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Förord 

Det här examensarbetet är det avslutande kapitlet på min utbildning till 
maskinteknisk ingenjör vid Umeå universitet. Arbetet har varit spännande och 
väldigt givande, med många utmaningar, både gällande konstruktion, men också  
administrativt. Jag har lärt mig mycket av BAE Systems kunniga och hjälpsamma 
personal, då de har gett mig en klar inblick i hur processen kring att ta fram en 
prototyp kan se ut. Den erfarenheten kommer sannerligen att hjälpa mig vid framtida 
prövningar.  
 
Ett stort tack till BAE Systems och Göran Westman [M2] för att ha gett mig chansen 
att få utföra det här arbetet, och ett stort tack till övriga personer som bistått med 
hjälp genom processen. 
Jag avslutar med att tacka min handledare på plats, Anders Sandin [M1], för all hjälp 
och insyn han har bidragit med, samt tacka min handledare på Umeå Universitet, 
Lars Andersson, för den hjälp jag har fått med det akademiska. 
 
 
 
_______________________ 
 
 
Jesper Svensson 
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Sammanfattning 

BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik konstruerar och producerar olika 
terrängfordon och militärfordon. De håller just nu på att utveckla deras nya 
terrängfordon BEOWULF alt. HTT som är ett terrängfordon mer anpassat till civilt 
bruk. Det kan t.ex. användas som brandbil i extrema miljöer eller som 
räddningsfordon.  
 
Till det här nya fordonet har de i prototypstadiet använt sig av ett äldre 
expansionskärl som är anpassat för ett annat terrängfordon, BvS10. 
Det kärlet är för dyrt, tungt och utnyttjar inte den tilldelade volymen nog effektivt. 
Detta arbetets mål har varit att ta fram en konceptdesign med tillhörande 
beräkningar och underlag  för ett nytt expansionkärl. Detta ska i slutändan resultera i 
ett nytt kärl, eller underlag för ett framtida projekt. 
 
Under projektets gång har kontakt hållits kontinuerligt med de inblandade 
personerna och avdelningarna för att få återkoppling och information gällande 
arbetet. Kontakt har även hållits med underleverantörer, monteringsavdelningen och 
provansvariga.  
 
Arbetet resulterade  i ett konceptförslag vars tester visade att den design som använts 
måste förändras för att klara de krav som ställts på hållfastheten. Det har även 
resulterat i förslag på val av material, diverse beräkningar, samt idéer för vidare 
utveckling. 
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Abstract 

BAE Systems Hägglunds AB in Örnsköldsvik constructs and produces different all 
terrain vehicles and military vehicles. They are in the middle of developing their new 
all terrain vehicle BEOWULF alt. HTT which is a vehicle more suited for private 
applications. E.g. it may be used as a firetruck in extreme environments or as an 
emergency vehicle. 
 
During the prototype development of this vehicle, BAE Systems has been using an 
older expansion vessel which is suited for another of their vehicles, the BvS10. 
That vessel is too expansive, too heavy and it’s not utlilizing the assigned volume 
efficiently enough. The objective of this project is to generate a concept design of a 
new expansion vessel along with calculations and related documents. This should 
result in either a new vessel or a foundation for a future project. 
 
During the project continual contact has been held with the people and departments 
involved in this project too keep the information flowing. Contact has also been held 
with the plastic distributer, the assembly line och the people in charge of testing. 
 
The project resulted in a concept design. However, this design proved faulty after the 
results from the tests came back. These results showed that the design have to be 
altered to account for the force the pressure applies to the vessel. The project also 
resulted in a foundation for a future project, with relevant calculation, choice of 
material and some ideas regarding further development. 
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1. Inledning 

Projektet har utförts i samarbete med BAE Systems Hägglunds AB. Arbetet gick ut på 
att förbättra deras befintliga kylsystem genom konstruktion av nytt expansionskärl. 
Arbetet utfördes mellan November 2015 och Januari 2016. 

1.1 Bakgrund/företagspresentation 
 
BAE Systems  är en av världens ledande aktörer inom försvarsmaterial och säkerhet. 
De producerar bepansrade fordonssystem och avancerad elektronisk utrustning. BAE 
Systems har närmare 100’000 anställda världen över. 
 
BAE Systems Hägglunds AB är en del av BAE Systems-koncernen och beläget i 
Örnsköldsvik. Där produceras och servas idag bepansrade fordon som CV90 
(stridsvagn) och BvS10 (bandvagn).  
 
Deras nya prototypfordon har fått benämningen ”HTT” alt. ”Beowulf” och är ett 
terrängfordon som har lånat en hel del av sin design och funktionalitet från BvS10, 
dock med en stor del förbättringar och förändringar. 
De har under utvecklingsstadiet av det nya terrängfordonet insett att den äldre 
versionen av deras expansionskärl inte är optimalt för den nya vagnens kylsystem. 
Det är för dyrt, för tungt och utnyttjar inte det utrymme som finns tillgängligt.  
Dessutom utnyttjas inte alla kopplingar för avluftning. Och eftersom fordonet 
fortfarande befinner sig i utvecklingsstadiet så kan modifikationer kring kylsystemets 
design bli aktuella, och då skulle de behöva anpassas efter formen på 
expansionskärlet. Därför har de gett i uppdrag att designa ett nytt kärl i ett billigare 
material, där kärlets form anpassas till det nya fordonet.  
 
 

 
Figur 1: BvS10 BEOWULF/HTT 
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1.2 Syfte  
 
Syftet med projektet är att ta fram ett nytt expansionskärl till HTT/Beowulf. Detta 
skall leda till en ny design som är avsevärt billigare och lättare jämfört med den som 
använts tidigare. 
 

1.3 Mål 
 
Övergripande mål: 

 Genomföra konceptkonstruktion av nytt utförande.  

 Genomföra beräkning av expansionskärlet;  inre övertryck, temperatur, yttre 

laster. 

 Utred möjliga materialval. 

 Identifiera olika förslag till modifiering av avluftningskrets. 

 Integrera nivågivare i det nya kärlet. 

 
Delmål för design, kärlet skall: 

 Passa utrymmet som angivits i HTT/BEOWULFs konstruktion. 

 Vara monterbart i nuvarande fastsättningar utan större modifikationer. 

 Klara av de krav som ställts för temperatur, tryck och hållfasthet.  

 Ha en 60% mindre produktionskostnad än föregående kärl. 

 Ha kopplingar som inte försvårar montering/demontering av kärlet. 

1.4 Avgränsningar 
 

 Ekonomiska hänsynstaganden har haft låg prioritering genom projektet, då 
endast tilliten till underleverantörens kostnader och prioriteringen av 
användandet av standardartiklar har annammats. 
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2. Teori 

2.1 Expansionskärl 
 
Expansionskärl är kärl som i kyl- eller värmesystem tar upp expansionen av vätskan. 
I normala fall motsvarar kärlets volym ca 5% av systemets totala vätskevolym. I ett 
slutet system, som det detta kärl ritades upp för, används en säkerhetsventil som 
öppnas ifall trycket blir för högt. Till det här kärlet användes ett lock med tryckventil. 
  

2.2 Materialegenskaper 
 
Vid framtagning av expansionskärlet ställdes krav på att kärlets material skulle klara 
av stora temperaturförändringar samt ändringar i tryck. Samtidigt vill BAE Systems 
hålla nere kostnaderna och vikten. Därför föll valet av material på 
högdensitetspolyeten, HDPE [T3].  
 

2.3 FEM-beräkning 
 
För att säkerställa att kärlet klarade av de krav som ställdes och samtidigt kunna 
jämföra med de resultat som skulle fås ifrån tester så genomfördes en FEM-
beräkning av kärlet. FEM, eller Finita ElementMetoden, är en beräkningsmetod där 
man löser partiella differentialekvationer med hjälp av datorer. Beräkningen 
genomförs med hjälp av avancerad programvara som med hjälp av materialdata 
simulerar vad som händer med materialet när det utsätts för krafter och tryck. För 
expansionskärlets del handlar det om ett inre övertryck som påverkar kärlets väggar. 
De värden för materialet som behövs för att utföra FEM-beräkningen är: 
 

Poissons tal – En konstant som anger förhållandet mellan hur mycket ett material 

töjs ut och smalnar av när det utsätts för tryck- och dragkrafter. 

Elasticitetsmodul [MPa] - Ett materialberoende värde som beskriver förhållandet 

mellan deformation och spänning.  

Densitet [kg/m3] – Ett mått för ett ämnes täthet, dvs massa per volym. 

Dragbrottgräns – Spänningsgräns för brott vid dragning. 

 

Alla dessa värden, bortsett från Poissons tal, har tagits från produktblad1.  
 
FEM-beräkning av plastkärl kunde tyvärr inte utföras med den mjukvaran som fanns 
tillgänglig, nämligen CATIA FEM. Därför outsourcades jobbet till Martin Sjöberg på 
BAE Systems egna beräkningavdelning [M5] som utförde beräkningen.  

                                                   
1 Se Bilaga 3 och 4. 
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2.4 Expansionsberäkning 
 
För att ta fram hur mycket kylarvätska som kärlet skall kunna hålla, samt på vilken 
höjd kärlets nivågivare skall vara placerad, krävs en beräkning av kylvätskans 
expansion med anspelning på temperatur. För att göra denna uträkningen användes 
en formel från ett internt infoblad hos BAE Systems. Se Bilaga 1. 
 

∆𝑡 = 𝑡1 − 𝑡0   (1) 

𝑡𝑚𝑒𝑎𝑛 = 𝑡0 +
∆𝑡

2
  (2) 

∆𝑉 = 𝛽𝑚𝑒𝑎𝑛∆𝑡 ∙ 𝑉0  (3) 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝑉0 + ∆𝑉  (4) 

 
Beteckningsdefinition 
 
∆𝑡 = Temperaturskillnad (˚) 
𝑡1= Sluttemperatur 
𝑡0= Starttemperatur 
𝑡𝑚𝑒𝑎𝑛= Mediantemperatur 
𝛽𝑚𝑒𝑎𝑛= Koefficient för kubisk expansion (utläses ur diagrammet med hjälp av 𝑡𝑚𝑒𝑎𝑛) 
𝑉0= Systemets specifierade minimivolym av kylvätska 
𝑉𝑚𝑎𝑥= Systemets totala kylvätskevolym vid maximal expandering 

2.5 Yttre Krafter 
 
Vid beräkningen av de yttre krafternas påverkan på kärlet användes bara en enklare 
beräkning av momentet kärlet utsätts för vid större krängningar i sidled. 
Detta för att säkerställa att fästets hållfasthet räckte.  
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3. Metod  

Detta avsnitt beskriver metod och tillvägagångsätt under projektet. Någon 
systematisk metod att utgå ifrån har inte funnits, bortsett från direkt prioritering av 
akuta problem och generell överskådning av en tidplan. Med det menas att man har 
följt tidsplanen, men då eventuella problem har uppstått kan prioriteringen ha skiftat 
till att först lösa dessa.  

3.1 Initieringsfas 
 
För att angripa projektet på rätt sätt så sattes fyra delmoment upp som genomfördes 
innan projektstart.  

3.1.1 Kontakt med BAE Systems  
Vid första mötet med ansvarig uppdragsgivare på BAE Systems gicks projektet 
igenom i sin helhet. Kravspecifikationerna förklarades och evcentuella frågor och 
oklarheter kunde redas ut. 

3.1.2 Företagsinformation 
Innan projektets start samlades information in om företagets historia och dess 
produkter. Detta för att få en bättre insikt i vad företaget står för och vilken kvalité 
och standard som hålls. Det här gjordes för att vara så förberedd som möjligt vid 
projektets start, vilket gjorde initieringen av arbetet enklare. 

3.1.3 Programansvarig Umeå Universitet 
Projektet stämdes av med programansvarig vid Umeå universitet som gav sina 
synpunkter och funderingar kring projektet. Efter överenskommelse om projektets 
innehåll blev en handledare tilldelad och kontakt däremellan grundlades för 
samarbete under projektets gång.  

3.1.4 Projektplan  
I samarbete med handledare  på Umeå universitet och ansvarig på BAE Systems togs 
en preliminär projektplan fram. Den innefattade bl.a. projektets syfte, de mål som 
skulle uppnås, en enklare tidsplan, samt en kravspecifikation. Detta medförde att det 
fanns en klar överblick över vad projektet gick ut på, redan vid projektstart. 

3.2 Insamling av information 
 
Projektet började med att information gällande det äldre kärlet tillhandahölls. Denna 
information innefattade produktblad, indexfiler och CAD-filer som BAE Systems 
tillhandahållit. Utöver den informationen som fanns i dessa tillkom de erfarenheter 
som BAE Systems anställda har bidragit med. 
Med hjälp av kravspecifikationen jämfördes de krav som ställts med den äldre 
designen. Den informationen användes för att både få en klar inblick i problemen 
som behöver lösas, men också för att se vad som kunde återanvändas i en nyare 
revision.  
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3.3 Kravspecifikation 
 
Kravspecifikationen utfärdades av BAE Systems och visar vad ett slutgiltigt resultat 
skall uppfylla. Utöver de krav som ställts från BAE Systems så fanns det även en del 
önskemål för en slutgilitg produkt. Kravspecifikationen finns i bilaga 1. 

3.4 Verktyg 
 
För att enklare förstå processen beskrivs här de verktyg som använts under projektet. 
 

3.4.1 CATIA V5 
CATIA är ett CAD-program som används för konstruktion på BAE Systems. Andra 
program används också, men huvudsakligen används CATIA av BAE Systems 
konstruktörer. Till CATIA finns en uppsjö av tillägg och funktioner, och det finns 
även ett FEM-analysverktyg inbyggt i programmet. I projektet har CATIA använts för 
konstruktion. 

3.4.2 Classic-PDA 
Classic-PDA är BAE Systems Hägglunds egna indexprogram för artiklar, ritningar 
och dokument. I indexet finns all information gällande artiklar och deras tillhörande 
dokument lagrat. Sökning sker genom artikel-, ritnings- eller dokumentnummer. 
I projektet har Classic-PDA använts för att föra in tillkomna artiklar i indexet, samt 
letat information kring diverse standardartiklar. 

3.4.3 CAD-PDA 
CAD-PDA är ett indexsystem på samma sätt som Classic-PDA, dvs för att ta fram 
information gällande olika artiklar. Skillnaden ligger i att CAD-PDA sköter om de 3D-
modeller som tillhör varje artikel. I CAD-PDA kan 3D-modeller och ritningar checkas 
ut för redigering, eller endast för att se över eller skrivas ut. I det här projektet har 
CAD-PDA använts till att checka ut 3D-modeller för redigering, för att skapa en 
visuell analys av detaljer, samt incheckning av 3D-modeller. 

3.4.4 Microsoft Office 
Microsoft Office är en samling mjukvaruprodukter för konstorsarbete. I det här 
projektet är det två av programmen som har använts. 
 
Microsoft Word 
Word är världens mest kända ordbehandlingsprogram, som används för att skapa 
alla slags dokument. Under projektets gång har det använts till att skriva rapport, 
samt att föra noteringar under konstruktionen. 
 
Microsoft PowerPoint 
Powerpoint är även det en världskänd mjukvara. Det är ett presentationsprogram 
som används för att på ett snyggt och enkelt sätt visa upp bilder, videos och text i 
enklare presentationer. I det här projektet har det använts för muntliga 
redovisningar. 
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3.4.5 DM 
DM, eller Windows Explorer DM Extension, är ett indextillägg som skapar en länk 
mellan Utforskaren i Windows och BAE Systems PDA-system. Det är ett alternativ till 
de andra PDA-system som används mest för att koppla ihop artiklar med viktiga 
dokument, till exempel rapporter eller tester. 
I det här projektet har DM använts till att skapa en provbegäran. 
 
3.4.6 Lync 
Lync är det kommunikationsverktyg som används på BAE Systems. Med den interna 
katalogen av användare är det lätt att få kontakt med medarbetare endast genom att 
söka på deras namn eller tjänst. I det här projektet har det använts för 
kommunikation med anställda på BAE Systems. 
 
3.4.7 Microsoft Outlook 
 
Microsoft Outlook är en mailklient med flera tilläggsmöjligheter. Programmet 
används oftast endast som mailklient, men kan också användas som bas för att skicka 
inviter till möten eller för bokning av möteslokaler. I det här projektet har det 
använts som bas för alla interna mail och för kontakt med underleverantör. Det har 
även använts för bokning av diverse möten och kurser. 

3.5 Kontakt med underleverantör 
 
Under projektets gång har det skett en pågående konversation med 
underleverantören Storuman Plast AB gällande produktionen av kärlet. Storuman 
Plast AB har under flera år varit en producent av BAE Systems plastdetaljer och 
valdes därför även till detta uppdrag. De har kommit med synpunkter på design och 
materialval, samtidigt som de har svarat på eventuella frågor som framkommit. Det 
har hållits telefonmöte med ansvariga hos Storuman Plast AB, för att risken för 
missförstånd skulle minimeras, samt för att få en närmare kontakt med 
underleverantören. 

3.6 Provbegäran och test 
 
Storuman Plast AB skickade två demoexemplar av deras gjutna kärl. Till dessa 
utfördes en provbegäran via BAE Systems interna system och senare utfördes ett test 
för att se ifall provkärlen levde upp till de krav som ställts. 

3.7 Beslutspunkt 
 
Efter att resultatet från testet av demoexemplaren visades upp, togs beslutet snabbt 
att designförslaget i sitt nuvarande utförande inte skulle fungera, då kraven inte 
uppfyllts. Det beslutades att en vidare utveckling av produkten skulle baseras på 
informationen som utvunnits ur det nyss utförda projektet. 
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4. Genomförande 

4.1 Materialval 
 
De krav som ställdes på det nya kärlet innefattade tryck, kostnad och 
temperaturförändring.  

 Tryck: Inre övertryck 1 bar 

 Kostnad: 60% mindre än föregående kärl 

 Temperatur: -46˚C till +120˚C 
 
Utifrån detta valdes högdensitetspolyeten som det material som mest troligt uppfyller 
alla krav. Vilken specifik plastsort som bör brukas samtalades senare fram med 
underleverantör. 

4.2 Geometriska begränsningar 
 
Eftersom kärlet skulle anpassas till Hägglunds AB's HTT så begränsades den av dess 
geometri. Genom att öppna upp strukturen för HTT's framvagn i CAD-mjukvaran 
CATIA, iakttogs rymden som kärlet är begränsad till. Se bilder. 
 

 
Figur 2: Tillgänglig rymd i modellen.  

Bredden (gul ruta) sträcker sig över hela kylarens bredd. 
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Figur 3: Snitt i tillgänglig volym. Vit kub visar tillgänglig volym, medans Orange 
kub visar volym som begränsas av förstärkningsplåten (uppe till vänster i bild). 

 
 

 
Figur 4: En överblick av hur volymen fördelades i den tidigare vagnen (BvS10). 
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Figur 5: En överblick av hur volymen kommer att fördelas i och med det nya 

expansionskärlet. 

4.3 Konceptdesign 
 
Framtagningen av kärlets design bestod av att i stora drag testa sig fram. Som i de 
flesta produktuvecklingsjobb så prövades designen vid varje steg och utvecklades 
senare utefter de problem som uppstod.   

4.3.1 Formgivning 
Eftersom kärlet valdes att produceras i högdensitetsplast så bör formen av kärlet 
anpassas till att kunna produceras genom formgjutning. Det innebär att kanter och 
anslutningar får en större radie och generellt mjukare form. Detta för att enklare 
motstå tryck, samt förenkla vid gjutning. 
Vid en första revision av designen lånades vissa designelement ifrån det förra kärlet. 
Det ovanliggande "spåret" återanvändes då det ansågs vara ett smart och enkelt sätt 
att placera lock och anslutningar i, utan att ta upp alltför mycket volym. Även gängan 
till locket kopierades, då det äldre kärlets lock önskades kunna återanvändas. 
En av de två spännremmar som användes för fastspänning av det gamla kärlet 
återanvändes för fastsättningen i den nya designen. Spår för detta syns i Figur 6.  
Det äldre kärlet använde sig av vinklade nipplar i toppen för att ansluta avluftningen. 
Liknande vinklade nipplar tänkte även användas i den nya designen. 
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Figur 6: Första revisionen av kärlet. Här syns spåren för de remmar som 

återanvänts från det gamla kärlet. 

 
Denna design justerades snart till att kunna fästas i kylarens topp med hjälp av ett 
fäste som kan låsas i stängt läge. Detta medför en bättre stabilitet vid svängningar. 

 

 
Figur 7: Ny designändring medför ett fäste med en öppning i kärlets nederkant att 

fästa bryggan i för fastsättning i kylaren. 
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4.3.2 Positionering av anslutningar 
Kärlets positionering fick också anpassas till de kabel- och sladdanslutningar till 
kärlet som finns på vagnen. Till dessa hör: 

 Static Line 

 Avluftning 

 Nivågivare 
 
Eftersom både avluftning och Static Line's anslutningar har en större diameter och en 
styvare slang, dvs de är svårare att vrida och manövrera, så prioriteras dessa 
anslutningars position. Nivågivaren är en analog elektrisk givare och har därför 
endast en elkabel kopplad till sig. Detta gör den mer lättmanövrerad. 
 
Vid kärlets föregående design delades Static Line upp i två stycken slangar, en vid 
vardera ände av kärlet. Detta för att vid extrem lutning i sidled alltid kunna få ett 
flöde förbi nivågivaren som var monterad vid slangarnas nedre koppling. Se bild.  

 

 
Figur 8: Lösningen på det äldre kärlets kabeldragning. Här syns uppifrån och ned; 

Expansionskärl med anslutna avluftningsslangar (gula rektanglar), de tudelade 
anslutningarna från Static Line (röda rektanglar), samt nivågivaren (blå 

rektangel) monterad i adaptern som för samman Static Line till en enda slang. 

Eftersom det nya kärlets design kommer prioritera höjd mer än bredd så slopas den 
nuvarande designen och ersätts av en enda koppling till Static Line, samt en 
omplacering av nivågivaren till direkt på själva tanken. Se Figur 9.  
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Figur 9: Den nya lösningen. Här syns uppifrån och ned; Det nya expansionskärlet 
med anslutna avluftningsslangar (orange rektangel), ny anslutning för Static Line 

(gul rektangel), samt det återanvända fästet för adaptern (blå rektangel). 

4.3.3 Anslutningar 
De flesta av kärlets anslutningar använder sig av en gängmodul. Denna gjuts fast 
direkt i plasten för att undvika att lossna, se figur. För att det ska slutas helt tätt vid 
anslutningens mynning används en O-ring som pressas fast mellan plast och 
anslutning vid montering. O-ringens tvärsnittsarea är ca 20% större än fogens area. 
Detta för att gummit i O-ringen skall sluta helt tätt samtidigt som det ska ha 
möjlighet att komprimeras. Se figur 11. 
 

 

Figur 10: Till vänster syns den gängmodul som gjuts fast i plasten. Till höger syns 
lösningen för avluftningen i det nya kärlet. 
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Figur 11: Ett snitt genom anslutningen för avluftningen. Här syns O-ringarna 

(orange cirklar) som har en större tvärsnittsarea än fogen den placerats i. 

4.4 Vidareutveckling av design 
 
Efter att det första konceptet tagits fram skedde en vidareutveckling för att anpassa 
kärlet till att lösa eventuella problem, samt uppfylla alla krav.  

4.4.1 Rundare kanter 
Efter samtal med leverantören, Storuman Plast AB, så ansåg de att det krävs en radie 
på minst 6 mm på varje hörn för att inte de skulle stöta på problem under 
formgjutningen. Därför genomfördes en förändring i designen så att alla hörn 
uppfyllde det kravet. 

4.4.2 Anslutning för avluftning 
Ett av problemen som uppstod var att avluftningarnas anslutning i toppen inte 
rymdes. Den 90˚ nippel som skulle monterats på anslutningen skulle medfört 
problem vid slangarnas anslutning eftersom de skulle ha stött i det band som håller 
ned kärlet.  
Efter tips från Johan Kallin [M3] löstes detta genom att kärlets "spår" delades upp 
genom att föra upp en skiljevägg. Detta medförde att kärlets lock blev avskilt, 
samtidigt som anslutningarna för avluftningen ej längre var i behov av någon 90˚ 
nippel. Anslutningarna sker nu i rät riktning ut från kärlet, se Figur 13 och 14. 
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Figur 12: Ny design, med skiljevägg i toppen. 

 
Figur 13: Närbild på den nya lösningen. Här syns den nya, räta anslutningen av 

avluftningen. 

 
Figur 14: Vy från sidan. Här syns varför lösningen med en 90˚ nippel hade krockat 

med spännet till remmen i överkant. 
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4.4.3 Static Line 
Static Line var först tänkt att kopplas till kärlets underkant via en vinklad nippel som 
skruvas fast i kärlet. Men den idén slopas. Istället vinklas kärlets ena hörn åt det 
hållet med mest utrymme för slangen och en nippel i plast ritas dit. Detta medför en 
betydligt mindre kostnad, då en specialanpassad nippel hade blivit alltför dyr. Det 
påverkar inte heller hållfastheten nog mycket för att det ska göra någon skillnad. Den 
nya nippeln gjuts i samma form samtidigt som resten av kärlet. Static Line är i andra 
änden ansluten till en oljekylare i motorrummet. Se Bilaga 2. 
 

 
Figur 15: Lösningen till anslutningen för Static Line blev ett vinklat hörn med en 

slangnippel gjuten direkt i plasten. 

 

 
Figur 16: Static Line ansluten till expansionskärlet. Hörnet är lutat så att slangen 

passar in i den trånga passagen under tanken. Notera att omkringliggande 
modeller är dolda i mjukvaran. 
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4.4.4 Nivågivare 
Ett av kraven som ställdes på expansionskärlet var att en nivågivare ska integreras i 
kärlet. Placeringen av denna baserades på de interna krav som ställs på fordonet. 
Eftersom HTT/BEOWULF ska kunna köras i extrema lutningar måste nivågivaren 
placeras så att den alltid, om möjligt, befinner sig under kylarvätskans yta. 
Monteringen av nivågivaren sker via en fastgjuten gänga, men eftersom nivågivaren 
bara är kopplad med en sladd till styrkontroller i hytten, så kan den placeras mer 
flexibelt. Dock är själva nivågivarens längd en begränsning i sig, då den med 
kontaktdon sträcker sig en bra bit utanför kärlets yta2. 
 
För att begränsa placeringen av nivågivaren måste vi först veta vilka krav som ställs 
på fordonet. De krav som ställs på HTT/BEOWULF är att den ska vara körbar vid 
extrema lutningar, nämligen: 
 

 45˚ sluttning framåt/bakåt 

 30˚ sluttning framåt/bakåt med 30˚ sluttning i sidled 
 
Med den här informationen kan en vätska i tanken simuleras genom att beskära 
figuren i CAD-programmet i rätt lutning3. På så sätt får man fram en begränsning i 
geometrin över var nivågivaren kan placeras.  
 
Volymen måste beskäras så att in/utloppet till Static Line är helt täckt av vätska, då 
det förhindrar att luft sugs in i systemet. 
 

 
Figur 17: Tankens volymbegränsning vid en teoretisk fordonslutning på 30˚ framåt 

och 30˚åt vänster. 

                                                   
2 Se Figur 20. 
3 Se Figur 17 och 18. 



 
 

18 
 

 
Figur 18: Volymbegränsning vid 45˚ lutning framåt. Notera att volymen skär 

igenom anslutningen för nivågivaren (orange rektangel). 

Placeringen av nivågivaren begränsas även av den angivna volymen som tilldelats 
expansionskärlet4. Då nivågivaren inte kan placeras framåt (i färdriktningen) 
eftersom den blockeras av förstärkningsplåten, eller till höger (sidan för slangarna), 
så måste den placeras på samma sida som fästet, dvs till vänster. 
 
Nivågivarens höjd spelar stor roll, då den måste placeras precis under miniminivån 
för kylarvätskan. Denna miniminivån beräknas utifrån kylvätskans expansion och 
fordonets lutning. 
 

 
Figur 19: Minimala vätskevolymen för kärlet under drift. Notera höjden på 

nivågivarens anslutning (grön kvadrat).  

                                                   
4 Se Figur 2 och 3. 
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Figur 20: Närbild på nivågivaren monterad. Kontaktdonet är inte med på bilden. 

 

4.4.5 Siktglas 
För att underlätta vid inspektion av kärlets vätskenivå, så väljs ett passande siktglas 
ut och installeras på kärlet. Siktglasets placering spelar mindre roll, eftersom det inte 
behöver anpassa till någon lutning. Det enda det behöver anpassas efter är höjden. 
Miniminivån för siktglaset är placerad på samma miniminivå som nivågivaren 
anpassats till. På siktglaset skall även markering för max- och mediumnivå finnas. 
Maxnivån hänvisar då till den nivå som vätskan i systemet når upp till vid maximal 
expansion.  
 

 
Figur 21: Siktglas med nivågivare i förgrunden. Märkning av nivåer på glaset sker 

manuellt, därav utebliven märkning. 
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4.4.6 Lock 
Det lock som använts i det nya expansionskärlet är ett likadant lock som använts i det 
äldre kärlet. Det är ett Volvo standardlock (grönt) för expansionskärl på bilar med en 
tryckventil för 1,5 bar övertryck. Det är efter detta lock som kraven på själva kärlet 
ställs, då det är endast locket som agerar som ventil i kylvätskesystemet. Gängan till 
locket gjuts även den i plast.  
 

 
Figur 22: Locket monterat. 

 
Figur 23: Utan lock. 
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4.5 Slutgiltigt koncept 
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4.6 Omdragning av avluftningssystem 
 
Ett av kraven som ställdes i kravspecifikationen, och även ett mål för projektet, var 
att framföra ett förslag på en omdragning av avluftningssystemet. Detta för att 
undvika att luftfickor skapas i systemet. För att lösa detta krävdes en radikal 
förändring i motorrummets kablagedragning och samtidigt modifieringar av diverse 
stålkontruktioner. Så magnituden av det förhoppningsvis lilla projektet visade sig 
vara alltför stor. Därför framfördes endast idén om hur det kan tänkas dras om, då en 
väl uttänkt konceptdesign hade tagit alldeles för lång tid att genomföra.  
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5. Resultat 

Arbetet resulterade i en design som med högsta sannolikhet inte skulle uppfyllt de 
krav som ställts på temperatur och tryck, ifall den hade producerats. Efter att 
provresultaten kommit tillbaka från testlabbet visade det sig att kärlet hade 
deformerats för mycket. Ett av kärlen hade spruckit. Även om de kärl som testades 
inte hade samma utformning som det kärlet som ritats upp, vilket var avsevärt 
rundare i kanterna, visade det ändå att kärlet måste ta sig an en helt annan form för 
att kunna stå emot det tryck och den höga temperaturen som krävs. 
Den design som har ritats upp kommer kunna användas som referens till framtida 
projekt.  

5.1 Resultat från testlabb 
 
De demoexemplar som underleverantören Storuman Plast AB skickat, skickades 
vidare till testlabbet för vidare prover. Här testade provledare Claes-Mikael Nilsson 
[M4] ifall kärlen klarade av de krav som ställts på tryck och temperatur. 
Tryckregulatorer inställda att hålla 1,5 bars tryck monterades i vardera kärl och 
trycket kontrollerades med en provtryckningspump med kalibrerad tryckmätare. Se 
figur 25 och 26. Sedan anslöts en handhållen temperaturmätare till 
temperaturgivarna. 
 

 
Figur 24: Provobjekten riggade i klimatkammare för prov. 
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Figur 25: Tryckregulatorer. 

 
Figur 26: Provtryckningspump med tryckmätare. 

Under det första testet trycksattes båda kärlen till 1.5 bar (0.15 Mpa) övertryck och 
kammaren ställdes in på +108˚C.  Båda kärlen började bukta kraftigt redan vid 
+50˚C. De antog vid +90˚C mer eller mindre formen av en boll.  
Vid ca +100˚C började det svarta kärlet (1613 BK 85) att läcka mitt på ena sidokanten 
från en ca 50 mm lång spricka. Provet fick avbrytas och det svarta kärlet skars upp för 
inspektion. Se Figur 27 och 28. 

 

 
Figur 27: Sprickbildning som lett till läckage. 
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Figur 28: Snitt i plasten som visar sprickbildningen inifrån kärlet. 

Efter det första testet mättes kärlen och en jämförelse med tidigare mått utfördes: 

 
Vitt Kärl Bredd Höjd  Djup [mm] 

Före 239 288 294  
Efter 261,5 304 307  

     
Differens +22,5 +16 +13  

 
Svart Kärl Bredd Höjd Djup [mm] 

Före 246 294,6 290,6  
Efter 265 308,5 304,5  

     
Differens +19 +13,9 +13,9  

 
Generellt skedde det vid extrempunkterna en 5-10% dimensionsökning. Observera 
att dessa mätningar gjordes efter att kärlet svalnat. Precisa mått gällde vid 
måltemperaturen, men för att undvika risker så valde man att vänta tills kärlen 
kallnat med att mäta dem.  
 
Ett andra test utfördes med det fortfarande användbara vita kärlet. I det här testet 
ställdes först kammaren in på -46˚C och kärlet trycksattes till 1.5 bar. Sedan stängdes 
tryckpåverkan av och kärlet fick påverkas mekaniskt genom att en hammare slog på 
utsidan kärlet. Det vita kärlet klarade av testet utan läckage. Inga sprickor upptäcktes 
heller på insidan av kärlet. Se Figur 29. 
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Figur 29: Insidan av ett snitt av det vita kärlet. Inga sprickor upptäcktes. 

Slutsatsen från testet blev att provet behövde utföras på nytt, men med en ny design 
på kärlen. 
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5.2 Beräkningsresultat 
 

5.2.1 Expansionsvolym 
Beräkningen av kylvätskans expansionsvolym vid 60% (v/v) inblandning av glykol 
resulterade i följande värden: 

 
∆𝑡 = 𝑡1 − 𝑡0 = 108 − (−46) = 154˚     (1) 

𝑡𝑚𝑒𝑎𝑛 = 𝑡0 +
∆𝑡

2
= −46 +

154

2
= ˖31˚    (2) 

𝛽𝑚𝑒𝑎𝑛 = 50 · 10−5 (Efter avläsning i tabell. Se Bilaga 1) 

∆𝑉 = 𝛽𝑚𝑒𝑎𝑛∆𝑡 ∙ 𝑉0 = 50 · 10−5 · 154 · 47,278 = 3,64 𝑙  (3) 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 47,278 + 3,64 = 50,91 𝑙     (4) 

 

Beräkningen visar att kylvätskan expanderar med 7,7% eller 3,64 liter när 
temperaturen går från -46˚C till +108˚C.  
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5.2.2 FEM-beräkning Testkub 
 

 
Figur 30: Vita testkubens spänningar enligt Von Mises [T1]. Beräknat i FEM-

mjukvara. Notera att kärlet har en dragbrottgräns på ca 20 MPa. 

 
Figur 31: Vita testkubens deformering. Beräknat i FEM-mjukvara.  
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Figur 32: Svart testkubs spänningar enligt Von Mises. Beräknat i FEM-mjukvara. 

Notera att kärlet har en dragbrottgräns på ca 20 MPa. 

 

Figur 33: Svarta testkubens deformering. Beräknat i FEM-mjukvara. 
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Figur 34: Deformeringsjämförelse för den största väggen mellan det vita och det 

svarta testkärlet. Blått streck gäller vita kärlet och rött gäller det svarta. 
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5.2.3 FEM-beräkning Kärlkonstruktion 
 

 
Figur 35: Kärlkonstruktionens spänningar med materialet 1314 (vitt). 

Notera att kärlet även här har en dragbrottgräns på ca 20 MPa. 

 
Figur 36: Kärlkonstruktionens deformation med materialet 1314 (vitt). 
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Figur 37: Kärlkonstruktionens spänningar med materialet 1613 BK 85 (svart). 

Notera att kärlet även här har en dragbrottgräns på ca 20 MPa.  

 
Figur 38: Kärlkonstruktionens deformation med materialet 1613 BK 85 (svart). 
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5.3 Jämförelse mellan testlabb och beräkning 
 
Efter att ha sett både resultatet från testlabbet och det från FEM-beräkningen syns 
det klart och tydligt att de sprickor som uppstod på det svarta kärlet uppstod precis 
där det i FEM-beräkningen visade störst spänningar. Nu gjordes det inga beräkningar 
för testkärlen i den temperatur de testades i, utan simuleringen gäller vanlig 
rumstemperatur. Temperaturen påverkar dock hela kärlet lika mycket så de svaga 
punkter som visar sig i beräkningen skulle visat sig i en temperaturberoende 
beräkning likaså. Båda plasterna är speciferade till en dragbrottgräns på 20 MPa. 
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5.4 Påverkan av fäste 
 
De yttre lasterna kärlet påverkas av ska med största säkerhet  inte kunna förstöra 
eller förflytta kärlet. Men för att vara säker beräknades det moment som kärlet 
utsätts för, för att försäkra att fästets hållfasthet klarade av det [T2]. Till denna 
beräkning användes endast en enklare friläggning och ingen FEM-beräkning då det 
pga tidsbrist inte kunde utföras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I figuren ovan syns den friläggning som använts. Här appliceras mått, krafter och 
moment enligt följande:  
 
 

𝑭 = 5𝐺 ∙ 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑡𝑦𝑛𝑔𝑑 = 5 ∙ 9,82 ∙ 19,85 = 974,5𝑁   
𝒂 = 115𝑚𝑚    𝒃 = 140𝑚𝑚  
 
Där egentyngd räknas ut från vikten på ett fullt kärl med kylvätska, vilket motsvarar 
19,85 kg. Siffran motsvarar extremfall. 
Reaktionskraften  N  fås från jämviktsekvationen vid momentpunkten M. 
 

𝑴 = (𝑭 ∙ 𝒂) − (𝑵 ∙ 𝒃) = 0 
 

𝑵 =
(𝐹 ∙ 𝑎)

𝑏
=

(974,5 ∙ 0,115)

0,14
= 800,5𝑁 

 
Den kraft som då i grova teoretiska drag påverkar kontaktytan på fästet i extremfall 
är 800N.  
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6. Diskussion 
 

Enligt min personliga uppfattning har de mål som sattes upp i kravspecifikationen 
uppnåtts. Även om testresultatet visade sig göra kärlet obrukbart så utvecklades 
kärlet hela tiden för att uppfylla de mål som ställts. Ända sedan vi kom i kontakt med 
underleverantören har det låtit från deras håll som att formen på kärlet skulle 
fungera, så länge rätt material och tjocklek anammas. Detta visade sig ju inte vara 
fallet, då den plast som demoexemplaren var gjuten i visade sig vara alltför svag, även 
om de hade varit av samma form som det jag ritat upp. Hade detta uppdagats 
tidigare, eller att en beräkning av kärlets E-modul hade skett tidigare i processen, 
helst i samarbete med Storuman Plast, hade nog designen kunnat ändras tidigare och 
på det viset förhoppningsvis medföra ett lyckat test i slutändan. 
 
Har syftet med kärlet uppnåtts? Ja, ett nytt kärl har tagits fram till 
HTT/BEOWULF, och det är avsevärt billigare och lättare jämfört med föregående 
kärl. Just detta kärlet kommer nu inte användas, men det kan ställas till grund för 
nästa projekt. Och som det står i syftet, ” Detta skall leda till...”, så leder det här 
projektet nog till att ett framtida kärl utvecklas.  

6.1 Tankar kring design 
 
Jag känner själv att den design jag kommit fram till ser ut att passa väldigt bra in i 
resten av vagnen. Den sitter stadigt och lösningen på hur till exempel Static Line är 
dragen känns som en given lösning. Att använda sig av ett plastkärl kanske inte ser 
speciellt ”industriellt” ut, speciellt om man jämför med det stora plåtkärl som satt där 
tidigare. Men som de flesta av de jag pratade med på BAE Systems var överens om, så 
var det äldre kärlet alldeles för överflödigt, klumpigt och dyrt, även om det var 
gediget och stadigt. Om det skulle vara så att den design jag kommit fram till går att 
använda med några smärre korrigeringar, som materialval eller förstärkningar så tror 
jag att kärlet har en stor chans att bli verklighet. Jag tycker att vissa detaljer av min 
design självklart kan korrigeras, då jag till exempel inte har fört några samtal med de 
som skulle kommit att bruka och serva det här kärlet. De hade säkert haft 
invändningar gällande de handtag jag ritat dit, eller gällande montering och 
fastlåsning och fästning. Det är ju något man skulle ändrat på ifall det visade sig att 
ett liknande projekt skulle startas upp.  
 
 
Under konstruktionsfasen var oftast användarvänlighet och funktionalitet de mål jag 
önskades kunna uppnå med min design. Även om man väldigt sällan demonterar ett 
sånt här kärl, så är det varje detalj som räknas och jag hoppades kunna göra all 
hantering av kärlet så smidig som möjligt. Till exempel skulle processen med att ”låsa 
upp” kärlet från fästet, lossa på remmen och lossa på slangarna för avluftning med 
högsta sannolikhet varit en enkel process. Det hade även varit säkert.  
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6.2 Tankar kring kommunikation 
 
Under arbetets gång har det för det mesta varit enkelt att komma i kontakt med de 
personer man har hänvisats till. Det Lync-system som används för chat och 
kontaktuppgifter är lättmanövrerat, och kalender- och mailsystemet i Outlook likaså. 
Ifall det har varit så att jag behövt hjälp med något speciellt har det aldrig varit svårt 
att få kontakt, och det har aldrig slutat med ovisshet kring deras tillgänglighet. 
Det största problemet gällande kommunikation, kanske till och med hela arbetet, är 
det att underleverantören Storuman Plast AB har varit väldigt svåra att få kontakt 
med. Både via telefon och via mail. Det har sinkat tidsplanen och tyvärr lett till en del 
stillasittande i väntan på mer information. Tyvärr blev inte tilltron starkare efter att 
resultat från testerna kom tillbaka, då det de förutspått gällande hållfasthet för 
materialet inte alls levde upp till de förhoppningarna vi hade. 

6.3 Måluppföljning 
 
Övergripande mål: 
 

Genomföra konceptkonstruktion av nytt utförande: Uppfyllt. 
Kommentar: Ett koncept har konstruerats, som vid lyckade hållfasthetstester med 

hög sannolikhet hade kunnat tänkas användas som slutgiltig produkt. 

 

Genomföra beräkning av expansionskärlet; inre övertryck, 

temperatur, yttre laster: Delvis Uppfyllt. 
Kommentar: Beräkningar har genomförts gällande material, expansion, hållfasthet 

vid inre övertryck och yttre laster, men inte till den noggranhet och säkerhet att det 

kan användas som grund i ett framtida projekt eller standardiseras inom BAE 

Systems. 

 

Utred möjliga materialval: Uppfyllt. 
Kommentar: Tillsammans med handledare och underleverantör valdes HDPE, 

högdensitetsplast ut som mest lämpligt material. Efter att kommit till det beslutet 

uteslöts andra alternativ. 

 

Identifiera olika förslag till modifiering av avluftningskrets: 

Delvis Uppfyllt. 
Kommentar: Efter att ha sett över denna avluftningskrets kom jag och min 

handledare överens om att någon enkel lösning på det här problemet inte finns, då 

större modifieringar krävs för en omdragning av avluftningsslangen.  

 

Integrera nivågivare i det nya kärlet: Uppfyllt. 
Kommentar: Konstruktionen av det nya kärlet inkluderar en integrerad nivåvakt. 

Valet av nivågivare är anpassat efter kärlets form så en framtida version av kärlet kan 

komma att ha en annan slags nivågivare. 
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Delmål för design, kärlet skall:  

 

Passa utrymmet som angivits i HT/BEOWULFs konstruktion: Uppfyllt. 

Kommentar: Kärlet passar det angivna utrymmet och ligger inte i kontakt med någon 

yta som kan skada eller skadas. 

 

Vara monterbart i nuvarande fastsättningar utan större modifikationer: 

Delvis Uppfyllt. 

Kommentar: Fästena som användes till det ursprungliga kärlet har bara delvis 

återanvänts. Ett fäste har dessutom tillkommit. 

 

Klara av de krav som ställts för temperatur, tryck och hållfasthet: Ej 

Uppfyllt. 

Kommentar: Som testresultaten visar så klarade inte kärlet de krav som ställdes. 

 

Ha en 60% mindre produktionskostnad än föregående kärl. Delvis 

Uppfyllt. 

Kommentar: Någon kostnadskalkyl finns inte pga att vidare förhandlingar med 

underleverantör avbrutits efter testen. Dock kan det nämnas att plastkärlet med 

högsta sannolikhet är avsevärt billigare än det föregående plåtkärlet. 

 

Inneha kopplingar som inte försvårar montering/Demontering av kärlet: 

Uppfyllt. 

Kommentar: De lösningar som använts för montering av slangar, fästen och givare 

har alla förenklat processen för montering/demontering. 
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6.4 Vidareutveckling 
Efter att ha sett över resultaten från de FEM-beräkningar och de provtester som 
utförts var vi överens om att det finns två sätt att gå vidare med det material som 
tagits fram i det här projektet.  
 
Det första är att använda kärlets nuvarande design och förbättra den för att lättare 
motstå de påfrestningar som det ställs emot. Det kan vara ribbor eller spår i plasten 
som förstärker kärlet och motverkar spänningar. Kärlets radier kan även göras större 
för att på så sätt få rundare hörn som också motverkar för stora spänningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 39: Exempel på förstärkning av plastkärl. 

Det andra man kan göra är att gå vidare  med en helt ny design, där kärlets form helt 
förändras. Två förslag på nya former skulle kunna vara en sfär eller en cylinder. Båda 
formerna är väl anpassade för inre tryck och har en form som underlättar för 
montering av nivågivare. Nackdelar med att använda dessa former på kärlet skulle 
kunna vara fastsättningen av kärlet i kylarutrymmet då något slags stag eller ben 
krävs för att kärlet skall ”stå” stadigt. Det problemet skulle med största säkerhet 
kunna lösas, och jag tror att ett sådant kärl i längden hade funkat bäst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 40: Förslag på alternativa former till expansionskärlet. 
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Bilaga A                           Tabell för kubisk expansion 

 
Bilaga A: Tabell för kubisk expansion, från interna dokument hos BAE Systems. 
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Bilaga B            Flödesschema 
 

 
Bilaga B: Flödesschema över kylsystemet på BvS10 MkIIb. Något Flödesschema för 
HTT/BEOWULF finns ej, därför används detta schema som är mest likt. Notera det 

uteblivna expansionskärlet för AC-systemet som strukits över.  

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

C 
 

Bilaga C                 Materialinfo- ICORENE 1314 

 

Bilaga C: Produktblad med materialdata för ICORENE 1314, från Storuman Plast 
AB. 
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Bilaga D    Materialinfo- ICORENE 1613 BK 85 

 
Bilaga D: Produktblad med materialdata för ICORENE 1613 BK 85, från Storuman 

Plast AB.  


