

 

W 
- Svårmonterad 
- Många Skruvar 
 

O 
+ Optimera montering 
+ Utrymme för förstärkningar 

 

T 
- Skruvar åt den för dåligt 

 
Utkast 5 

S 
+ Stark i X, Y och Z-led 
+ Lätt monterad 
+ Få skruvar 
+ Få detaljer 
+ Lätt att förstärka 

W 
- Svårt att använda större skruvar 
- Svag runt hålen 

 
 

O 
+ Lätt att förstärka 

T 
- Stången blir för tung 
 



 
 

Bilaga 6 - Produktjämförelse 
• 1 poäng - Dålig 
• 2 poäng - Mindre bra  

• 3 poäng - Okej   
• 4 poäng - Bättre än okej   

• 5 poäng - Bra   
 

Styrkor: Utkast 1 Utkast 2 Utkast 3 Utkast 4 Utkast5 

 

Vikt 

 

2 

 

4 

 

3 

 

4 

 

4 

 
Antal detaljer 

 
2 

 
2 

 
2 

 
3 

 
4 

Klarar 
krafter i X, Y 
och Z-led 

 

1 

 

3 

 

3 

 

4 

 

5 

Klarar 
moment-kraft 

 

1 

 

5 

 

3 

 

4 

 

4 

 

Montering 

 

2 

 

2 

 

5 

 

3 

 

4 

 
Tillverkning 

 
1 

 
4 

 
3 

 
3 

 
3 

 
Poäng: 

 
9 

 
20 

 
19 

 
21 

 

 
24 

 

  



 
 

Bilaga 7 – FEM-analys 
Under visas en färgskala och bilder på konstruktionens spänningar där det 
simuleras ett lastdrag på 30 kN vid bälteslåsen för att efterlikna en krock, siffrorna 
för lastdraget har diskuterats fram tillsammans med handledarna på CEVT. I 
färgskalas sattes 1500 MPa som max för att ge en bättre bild över hur 
spänningarna är fördelade. Maxspänningen ligger på 3 191,5 MPa är en 
punktspänning som visas längre ner i bilagan. 

 



 
 

 

 

Bilden ovan visar en kritiskpunk på stora svampen, det är en punktspänning i 
nedra vänstra hörnet. 

Ovan visas en översikt från ovan för att visa spänningarna på ovansidan av stora 
svampen. 



 
 

 

Ovan visas spänningarna på balken. 

 

I Bilden över visas spänningar på lejonfästet. Det är en punktspänning på 1000 
MPa som markeras på bilden. 



 
 

 

På bilden visas spänningar på C-fästet där det markeras en punktspänning på 
1330MPa. 



 
 

Bilaga 8 - Svetsytor 

 

 



 
 

Bilaga 9 – FMEA 
 

  



 
 

Bilaga 10 – Utkast 
Bakre fäste 

Utkast 1: 
 

 
Utkast 2: 

 
 

 

Utkast 3: 
 

 



 
 

Utkast 4: 
 

 
 
 

 
 

Utkast 5: 
 

 
  



 
 

Lejonfäste 

Utkast 1: 
 

 
 

C-fäste 

 

 

Utkast 1: 
 

 

 
  



 
 

Utkast 2: 
 

           

 
 

 
 

Utkast 3 
 
 

  



 
 

Bilaga 11 – SIMSOLID 
Bakre fäste 

 



 
 

Främre fäste 

  



 
 

Bilaga 12 – Handberäkning 
 

 

 

 



 
 

Bilaga 13 – Positionering av bakre golv 

  



CAE REPORT 
Thesis work – Third row solution

Name Name

Bilaga 14 – Beräkning CEVT



Totalt



Främre mittenfäste
Virtual tightning bolt 40Nm

Rigid connection property



Främre mittenfäste



Främre sidofäste

Virtual tightning bolt 40Nm

Rigid connetion property



Främre sidofäste



Skruvförband



Balken

Distributed force 15kN

Clamp

Virtual tightning bolt 40Nm
Fastened connection property



Bilaga 15 Randvillkor - Draglast 30kN 
Den statiska kraft som har satts som dimensionerande är 15kN per bälteslås.  

Total produkt 
Produkten har förenklats för att våra datorer ska kunna beräkna spänningen. Stolen har 

förenklats så stolsryggen inte längre har några mönster och C-balken med lejontassar har 

också förenklats till solida parter som är i princip rigida.  

Skruvförband 
Den halvan av skruvförbandet som är närmst stolarna och förstärkningen är samma part. Det 

andra skruvförbandet har då kontaktvillkor och hålvillkor som binder de med varandra. I 

hålvillkor ligger de en rigid skruv som har spännkraften 40Nm. Det finns också kontaktvillkor 

mellan balken och båda skruvförbanden. I FEM-analysen kommer dessa ha presspassning 

mellan kontakterna på båda sidor, de har 0mm i överlapp.  

 



 

  



Förstärkning 
Förstärkningen är den som kommer att fästas i hjulhuset. Där användes randvillkoret clamp 

runt kanterna som ska föreställa svetsen. Vi har inte satt några clamps på ovansidan av fästet 

då den inte kommer att svetsas där. 

 

Balken 
Balken har en kub i mitten, den är till för att enkelt kunna sätta dit krafter. Den fungerar lite 

som en virtuell part som skulle sitta där och fästa balken med bälteslåsen.  

  



Främre sidofäste 
Den har två hål med virtuella parter i och sedan clamps för att göra en förenkling av en skruv 

som vi förutsätter att den ska hålla. I hålen ligger så kallade local meshs på 0,7 mm, denna 

storlek är det på alla hål. Den har också ett hålvillkor mellan hålet i stolen samt hålet i 

komponenten som skruvas fast med en rigid skruv som har infästning 40Nm i villkoren.  

 
Främre mittenfäste 
Denna har för tillfället tre hål där det är utförda local meshs på de två yttersta. Mittenfästet har 

också virtuella parter i hålen som sätts dit med clamps för att föreställa skruvarna.  

Här är det samma problem som vi har med sidofästena, hålen utsätts för alldeles för höga 

spänningar och skulle gärna minska på dessa så mycket det går.  

 



Bilaga 16 – Materialval 
 

Stålet har beräknats med en densitet på 7800kg/m3 (Leijon,2014, s.113). 
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Docol Tube 590DP

General Product Description
Docol® Tube 590DP is high-strength formable precision tube made from dual-phase steel with high tensile strength and very good formabil-
ity.  Available in circular, rectangular and square shapes, it comes with different coating and surface options including cold rolled (uncoated), 
galvanized, galvannealed and galfan. Customized shapes and other tailoring options are available upon request. Typically used in automotive 
industry where durability, formability and energy absorption are important.
 

 
Dimension Range
Docol Tube 590DP is available at circular, square and rectangular shapes. 

  

Circular 15 - 133 mm 

Square 15x15 - 100x100 mm 

Rectangular 20x10 - 150x50 mm 

Wall thickness 1.0 - 2.0 mm

Mill length 5000 - 8000 mm
Other shapes and sizes are available upon request.
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Dimensions
Circular

Diameter 1.0 mm (kg/m) 1.25 mm (kg/m) 1.5 mm (kg/m) 2.0 mm (kg/m)

15 mm 0.345 0.424 0.499

16 mm 0.370 0.455 0.536

18 mm 0.419 0.516 0.610

19 mm 0.444 0.547 0.647 0.838

20 mm 0.469 0.578 0.684 0.888

22 mm 0.518 0.640 0.758 0.986

25 mm 0.592 0.732 0.869 1.13

28 mm 0.666 0.825 0.980 1.28

30 mm 0.715 0.886 1.05 1.38

32 mm 0.765 0.948 1.13 1.48

35 mm 0.838 1.04 1.24 1.63

36 mm 0.86 1.07 1.28 1.68

38 mm 0.912 1.13 1.35 1.78

40 mm 0.962 1.20 1.42 1.87

41 mm 0.990 1.22 1.46 1.92

44 mm 1.32 1.58 2.07

48 mm 1.44 1.72 2.27

50 mm 1.50 1.79 2.37

55 mm 1.66 1.98 2.61

57 mm 2.05 2.71

60 mm 2.16 2.86

63.5 mm 2.29 3.03

76 mm 2.76 3.65

88.9 mm 3.23 4.29

101.6 mm 3.70 4.91

108 mm 5.23

114.3 mm 5.54

127 mm 6.17

133 mm 6.46
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Square
Height x Width 1.0 mm (kg/m) 1.25 mm (kg/m) 1.5 mm (kg/m) 2.0 mm (kg/m)

15 x 15 mm 0.419 0.508

16 x 16 mm 0.451 0.547

19 x 19 mm 0.545 0.665 0.779

20 x 20 mm 0.576 0.704 0.826

22 x 22 mm 0.639 0.783 0.920 1.18

25 x 25 mm 0.733 0.901 1.06 1.36

25.4 x 25.4 mm 0.746 0.916 1.08 1.39

30 x 30 mm 0.890 1.10 1.30 1.68

32 x 32 mm 0.953 1.18 1.39 1.80

35 x 35 mm 1.05 1.29 1.53 1.99

40 x 40 mm 1.77 2.31

50 x 50 mm 2.24 2.93

60 x 60 mm 2.71 3.56

80 x 80 mm 4.82

100 x 100 mm 6.07
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Rectangular
Height x Width 1.0 mm (kg/m) 1.25 mm (kg/m) 1.5 mm (kg/m) 2.0 mm (kg/m)

20 x 10 mm 0.419 0.508

20 x 15 mm 0.498 0.606

25 x 15 mm 0.576 0.704 0.826

30 x 10 mm 0.576 0.704 0.826

30 x 15 mm 0.655 0.802 0.944 1.21

30 x 20 mm 0.733 0.901 1.06 1.36

30 x 25 mm 0.785 0.999 1.18 1.52

35 x 15 mm 0.733 0.901 1.06

35 x 20 mm 0.812 0.999 1.18 1.52

40 x 10 mm 0.733 0.901 1.06 1.36

40 x 20 mm 0.890 1.10 1.30 1.68

40 x 25 mm 0.969 1.20 1.42 1.84

40 x 30 mm 1.05 1.29 1.53 1.99

45 x 15 mm 0.890 1.10 1.30 1.68

50 x 20 mm 1.05 1.29 1.53 1.99

50 x 25 mm 1.39 1.65 2.15

50 x 30 mm 1.49 1.77 2.31

50 x 40 mm 1.69 2.00 2.62

50.8 x 25.4 mm 1.42 1.68 2.19

60 x 20 mm 1.49 1.77 2.31

60 x 30 mm 1.69 2.00 2.62

60 x 40 mm 2.24 2.93

70 x 25 mm 2.12 2.78

70 x 30 mm 2.24 2.93

70 x 50 mm 2.71 3.56

80 x 20 mm 2.24 2.93

80 x 40 mm 2.71 3.56

80 x 60 mm 4.19

100 x 40 4.19

100 x 60 mm 4.82

100 x 80 mm 5.45

120 x 40 mm 4.82

120 x 60 mm 5.45

120 x 80 mm 6.07

150 x 50 mm 6.07

Mechanical Properties
Grade Yield strength Rp0.2

(min MPa)
Tensile strength Rm

(MPa)
Elongation A
(min %)

CR500Y590T-DP 500 590 12

CR500Y590T-DH 500 590 20

Chemical Composition
Grade C

(max %)
Si
(max %)

Mn
(max %)

P
(max %)

S
(max %)

Nb+Ti
(max %)

Cr+Mo
(max %)

B
(max %)

Cu
(max %)

0.15 0.80 2.50 0.050 0.010 0.15 1.40 0.005 0.20

0.15 0.80 2.50 0.050 0.010 0.15 1.40 0.005 0.20
Chemical composition meets the requirements of VDA 239-100.
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Tolerances
 

Characteristic Circular precision tubes
 Tolerances based on the requirements of EN 10305-3

Outside diameter (D) 1)  

D< 20
 20 ≤ D < 32
 32 ≤ D < 44
 44 ≤ D < 55
 55 ≤ D < 70
 70 ≤ D < 80
 80 ≤ D < 100
 100 ≤ D < 108
 108 ≤ D < 127
 127 ≤ D ≤ 133

±0.12 mm
 ±0.15 mm
 ±0.20 mm
 ±0.25 mm
 ±0.30 mm
 ±0.35 mm
 ±0.40 mm
 ±0.50 mm
 ±0.60 mm
 ±0.80 mm

Out-of-roundness The diameter tolerances include the out-of-roundness

Thickness (T) T≤ 1.5 mm: ±0.15 mm
 T>1.5 mm: ±10% of nominal thickness or ±0.35 mm whichever is the 
smaller

Straightness Maximum 0.20% of measured length

Height of internal weld bead, g;  

Bead removed
 Bead not removed

g ≤ 0.3 mm
 g < 0.8 mm, when T ≤ 1.5 mm
 g < 0.6 x T, when 1.5 mm < T ≤ 4.0 mm

Mill length 0/+50 mm, 5000 ≤ L ≤ 8000 mm (standard length 6000 mm)

Exact length, single cutting  

30 ≤ L ≤ 1500 mm
 1500 < L ≤ 4000 mm

±0.5 mm
 ±1.0 mm

Exact length, bundle cutting  

1000 ≤ L ≤ 5000 mm
 5000 < L ≤ 10000 mm

±2 mm
 ±3 mm

1) For a maximum distance of 100 mm, the ends may, due to the cutting method, have diameters outside the tolerances
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Characteristic Square, rectangular, flat oval and ellipse precision tubes 
 Tolerances based on the requirements of EN 10305-5

Outside dimensions (H) and (B), longer side 1)  

H < 25 mm
 25 ≤ H < 40 mm
 40 ≤ H < 60 mm
 60 ≤ H <70 mm
 70 ≤ H < 80 mm
 80 ≤ H < 90 mm
 90 ≤ H < 100 mm
 100 ≤ H < 120 mm
 H ≥ 120 mm

±0.20 mm
 ±0.25 mm
 ±0.30 mm
 ±0.35 mm
 ±0.40 mm
 ±0.50 mm
 ±0.60 mm
 ±0.65 mm
 ±0.70 mm

Side concavity and convexity Included in outside dimension tolerance

Thickness (T) T≤ 1.5 mm: ±0.15 mm
 T>1.5 mm: ±10% of nominal thickness or ±0.35 mm whichever is the 
smaller

Straightness Maximum 0.15% of measured tube length when shorter side length 
> 30 mm
 Maximum 0.25% of measured tube length when the shorter side 
length ≤ 30 mm

Location of weld seam from the centre line On narrow side for square and rectangular, optionally on wide side. 
On wide side for flat oval and ellipse. ± 10% of side length or  ± 3 
mm, whichever is greater.

Height of internal weld bead (g)  

Bead removed
 Bead not removed

g ≤ 0.3 mm
 g < 0.8 mm, when T ≤ 1.5 mm
 g < 0.6 x T, when 1.5 mm < T ≤ 4.0 mm

Squareness of sides 90° ± 1°

Corner profile R ≤ 3.0 x T, typically R ≤ 2.0 x T

Twist (V) V ≤ 3 mm for B and H ≤ 30 mm
 V ≤ B/10 or ≤ H/10 for B or H > 30 mm

Mill length 0/+50 mm, 5000 ≤ L ≤ 8000 mm (standard length 6000 mm)

Exact length, single cutting

30 ≤ L ≤ 1500 mm
 1500 < L ≤ 4000 mm

±0.5 mm
 ±1.0 mm

Exact length, bundle cutting

1000 ≤ L ≤ 5000 mm
 5000 < L ≤ 10000 mm

±2 mm
 ±3 mm

1) For a maximum distance of 100 mm, the ends may, due to the cutting method, have diameters outside the tolerances
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Characteristic Square, rectangular, flat oval and ellipse precision tubes 
 Tolerances based on the requirements of EN 10305-5

Outside dimensions (H) and (B), longer side 1)  

H < 25 mm
 25 ≤ H < 40 mm
 40 ≤ H < 60 mm
 60 ≤ H <70 mm
 70 ≤ H < 80 mm
 80 ≤ H < 90 mm
 90 ≤ H < 100 mm
 100 ≤ H < 120 mm
 H ≥ 120 mm

±0.20 mm
 ±0.25 mm
 ±0.30 mm
 ±0.35 mm
 ±0.40 mm
 ±0.50 mm
 ±0.60 mm
 ±0.65 mm
 ±0.70 mm

Side concavity and convexity Included in outside dimension tolerance

Thickness (T) T≤ 1.5 mm: ±0.15 mm
 T>1.5 mm: ±10% of nominal thickness or ±0.35 mm whichever is the 
smaller

Straightness Maximum 0.15% of measured tube length when shorter side length 
> 30 mm
 Maximum 0.25% of measured tube length when the shorter side 
length ≤ 30 mm

Location of weld seam from the centre line On narrow side for square and rectangular, optionally on wide side. 
On wide side for flat oval and ellipse. ± 10% of side length or  ± 3 
mm, whichever is greater.

Height of internal weld bead (g)  

Bead removed
 Bead not removed

g ≤ 0.3 mm
 g < 0.8 mm, when T ≤ 1.5 mm
 g < 0.6 x T, when 1.5 mm < T ≤ 4.0 mm

Squareness of sides 90° ± 1°

Corner profile R ≤ 3.0 x T, typically R ≤ 2.0 x T

Twist (V) V ≤ 3 mm for B and H ≤ 30 mm
 V ≤ B/10 or ≤ H/10 for B or H > 30 mm

Mill length 0/+50 mm, 5000 ≤ L ≤ 8000 mm (standard length 6000 mm)

Exact length, single cutting

30 ≤ L ≤ 1500 mm
 1500 < L ≤ 4000 mm

±0.5 mm
 ±1.0 mm

Exact length, bundle cutting

1000 ≤ L ≤ 5000 mm
 5000 < L ≤ 10000 mm

±2 mm
 ±3 mm

1) For a maximum distance of 100 mm, the ends may, due to the cutting method, have diameters outside the tolerances
 
 

Coatings and Surfaces
Surface designation and general usability

UC Uncoated (cold rolled) Paintability or chromium plating are required

GI Zinc coated (zinc 99%) Corrosion resistance is required

ZA Galfan coated (zinc 95%-aluminium 5%) Superior corrosion resistance and demanding 
forming are required

GA Galvannealed coated (zinc 90%-iron 10%) Corrosion resistance and paintability are 
required

Surface is slightly oiled to protect it from corrosion during transportation and short-term storaging. By request, tubes can be delivered dry, 
however in that case SSAB will not be responsible for any possible rust.

Surface roughness, Ra

UC < 0,6 µm
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Different metal coatings and 
minimum coating mass

Coating thickness Zinc (GI) Galfan (ZA) Galvannealed (GA)

µm 3) g/m2 1) g/m2 2) g/m2 1)

7 GI50/50 GA50/50

8 GI60/60 GA60/60

20 GI115/115 ZA255
1) Minimum coating mass - g/m2 refers the coating mass for each side in g/m2 according to VDA 239-100.
2) Minimum coating mass - g/m2 refers the total weight of coatings on both sides of a 1 m2 plate.
3) Theoretical guidance values for coating thickness per surface.

Indicative specification for 
proper coating selection

Coating type Coating mass [g/m2] Coating life - marine [year] Properties

GI 50/50 10 Good weldability and form-
ability with tolerable corrosion 
resistance.

GI 115/115 25 Good combination of corrosion 
resistance and usability.

ZA 255 80 Superior corrosion resistance in 
marine condition

GA 50/50 15 Superior paint adhesion and 
corrosion reistance as painted. 
Weldability in same level as cold 
rolled material under proper 
welding conditions.

GA 60/60 17 Superior paint adhesion and 
corrosion reistance as painted. 
Weldability in same level as cold 
rolled material under proper 
welding conditions.

GA 140 20 Superior paint adhesion and 
corrosion reistance as painted. 
Weldability in same level as cold 
rolled material under proper 
welding conditions.

Coatings and Surfaces
Surface designation and general usability

UC Uncoated (cold rolled) Paintability or chromium plating are required

GI Zinc coated (zinc 99%) Corrosion resistance is required

ZA Galfan coated (zinc 95%-aluminium 5%) Superior corrosion resistance and demanding 
forming are required

GA Galvannealed coated (zinc 90%-iron 10%) Corrosion resistance and paintability are 
required

Surface is slightly oiled to protect it from corrosion during transportation and short-term storaging. By request, tubes can be delivered dry, 
however in that case SSAB will not be responsible for any possible rust.

Surface roughness, Ra

UC < 0,6 µm
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Different metal coatings and 
minimum coating mass

Coating thickness Zinc (GI) Galfan (ZA) Galvannealed (GA)

µm 3) g/m2 1) g/m2 2) g/m2 1)

7 GI50/50 GA50/50

8 GI60/60 GA60/60

20 GI115/115 ZA255
1) Minimum coating mass - g/m2 refers the coating mass for each side in g/m2 according to VDA 239-100.
2) Minimum coating mass - g/m2 refers the total weight of coatings on both sides of a 1 m2 plate.
3) Theoretical guidance values for coating thickness per surface.

Indicative specification for 
proper coating selection

Coating type Coating mass [g/m2] Coating life - marine [year] Properties

GI 50/50 10 Good weldability and form-
ability with tolerable corrosion 
resistance.

GI 115/115 25 Good combination of corrosion 
resistance and usability.

ZA 255 80 Superior corrosion resistance in 
marine condition

GA 50/50 15 Superior paint adhesion and 
corrosion reistance as painted. 
Weldability in same level as cold 
rolled material under proper 
welding conditions.

GA 60/60 17 Superior paint adhesion and 
corrosion reistance as painted. 
Weldability in same level as cold 
rolled material under proper 
welding conditions.

GA 140 20 Superior paint adhesion and 
corrosion reistance as painted. 
Weldability in same level as cold 
rolled material under proper 
welding conditions.

Delivery Conditions
The tubes are not intended to undergo any heat treatment after welding and sizing as that may alter the mechanical properties of the material. 
The tubes are oiled with anti-corrosive oil.

Fabrication and Other Recommendations
For information concerning fabrication, see SSAB´s brochures on www.ssab.com/downloads 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. Minor changes and updates to the document may occur, please download the latest version of this docu-
ment at www.ssab.com
SSAB, Strenx, Hardox, Docol, GreenCoat, Toolox, Armox, Ramor, SSAB Domex, SSAB Laser, Raex, Duroxite are trademarks owned by the SSAB group of companies.

 



Docol 1000DP

General Product Description
Developed for increased safety in cars. Docol 1000DP steels have excellent forming and welding properties. These steels undergo special heat treatment,
producing mainly two phase structure. Ferrite that imparts unique forming properties represents one phase, and martensite that accounts for the strength
represents the other phase. Bainite may be present as complementary phase.
 
Dimension Range
Cold rolled / UC, EG: thickness 0.50-2.10 mm, width up to 1527 mm.
Cold rolled / GI, GA, ZA: thickness 0.80-2.00 mm, width up to 1460 mm.
Slit strip and cut to length sheets are available upon request.
Grade and coating specific restrictions on available dimensions may occur.

Mechanical Properties
Steel grade Standard Coating Test 

direction
Yield strength
R
(MPa)

Tensile
strength R
(MPa)

Elongation A
(min %)

BH  
(min MPa)

Min. inner
bending radius
for 90°

Docol CR590Y
980T-DP

VDA239-
100:2016

UC, EG, GI, GA,
ZA*

L 590 - 740 980 - 1130 10 30 UC,EG 2.0xt
GI,GA,ZA 3.0xt

Docol CR700Y
980T-DP

VDA239-
100:2016

UC, EG, GI, GA,*
ZA*

L 700 - 850 980 - 1130 8 30 UC,EG 2.0xt
GI,GA,ZA 3.0xt

Docol CR700Y
980T-DP-LCE

SSAB UC, EG, GI*,
GA*, ZA*

L 700 - 900 980 - 1130 8 - UC,EG 2.0xt
GI,GA,ZA 2.5xt

Docol CR700Y
1000T-DP

SSAB UC, EG T 700 - 950 1000 - 1200 7 - 2.0 xt

Docol 1000
DPX

SSAB GI, GA* T 800 - 1000 1000 - 1200 6 30 2.5 xt

The testing of mechanical properties of electro galvanized products is conducted without coating.

* Available upon request.

 In some cases tight bending radius may cause micro-cracking of the coating in the bend area. Where design permits, users are encouraged to employ larger radius.

For GA coatings the minimum elongation value is reduced by 2 units.

 For thickness ≤ 0.70mm minimum elongation value is reduced by 2 units.

Chemical Composition (Ladle analysis)
Steel
grade

Coating C
(max %)

Si
(max %)

Mn
(max %)

P
(max %)

S
(max %)

Al
(%)

Nb+Ti
(max %)

Cr+Mo
(max %)

B
(max %)

Cu
(max %)

Docol CR
590Y980T-
DP

UC, EG 0.18 0.60 1.80 0.020 0.010 0.015 -
1.00

0.10 1.40 0.005 0.20

Docol CR
590Y980T-
DP

GI, GA, ZA 0.20 1.00 2.90 0.050 0.010 0.015 -
1.00

0.15 1.40 0.005 0.20

Docol CR
700Y980T-
DP

UC, EG 0.16 0.40 1.80 0.020 0.010 0.015 -
1.00

0.10 0.15 0.005 0.20

Docol CR
700Y980T-
DP

GI, GA, ZA 0.23 1.00 2.90 0.050 0.010 0.015 -
1.00

0.15 1.40 0.005 0.20

Docol CR
700Y980T-
DP-LCE

UC, EG 0.11 0.30 2.60 0.020 0.005 0.015 - 0.10 0.15 0.0035 0.10

Docol CR
700Y980T-
DP-LCE

GI, GA, ZA 0.10 0.30 3.00 0.020 0.005 0.01 - 0.20 0.10 0.60 0.0035 0.10

Docol CR
700Y
1000T-DP

UC, EG 0.18 0.80 1.80 0.020 0.010 0.015 -
1.00

0.10 1.40 0.005 0.20

Docol
1000DPX

GI, GA 0.23 1.00 2.70 0.050 0.010 0.015 -
1.00

0.15 1.00 0.005 0.20

p0,2 m
80 2

1)

2)

2)

3)

1)

2) 

3)
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Tolerances
Cold rolled (UC, EG): Tolerances in accordance to EN10131.
Hot-dip metal coated (GI): Tolerances in accordance to EN10143.
Customized dimensional and shape tolerances are available upon request.

Coatings and Surface Treatments
Coatings
The metal coating options for Docol products include:
Hot-dip zinc coating (GI) consists almost entirely of zinc (>99%). It is lead free, resulting in a small zinc spangle size. The coating provides good corrosion
protection.
Galvannealed coating (GA) is a zinc-iron alloy coating having an iron content of approximately 10%. Galvannealed is produced by post-heat treatment in
continuous hot-dip coating process. Galvannealed provides excellent resistance weldability and corrosion protection of painted products.
Galfan coating (ZA) is a zinc-aluminium alloy coating having the eutectic composition approximately of 95% Zn and 5% Al. Galfan is produced in continuous
hot-dip coating process. Galfan has better anticorrosive and forming properties than conventional hot-dip zinc coating (GI).
Electrogalvanized coating (EG) is applied continuously by electro deposition. The coating consists of zinc (>99%). Electrogalvanized steel is characterized by
its excellent surface quality and uniform coating thickness.
Grade specific availability of metal coatings for Docol products is given in the Mechanical properties table (Coating).

Coating typeCoating type Coating classCoating class StandardStandard Closest in EN10346,Closest in EN10346,
informativeinformative 

Coating mass perCoating mass per
side, Single spot testside, Single spot test
(g/m(g/m ))

Thickness per side,Thickness per side,
informative informative 
(μm)(μm)

 GI  40/40  VDA239-100  Z100  40 - 60  5,6 - 8,5

 GI  50/50  VDA239-100   50 - 70  7,0 - 9,9

 GI  60/60  VDA239-100  Z140  60 - 90  8,5 - 12,7

 GI  70/70  VDA239-100   70 - 100  9,9 - 14,1

 GI  85/85  VDA239-100   85 -115  12,0 - 16,2

 GI  115/115  VDA239-100  Z275  115 -155  16,2 - 21,8

 GA  40/40  VDA239-100  ZF100  40 - 60  5,6 - 8,5

 GA  50/50  VDA239-100  ZF120  50 - 80  7,0 - 11,3

 ZA  95  Upon request  ZA95   7 -

 ZA  130  Upon request  ZA130   10 -

 EG  ZE25/25  EN 10152  -  12 -  1,7 -

 EG  ZE50/50  EN 10152  -  29 -  4,1 -

 EG  ZE75/75  EN 10152  -  47 -  6,6 -

 EG  ZE100/100  EN 10152  -  65 -  9,1 -

Docol metal coated products are available with surface quality for unexposed applications.
In addition to these coating masses, OEM specific coatings and single sided EG coatings are available upon request.

Surface Treatments
Uncoated (UC): available as oiled.
Hot-dip galvanized (GI, GA, ZA): available as oiled and/or chemically passivated.
Electrogalvanized (EG): available as oiled and/or chemically passivated or phosphated.
All surface treatments are in accordance with RoHS directive (2011/65/EU) and do not contain Chromium VI (Cr ). 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. 

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

22

6+

Data sheet 2117 Docol 1000DP 2019-04-23

The English version of this document shall prevail in case of discrepancy. Minor changes and updates to the document may occur, please download
the latest version of this document at www.ssab.com

SSAB, Strenx, Hardox, Docol, GreenCoat, Toolox, Armox, Ramor, SSAB Domex, SSAB Laser, Raex, Duroxite are trademarks owned by the SSAB group
of companies.



Docol 420LA

General Product Description
The Docol 420LA steels are high-strength low-alloy steels, available both as hot rolled and cold rolled. Docol HR420LA-UC can after agreement be adapted
and delivered as dual certified with S420MC according to EN 10149-2:2010.
 
Dimension Range
Cold rolled / GI, GA, ZA: thickness 0.80-2.00 mm, width up to 1500 mm.
Hot rolled / UC: thickness 2.00-6.00 mm, width up to 1600 mm.
Hot rolled / GI: thickness 2.00-2.50 mm, width up to 1120 mm.
Slit strip and cut to length sheets are available upon request.
Grade and coating specific restrictions on available dimensions may occur.

Mechanical Properties
Steel grade Standard Coating Test 

direction
Yield
strength R
(MPa)

Tensile
strength R
(MPa)

Elongation
A  
(min %)

Elongation
A  
(min %)

n
(min)

Min. inner
bending
radius for 90°

Docol CR
420LA

VDA 239-
100:2016

GI, GA*, ZA* L 420 - 520 480 - 600 17 - 0.11 1.0 x t

Docol HR
420LA

VDA 239-
100:2016

UC, GI* L 420 - 520 480 - 600 18 22 - UC 0.5 x t
GI 1.0 x t

* Available upon request.

 A  value applies for thicknesses < 3.00 mm.

 A  value applies for thicknesses ≥ 3.00 mm.

 In some cases tight bending radius may cause micro-cracking of the coating in the bend area. Where design permits, users are encouraged to employ larger radius.

 For GA coatings the minimum elongation value is reduced by 2 units.

 For GI coatings the minimum elongation value is reduced by 1 unit.

Chemical Composition (Ladle analysis)
Steel grade Coating C

(max %)
Si
(max %)

Mn
(max %)

P
(max %)

S
(max %)

Al
(min %)

Ti
(max %)

Nb
(max %)

Cu
(max %)

Docol CR
420LA

GI, GA, ZA 0.12 0.50 1.65 0.030 0.025 0.015 0.15 0.10 0.20

Docol HR
420LA

UC 0.12 0.50 1.60 0.030 0.025 0.015 0.15 0.09 0.20

Docol HR
420LA

GI 0.12 0.50 1.60 0.030 0.025 0.015 0.15 0.10 0.20

Tolerances
Hot-dip galvanized (GI, GA, ZA): Tolerances in accordance to EN10143.
Hot rolled (UC): Tolerances in accordance to EN10051.
Customized dimensional and shape tolerances are available upon request.

p0,2 m 80
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Coatings and Surface Treatments
Coatings
The metal coating options for Docol products include:
Hot-dip zinc coating (GI) consists almost entirely of zinc (>99%). It is lead free, resulting in a small zinc spangle size. The coating provides good corrosion
protection.
Galvannealed coating (GA) is a zinc-iron alloy coating having an iron content of approximately 10%. Galvannealed is produced by post-heat treatment in
continuous hot-dip coating process. Galvannealed provides excellent resistance weldability and corrosion protection of painted products.
Galfan coating (ZA) is a zinc-aluminium alloy coating having the eutectic composition approximately of 95% Zn and 5% Al. Galfan is produced in continuous
hot-dip coating process. Galfan has better anticorrosive and forming properties than conventional hot-dip zinc coating (GI).
Grade specific availability of metal coatings for Docol products is given in the Mechanical properties table (Coating).

Coating typeCoating type Coating classCoating class StandardStandard Closest in EN10346,Closest in EN10346,
informativeinformative 

Coating mass perCoating mass per
side, Single spot testside, Single spot test
(g/m(g/m ))

Thickness per side,Thickness per side,
informative informative 
(μm)(μm)

 GI  40/40  VDA239-100  Z100  40 - 60  5,6 - 8,5

 GI  50/50  VDA239-100   50 - 70  7,0 - 9,9

 GI  60/60  VDA239-100  Z140  60 - 90  8,5 - 12,7

 GI  70/70  VDA239-100   70 - 100  9,9 - 14,1

 GI  85/85  VDA239-100   85 -115  12,0 - 16,2

 GI  115/115  VDA239-100  Z275  115 -155  16,2 - 21,8

 GA  40/40  VDA239-100  ZF100  40 - 60  5,6 - 8,5

 GA  50/50  VDA239-100  ZF120  50 - 80  7,0 - 11,3

 ZA  95  Upon request  ZA95   7 -

 ZA  130  Upon request  ZA130   10 -

For hot-dip galvanized (GI, GA, ZA) hot rolled grades, the coating mass tolerance is increased to 30 g/m² by increasing the upper limit.
Docol metal coated products are available with surface quality for unexposed applications.
In addition to these coating masses, OEM specific coatings are available upon request.

Surface Treatments
Uncoated (UC): available as oiled
Hot-dip galvanized (GI, GA, ZA): available as oiled and/or chemically passivated
All surface treatments are in accordance with RoHS directive (2011/65/EU) and do not contain Chromium VI (Cr ). 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. 

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
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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

Gustav Kaldner

Gustav Eklund


