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Sammanfattning  

Detta examensarbete är en del av fyra i förstudien till projektet Bromsvagn. Projektet Bromsvagn 
är tänkt att skapa en testutrustning i form av ett släpfordon. Vars yttersta uppgift är att testa 
långvariga belastningar av fordon i full drift. I detta examensarbete konstrueras axlar och 
upphängning på konceptnivå. Konstruktionen sker i programmet CATIA V5 utifrån de av BAE 
Systems Hägglunds AB givna förutsättningarna för tillverkning.  
 
Vissa komponenter kommer förbrukas under vagnens livslängd, till dessa kopplas relevanta 
underleverantörer av standardkomponenter. På utvalda modellerade delar kommer hållfasthet 
beräknas via handberäkningar och FEM-analyser i denna del av CATIA V5. Vid 
modelleringsarbetet tas hänsyn till påverkan av två parallella examensarbeten i samma projekt. 
Dessa två examensarbeten behandlar konstruktionen av chassit och utformningen av 
hydraulsystemet.  
 
Slutsatsen är att denna konstruktion har potentialen till att klara den tänkta upp uppgiften. 
Beräkningarna konstaterar att de modellerade delarna kommer klara sina teoretiska krafter utan 
större problem. Dock rekommenderas vissa fortsatta beräkningar i framtida projekt. 
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Abstract  

This degree project is one part of four in the preliminary study of the Bromsvagn project. The 
Bromsvagn project is intended to create a testing equipment in the form of a trailer. Our ultimate 
task is to test long-lasting loads of vehicles in full operation. In this thesis the design of axels and 
suspension will take place at the concept level. The construction takes place in the program 
CATIA V5, based on the manufacturing conditions provided by BAE Systems Hägglunds AB.  
 
Some components will be consumed during the life of the trailer, to which relevant 
subcontractors of standard components will be linked. On selected parts of the model, strength 
will be calculated by hand calculations and FEM-analyzes in this part of the CATIA V5 program. 
The modeling work considers the influence of two parallel examinations in the same project. 
These two degree projects deals with the design of the chassis and the design of the hydraulic 
system. 
 
The conclusion is that this design has the potential to cope with the intended task. The 
calculations indicate that the modeled parts will manage their theoretical powers without major 
problems. However, some calculations are recommended in future projects. 
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1. Inledning  

I takt med ständigt ökande krav från kunder och en allt hårdare konkurrens på den nischade 
marknaden som BAE Systems Hägglunds AB verkar, finns inget utrymme för misstag eller svagheter. 
Särskilt när konsekvensen av bristande produktkvalitet kan vara skillnaden mellan liv och död för 
brukaren av fordonet. Därför är noggranna tester och kvalitetssäkring en viktig del i arbetet med att 
bibehålla den marknadsposition som BAE Systems har.  
Detta examensarbete är en del av fyra med avsikt att under tio veckors tid utföra en förstudie till en 
testutrustning. Denna testutrustning har formen av ett släpfordon med kapacitet att skapa ett 
kontinuerligt och variabelt motstånd. I denna del av det större projektet Bromsvagn, utvecklas en 
konceptuell design av axlar med tillhörande upphängning. Underleverantörer kopplas till 
standardkomponenter och beräkningar utförs på ett urval av de modellerade delarna. De 
modellerade delarna har designats utifrån de givna förutsättningar som finns i BAE Systems lokaler. 
Det arbete som utförs i projektet Bromsvagn baseras på en konceptstudie som genomfördes under 
hösten 2017. 

1.1 Bakgrund  

BAE Systems har behov att kunna testa sina fordon under verkliga förhållanden. Den redan befintliga 
testanläggningen hos BAE är avancerad men kan bland annat inte belasta vissa delar som t ex band 
och midja på BAE Systems fordon. Detta kommer man kunna göra om en ställbar belastningsvagn 
kan kopplas och bogseras av fordonen. Dessutom erhålls en ökad möjlighet att uppfylla nya krav från 
BAE:s kunder. 

Arbetet grundar sig i en tidigare utförd konceptstudie för detta projekt. Denna utfördes av fem 
studenter vid högskoleingenjörsprogrammet på Umeå Universitet. Varav fyra studenter deltar i 
denna förstudie. Studenternas kontaktuppgifter och ansvarsområden står att läsa om i Tabell 1 
nedan. Konceptstudien ligger tillgänglig i det tillhörande materialet från denna förstudie, se ref: [1] 
för mer info.  

1.2 Syfte och problemställning  

Syftet är att bromsvagnen skall kunna simulera belastning från till exempel en given lutning, snö eller 
liknande motstånd. Detta under körning i lätt terräng med BAE Systems fordon. 

 

1.3 Mål  

En bromsvagn skall konceptkonstrueras, vagnens syfte är att med ett varierbart motstånd belasta det 
dragande fordonet så att kylsystemens prestanda kan testas. Arbetet baseras på en förstudie som 
genomfördes under hösten 2017. 
Konstruktionsarbetet är uppdelat i fyra olika deluppgifter, där varje delmoment redovisas i enskilda 
rapporter: 

• Styrsystem 

• Hydraulik 

• Chassi 

• Upphängning/axlar 
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Det projekt som redovisas i detta arbete omfattar axlar med axelupphängning för bromsvagnen. 
Under arbetets gång kom en fortlöpande diskussion föras med de tidigare nämnda studenterna som 
utför de övriga delarna i det större projektet, dessa omnämns i tabell 1 nedan. 

Tabell 1 

Namn  Ansvar Telefon E-post 
Alexander Sjöström Axlar och upphängning 070-6619942 Alexander.s_234@outlook.com  
Victor Smulter Hydraulsystem 070–2674395 Victor.smulter@savar.se  

Linus Dolvander Styrsystem 070–3192845 lido0010@student.umu.se  

Erik Edberg Chassi 073–0375006 erik@edberg.se  

Det fortsatta arbetet utifrån resultatet kommer summeras i diskussionsdelen och vidarebefordras till 
framtida projekt. 

1.4 Avgränsningar  

De ingående komponenterna av upphängningen skall så långt det är möjligt bestå av 
standardkomponenter. Detta eftersom vagnen skall tillverkas i ett enda exemplar som en 
testutrustning. Därför finns heller ingen ekonomisk försvarbarhet i att låta tillverka 
specialkomponenter till delar som under vagnens livslängd kommer att behöva bytas ut. Servicen och 
driftsäkerheten skulle bli lidande om inte standardkomponenter väljs till dessa komponenter: 
bussningarna, hjul, fjädrar och hydraulmotorer. Det är även av största vikt att de dessa komponenter 
enkelt kan bytas ut vid en servis eller ett haveri. Samt att de kan antas finnas tillgängliga som 
reservdel i en rimlig tid framöver. 
  

mailto:Alexander.s_234@outlook.com
mailto:Victor.smulter@savar.se
mailto:lido0010@student.umu.se
mailto:erik@edberg.se
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2. Teori  

Nedan följer de teoretiskt grundläggande delarna som denna rapport vilar på. 

2.1 FMEA 

Vid riskbedömning av de delar som skapas i detta projekt utförs detta enligt analysmetoden FMEA, 
denna finns att betrakta närmare i bilaga 7-11. Metoden tjänar till att systematiskt förutsäga möjliga 
fel och värdera felens konsekvenser. Samt att genom poängsättning värdera vilka åtgärder som bör 
genomföras. Vid betraktandet av riskerna och skadornas gradering kommer en gemensam 
riskvärdering att utföras tillsammans med tidigare nämnda personer i Tabell 1. 
 

2.2 Beräkningar 

Nedan följer de ursprungliga formler som ingår i de teoretiska beräkningarna, listat ur respektive 
bok. 

2.2.1Karl Björk [1]: 

Formler för beräkning av resulterande spänningar från krafter och moment visas nedan.  
 

Spänning av böjande moment: 𝜎𝑀𝐴𝑋 =
𝑀

𝑊
  [1 s. 27] ① 

 

Böjmotstånd rör:  𝑊𝑏 =
𝜋∗(𝐷4−𝑑4)

32𝐷
 [1 s. 27] ② 

 
Böjning av rundstång med rundgående spår med rund käl r: 
 

   𝜎𝑀𝐴𝑋 = 𝐾𝑡 ∗
32∗𝑀

𝜋∗𝑑3  [1 s. 38] ③ 

 

Vridning av stång:  𝜏𝑀𝐴𝑋 =
𝑀𝑣

𝑊𝑣
  [1 s. 25] ④ 

Vridning av rundstång med rundgående rundspår: 

   𝜏𝑀𝐴𝑋 = 𝐾𝑡 ∗
16∗𝑀𝑣

𝜋∗𝑑3  [1 s. 37] ⑤ 

𝐾𝑡 erhålls ur graf i Karl Björk på sida 37 och 38. Vilken är en produkt av förhållandet mellan D, och d, 
samt förhållandet mellan radien på kälen och d. Dessa visas nedan i Figur 1. 

 
Figur 1 

Vridmotstånd Tunt rör:  𝑊𝑣 =
𝜋

2
𝑠 ∗ 𝑑2(*) [1 s. 26] ⑥ 

*för tunna rör gäller (s=Tjocklek) (b=Centerdiameter) 
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2.2.2 FEM 

De FE-analyser som genomförs i detta projekt är uteslutande utfört i programmet CATIA V5 med den 
tillhörande lisenen: GAS, Generative Assembly Structural analysis. 

FEM står för finita elementmetoden och innebär att ett beräkningsprogram behandlar en komplex 
modell med approximativa beräkningsmetoder. Istället för att en förenklad modell beräknas med en 
”exakt” analytisk lösning. Beräkningsprogrammet delarupp den komplexa modellen i ett nät av flera 
mindre delar. Dessa delar kallas för element, vilka består av ett antal knutpunkter eller noder. Utifrån 
förskjutningen av dessa noder beräknar programmet de rådande spänningarna i modellen. Eftersom 
programmet beräknar spänningen från elementnodernas förskjutningar helt approximativt. Innebär 
ett ökande av antalet element i den FE-beräknade modellen att spänningsvärdet konvergerar mot ett 
analytiskt beräknat spänningsvärde. Vid FE-beräkning är det även viktigt att en viss grad av 
idealisering på den beräknade modellen förekommer. Detta kan vara att betrakta modellens 
geometri och till exempel inte lämna skarpa hörn i den beräknade modellen. Hörnen kommer ge 
höga spänningskoncentrationer som kan vara missvisande för resultaten i beräkningarna. 

2.3 Friktion 

Eftersom vagnen har två axlar som båda saknar möjlighet att styra med underlaget finns det risk för 
att stora böjande krafter kan uppstå vid kurvtagning. Denna kraft är underlags och 
belastningsberoende, därmed kommer kraften variera utifrån vagnens bruttovikt. Eftersom 
underlaget i huvudsak är asfalt kan den rådande friktionen erhållas ur empiriska studier utförda av 
Statens väg- och transportforskningsinstitut [2]. Urval ur denna PDF ligger med som Bilaga 6. Ur 
denna erhålls ”Peak friction” till max 1 * normalkraften vid låga hastigheter. 
 

2.4 Prissättning av skurna och bockade delar 
Detta projekt består av en betydande andel skurna och bockade delar. Dess kostnad beräknas enligt 
en på BAE Systems allmänt känd tumregel för bockade och svetsade delar. Till en kostnad av 100kr 
per kilo stål. 
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3. Genomförande 

3.1 Analys 

3.1.1 Analys av problem  

Till att börja med var det viktigt att få en aning om vilka mått alla ingående komponenter skulle ha. I 
en tidigare konceptstudie [3] kunde konstateras att 4 hjul ansågs vara det som önskades för att på 
ett tillfredställande sätt överföra kraften till marken. Därmed var däckens storlek det som skulle 
bestämma vilket axelavstånd som upphängningen skulle få. Men för att kunna bestämma 
dockstorleken krävdes en hydraulmotor med passande egenskaper i fråga om rotationshastighet och 
övriga laster. Därför blev det första steget att finna en typ av hydraulmotor som kunde klara följande 
huvudkrav per motor: 

• Klara en radiell last på 62500N. [4] 

• Tillsammans med däcket klara att skapa en fjärdedel av den maximala totala bromskraften av 

211000N [4] 

• Klara det varvtal som genereras i 50km/h.  

Kraftsituationen visas i Figur 2 nedan, bild från tidigare utförd konceptstudie [3]. 

 
Figur 2 Kraftsituation 

Detta projekt påverkades direkt av samtliga ovan nämnda krav. Dock läggs största vikt vid att de 
valda komponenterna klarade krafterna som maximalt kunde uppstå. Detta var det som de 
efterföljande beräkningarna fick sin utgångspunkt ifrån. Mer om momentet och hur detta 
beräknades finns att läsa om i rapporten: Hydraulsystem till bromsvagn [4]. Sammanfattat 
resulterade dess beräkningar till att ett däck med en diameter på ca1600mm skulle vara optimalt för 
hydraulmotorn.  

3.1.2 Analys av tillverkningsmetod 

Tillverkningen kom till största del att bestå av skurna och bockade delar. Vissa komponenter kommer 
att vara i behov av skärande bearbetning. Den bearbetningar som skall utföras är fräsning/ planing av 
lägen samt borrning och gängning av hål. Det finns även delar som manuellt kan gängas direkt i de 
skurna hålen. 
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3.1.3 Analys av tillgängligt material 

För att en tillverkning skulle vara möjlig på BAE krävdes att modelleringen av delarna följde de 
dokument för produktionsstöd som fanns tillgängliga.  
De relevanta plåtarna som användes vid modelleringen återfinnas i DM-länken samt Tabell 2 nedan. 

Lagerlista Plåtar DM #957458 Lagerlistor plåt C-Hallen 
Tabell 2 Material 

Lager 0848 

ARTIKEL BENÄMNING T: Sträckgräns 
MPa 

Förlängning 
(min%) 

FORMAT 

1316 2487-040 Stål 
S690QL(Strenx700E) 

4 700 [5] 14 [5] 5400x1700 

1316 2487-100 Stål 
S690QL(Strenx700E) 

10 700 [5] 14 [5] 6000x2500 

1316 2487-150 Stål 
S690QL(Strenx700E) 

15 700 [5] 14 [5] 6000x2500 

1316 2487-700 Stål 
S690QL(Strenx700E) 

70 650 [5] 14 [5] 2500x1500 

1315 2182-300 Stål S355J2G3 30 345 [6] - 6000x2500 

På de refererade företagens hemsidor kan man läsa mer om de valda materialens egenskaper. 

3.1.4 Analys av hållfasthet via handboksberäkningar. 

Nedan följer de beräkningar som gjorts via handboksberäkningar. 

Drivaxel  
 
Den betraktade delen av drivaxeln var det svarvade spår som visas nedan i Figur 3. Diametern av 
denna var 128mm och kunde betraktas som en solid axel med en anvisning. Anvisningen var i form 
av en rundkäl med radie 10mm. De utförda beräkningarna utfördes i två fall där böjning betraktades i 
fall 1, i fall 2 betraktades vridningen av axeln. 

Fall 1: Krafterna från skjuvning av däcket mot underlaget vid kurvtagning skapade det resulterande 
momentet (𝑀𝑓). Till detta adderas det av normalkraften böjande momentet (𝑀𝑛). Friktionen [2] 

erhållas ur empiriska studier utförda av Statens väg- och transportforskningsinstitut, denna 
friktionskoefficient(μ) har fastställts till intervallet 0,6 till 1. Vid de utförda beräkningarna sattes 
friktionen till 1 för att ingen risk för underdimensionering skulle förekomma, detta diskuteras i 
kapitel:[5.1.1, Friktion]. 𝑀𝑓 beräknades från normalkraften F och hävarmen L2. till ett resulterande 

moment vid den betraktade punkten Till 𝑀𝑓 adderades det resulterande momentet 𝑀𝑛, detta för att 

beräkna den situation när en fullt lastad vagn vänder på ett sådant sätt att däcket till största del 
tvingas glida mot underlaget. 𝑀𝑛 beräknades från normalkraften F och hävarmen L1. till ett 
resulterande moment vid den betraktade punkten. Den ovan nämnda kraftsituationen visas i Figur 3 
nedan.  

  

pcdocs://DM/957458/R
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Fall 2: Vridspänningen utifrån det moment som framkom ur beräkningarna av maximalt moment för 
hydraulmotorn [4]. 

 
Figur 3 

Nedan i Tabell 3 visas den ingående datan för de utförda beräkningarna. 
 
Tabell 3 

Fall 1: Momentet beräknades enligt följande formel: 

  𝑀𝑓 = (𝐿1 ∗ 𝐹) + (𝐿2 ∗ (𝐹 ∗ μ))  ⑦ 

 
Detta gav ett resulterande böjande moment av:  54625Nm 
 
Den rådande spänningen beräknas ur formel③ [1 s. 38] vilket gav följande formel:  
 

  𝜎𝑀𝐴𝑋 = 𝐾𝑡 ∗
32∗𝑀

𝜋∗𝑑3  

 
Fall 2: Där till kommer det vridande momentet som hydraulmotorn skapar vid bromsning. Denna 
spänning beräknades ur formel ④ [1 s. 26] nedan. 
 

  𝜏𝑀𝐴𝑋 = 𝐾𝑡 ∗
16∗𝑀𝑣

𝜋∗𝑑3  

  

Storheter   Beskrivning 

L1: 0,073 m Avstånd till betraktad punkt 

L2: 0,801 m Avstånd radiellt till axelcentrum 

F: 62500 N Resulterande vertikal kraft 

μ: 1  Friktionskoefficient 

d 0,128 m ∅ 𝑘ä𝑙 

D 0,14 m ∅ 𝑎𝑥𝑒𝑙 

R 0,01 m Radie i käl 

𝑲𝒕 Böj ≈ 1,9  Enl. tabell Karl Björk. [1 s. 38] 

𝑴𝒗 42000 Nm Vridande moment från bromsning [4] 

𝑲𝒕 Vrid ≈ 1,5  Enl. tabell Karl Björk. [1 s. 37] 
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Axel 
 
För att beräkningarna skulle vara möjlige krävdes att axeln idealiserades en aning. Nedan i Figur 4 
visas den verkliga kraftsituationen. 
 

 
Figur 4 Verklig kraftsittuation  

Nedan visa den idealiserade kraftsituationen i Figur 5. 
 

 
Figur 5 Idealiserad kraftsituation  

Det beräknade fallet idealiserades till ett tunt rör med samma material tjocklek som den bockade 
plåten. Denna betraktades som en cylindrisk balk under böjning och vridning. Böjningen tolkades 
enligt fall 9 i Karl Björk [1 s. 30], vilket visa i Figur 6.  

 

Figur 6 Fall 9 
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Vridningen tolkades som en ren vridning av M2. Detta gav data enligt Tabell 4 nedan.  

Tabell 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*centrumdiameter 

 
Böjspänningen beräknades ur formel①&② vilket gav följande formel ⑧ nedan: 
 

  𝜎𝑏 =
𝑀1

𝜋∗(𝐷4−𝑑4)

32𝐷

    ⑧ 

 
Vridspänningen beräknades ur formel①&⑤ vilket gav följande formel ⑨ nedan: 
 

  𝜎𝑣 =
𝑀2

𝜋

2
𝑠∗𝑑𝑠

2    ⑨ 

 
Detta gav följande spänningar i Tabell 5 nedan. 
 
Tabell 5 

Prefix Storhet Enhet 

𝝈𝒃 5,77 MPa 

𝝉𝒗 0,38 MPa 

 
För att för att få den verkliga spänningen vid dessa båda samtida spänningar beräknas 
effektivspänningen via von Mises, ekvation ⑩ nedan 

  𝜎𝑒
𝑣𝑀 = √𝜎𝑏

2 + 3𝜏𝑣
2   ⑩ 

  

Prefix Storhet Enhet 

F 62500 N 

c 0,5 m 

M1  31250 Nm 

M2 42000 Nm 

D 0,7 m 

ds* 0,685 m 

d 0,67 m 

s 0,15 m 
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Stomme  
Stommen ansågs allt för komplex att beräkna med handberäkningar. De handberäkningar som 
utförts på stommen gällde de krafter som applicerades på bussningarna i FEM-beräkningen.  
Dessa kraftberäkningar utgick ifrån det läge i vilket vagnen skapar det största motståndet. I detta 
läge förväntades motorerna skapa 42000Nm styck (fyra motorer). Vilket i sin tur förväntades 
generera en kraft av 211000N{F} som en dynamisk dragkraft vid dragöglan. Nedan visas denna 
kraftsituation i Figur 7 och Figur 8. 

 
Figur 7 

 

 
Figur 8  

 
Trots att axlarna låg orienterade spegelvänt mot varandra skiljde sig kraftsituationerna vid 
reaktionspunkterna. Det som skilde var vektorns riktning, inte dess storlek. Kraften g hade likt h fyra 
reaktionspunkter, även om detta inte syns i Figur 8 ovan. Nedan i Tabell 6 visas de ingående 
storheterna för de utförda beräkningarna.  
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Tabell 6 

Prefix  Storhet Enhet  

M 84000 Nm 

F 211000 N 

Lö 0,44473 m  

Lu 0,34 m 

De rådande krafterna h & g beräknades ur momentet M enligt formlerna ⑪&⑫ nedan. 

 

  𝑔 = (
𝐹

8
) + ((𝑀/2)/𝐿𝑢)   ⑪ 

 

  ℎ =
(

(𝑀
2⁄ )

𝐿ö
)

𝑠𝑖𝑛45
− (

𝐹
8⁄

𝑠𝑖𝑛45
)   ⑫ 

 

Dessa krafter användes sedan för beräkningarna utförda i kapitel: [3.5.3]. 
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3.2 CAD 

I detta avsnitt beskrivs de delarna som skapats i CAD med en kort tillhörande beskrivning. Dessa 
delar ingår i större montage som redovisas i resultatdelen. 

3.2.1 Drivaxel 

Denna komponent tolkades som en standardkomponent, tillverkad av Bosch Rexroth Hägglunds i 
Mellansel. Ritningar har erhållits för den utförda designen av axeln, denna ritning finns att beskåda i 
Bilaga 1. Den komponent som skall fästas på axeln, i detta fall en fälg på ett hjul. Ansvarar vi som 
kund för att utforma enligt våra önskemål. Nedan i Figur 9 visas ett förslag på hur denna axel skulle 
kunna se ut. 

 
Figur 9 Drivaxel 

Axeln modellerades för att vara axisymmetrisk, därmed kommer en stång med diameter av 350mm 
att vara aktuell vid tillverkningen. 
För tillverkningen av den splines med angivna modulen W140 fanns det begräsningar av den radiella 
dimensionen på det valda på fräsverktyget. Denna radie bör inte kunna överstiga ca 60 mm för 
denna modell. Nedan i Figur 10 visas de uppmätta utrymmet för verktyget. 

 
Figur 10 Utrymme för Bearbetningsverktyg 
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3.2.2 Skurna delar 

Eftersom detta projekt kom att inneha en stor andel specialtillverkade komponenter eftersträvades 
en flexibel och ekonomiskt fördelaktig design. På företaget fanns redan en stor maskinpark med olika 
bearbetande metoder. Bland dessa bedömdes vattenskurna och bockade komponenter vara väldigt 
konkurrenskraftiga. Främst för att dessa metoder innebar en låg materialpåverkan och en enkel 
produktion. Därför eftersträvades en stor användning av dessa metoder vid den utförda 
modelleringen av de ingående delarna i upphängningen. De delar som bokades i modellen har 
modellerats i CATIA SHEETMETAL DESIGN. De toleranser som sattes mellan de skurna delarna har 
varit ca 2 mm. Detta för att undvika kärvande delar 

Axel 
Nedan visas en sammanställning av de ingående plåtarna i den svetsade axeln i Figur 11. 

 
Figur 11 

Vid modelleringen har hänsyn tagits till spänningskoncentrationer vid skarpa hörn. Detta genom att 
cirklar lagts till i dessa hörn. Detta ansågs även vara fördelaktigt vid vattenskärning av dessa delar, då 
risken för att vattenskäraren skulle runda hörnen, med problematisk passning som följd, då minskade 
avsevärt. 
 
Stomme  
Nedan visas stommen dess ingående delar i Figur 12. 

 
Figur 12 
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Nedan visas ”Underbalken” i Figur 13, denna del modellerades med gängade hål. Dessa var tänkta att 
manuellt gängas efter skärning och bockning. 

 
Figur 13  

 
Förstärkning mot dragbalk 
 
Nedan i Figur 14 visas förstärkningen som modellerades som en del av kopplingen mot övriga 
komponenter. Misstanke fanns att den nedflyttade dragbommen på chassit krävde en förstärkning 
för att klara de rådande krafterna. 

 
Figur 14 Förstärkning mot dragbalk 
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Övriga komponenter 
 
Nedan i Figur 15 visas de komponenter som inte har modellerats i skuren och bockad plåt. 

 
Figur 15 

 

3.2.3 Bearbetade delar 

Nedan följer en sammanställning av de delar som bedömdes kräva bearbetning utöver 
vattenskärningen 
 
Vinkelblock  
 
Delen ”Vinkelbock” tjänade till att vinkla frihjulningsventilen på motorn. Den enda anledningen till 
att detta block blev modellerat var för att tjäna plats vid slangmontage på tidigare nämnda ventil. 
Nedan visas denna del i Figur 16.  

 
Figur 16 

 



 

16 
 

Skurna plåtar 
 
Under de förda diskussionerna med berörda underleverantörer kommer det fram att vissa ytor på de 
ingående tillverkade delarna kommer att ha yt- och passningskrav. Dessa delar visas nedan i Figur 17, 
Figur 18 & Figur 19, i dessa figurer indikeras berörda ytor och övriga bearbetningar med röda pilar.  
 
Nedan visas två komponenter som krävde passning mot hydraulmotorerna i Figur 17 Krav på ytornas 
beskaffenhet har inte framgått vid samtal med underleverantören Bosch Rexroth. 

 
Figur 17 Bearbetning på delens insida 

Nedan i Figur 18 visas de plåtarna i vilka Trelleborgs bussningar med part. no: 10–02512 
modellerades att sitta. Dessa ytor har ett krav på RA 6,3, vid dessa ytor skulle även borrning och 
gängning av M20 gängor förekomma. 

 
Figur 18 Planade ytor och borrade hål mot bussning 

Nedan i Figur 18 visas de plåtar som krävde arborrning av hål till tapparna. Dessa hål har inte några 
yt-krav från en tillverkare än. 

 
Figur 19 Bearbetning tapphål. 
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Länkarmar  
 
Länkarmarna har modellerats till rätt mått men det fanns flera möjliga lösningar, vilka inte 
presenterats i denna rapport. Nedan i Figur 20 visas hur länkarmarna modellerades i detta projekt. 

 
Figur 20 

Dess inbördes läng modellerades till: 

• Grön: 447 mm 

• Lila: 638 mm 
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3.3 Underleverantörer 
 
De underleverantörer som innehållet i rapporten grundar sig på visas nedan i Tabell 7. 
 
Tabell 7 

Företagsnamn Kontaktperson Telefon nr. Mail 

Bosch Rexroth Tore Näsström 0660 8-6505 tore.naesstroem@boschrexroth.se 

Bosch Rexroth Stefan Öberg 0660 8-6511 stefan.oeberg@boschrexroth.se 

Däckia Örnsköldsvik Andreas Thungren 070-526 71 92 andreas.Thungren@dackia.se  

Trelleborg Dan Lundqvist 0410 51758 dan.Lundqvist@trelleborg.com 

Trelleborg Jörgen Öhman 070 259 66 80 jorgen.ohman@trelleborg.com 

 

3.3.1 Bosch Rexroth 
 
CA 140 Index28 
 
Härifrån kom hydraulmotorerna till projektet, de var 4st CA140 index 28. Index 28 innebar att 
motorerna hade en ökad bärkapacitet av radiella laster [1]. Konkret innebar detta att inga 
speciallösningar för extra upplagringar av axeln krävdes. 
I denna rapport kommer endast de fysiska egenskaperna för hydraulmotorn att tas upp. Dess 
hydrauliska egenskaper omnämns grundligare i rapporten av Smulter Victor [2].  
Nedan visas modellen på motorn CA140 Index 28 i Figur 21. 

 
Figur 21 

Hydraulmotorn var utgångspunkten vid den utförda konstruktionen av axlarna samt blev 
bestämmande för hur fälgarna skulle utformas. 
Sammanfattat blir de viktiga parametrarna för motorn dessa: 

• Axiell centrering av den radiella kraften över motor påverkar dess livslängd 

• Passning mot motorn för ökad hållfasthet i bultförbandet. 

Pris för en CA 140 med index 28 och axel med splines: 209000kr. 
 
Drivaxel 
 
Denna komponent tolkades som en standardkomponent men eftersom utformningen på drivaxelns 
ände är individuell. För mer information se kapitel: [3.2.1] 
  

mailto:tore.naesstroem@boschrexroth.se
mailto:stefan.oeberg@boschrexroth.se
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3.3.1 Däckia Örnsköldsvik 
 
Det valda däcket: 380/85R-38, klarade inte den satta maxvikten för vagnen enligt tillverkaren. Dock 
anses detta inte vara ett problem, men man bör ha detta i åtanke under tester i högre hastigheter 
och belastningar. Eftersom däcket under vissa förhållanden löper en ökad risk för överhettning och 
explosion. Det fanns ett större däck som klarar 6500kg per däck men detta däck skulle skapa ett allt 
för stort moment för hydraulmotorerna. Nedan visas data för det valda däcket samt ett det tidigare 
nämnda alternativa däcket i Tabell 8. 
 
Tabell 8 Prisinfo Däckia 

Tekniska data för däck: 

 Valt däck Alternativ  

Dimensioner 380/85R-38 380/90R-46 

Fälg: 38Tum 46Tum 

Diameter däck: 1602mm 1852mm 

Offset innersida fälg mot 
hydraulmotorns centrum 

215mm 215mm 

Maximal belastning vid 65km/h 4625kg/däck 6500kg/däck 

Max godkänd bruttovikt 18500kg 26000kg 

Pris på däck med fälg 19900kr/hjul - 

Tillkommande miljöavgift 100kr  

 
Om vagnens bruttovikt skulle vara 25000kg med det valda däcket, skulle detta innebära en 
överträdelse av ca 35% av vad tillverkaren rekommenderar vid 65 km/h. 
 

3.3.3 Trelleborg 
Trelleborg var den leverantör för bussningar och gummifjäder som valdes i detta projekt. Den 
samlade informationen för dessa komponenter finns att beskåda i Tabell 9 nedan.  
Tabell 9 

Drawing No. Part No. Namn Antal Pris (st) 

13-4007 10-00273 Spherical Bearing 16X60 8 1550,17kr 

13-2568 10-02512 Spherical Bearing 16X60 8 1117,36kr 

17-1869 10-03510 Hourglass assembly 4 11 114,81kr 

 
Nedan visas de modeller som motsvarade ovan nämnda bussningarna i Figur 22. Bussning 13-2568 
har ritningar bifogade i Bilaga 2 & Bilaga 3. 
 

 
Figur 22 Bussningar i modell 
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Dubbel hourglass  
 
Denna komponent var vid tillfället av projektet ett förslag, ritning finns i Bilaga 4. Den komponent 
som i dagsläget finns tillgänglig har styrpinnar vid infästningarna. Diskussioner med 
underleverantören fastställde att den valda produkten kommer att finnas tillgänglig inom en rimlig 
framtid.  
Vid modellering av axelns läge i den kompletta upphängningen brukades ett mellanläge mellan 
vagnens totalvikt, som låg på 25ton och den kravställda minsta bruttovikten av 15 ton. 
Komprimeringen beräknades från då resulterande lasten på 50000N ur Bilaga 5 till 84mm. Den 
resulterande komprimeringen till följd av de varierande normalkrafterna: 37500N & 62500N. tolkas 
ligga mellan ca 70mm 110mm för fjäderkomponenterna.  

Eftersom den av Trelleborg givna stepfilen på Dubbel hourglass fjädern symboliserar ett obelastat 
läge. Låg inte fjädrarna på dess nedre säte som var ämnat för denna i modellen, vilket visas i Figur 23 
nedan. Fjäderkomponenterna i sig klarade inte att hantera sträckning. Därför modellerades en enkel 
rörelsebegränsare, denna visas i Figur 23nedan. 

 
Figur 23 Dubbel hourglass  
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3.5 FEM 

Nedan följer tillvägagångssättet för de FEM-analyser som förekommit. 

3.5.1 Drivaxel 

Vid appliceringen av elementnätet valdes en elementtyp av programmet till tetragonala element 
med mittnoder. Elementens storlek väljs till 15mm samt att den tillåtna utböjningen av elementens 
sidor väljs till 2.42mm. Vid den betraktade delen av axeln förfinas nätet till 2mm enligt Figur 24 
nedan. 

 
Figur 24 

För att undvika de koncentrationer som uppstod vid splinesen kom denna att helt idealiseras vid 
beräkningarna. Denna yta anslöts med glidande begränsningar enligt Figur 25 nedan. De applicerade 
momenten nedan i Tabell 10. 
 
Tabell 10 

Riktning Moment Enhet Motsvarar: 

M-X 54625 Nm Glidning i sidled hjul 

M-Y 42000 Nm Bromsmoment 

 
De applicerade momenten läggs på en mjuk virtuell koppling i bulthålen. Detta visas nedan i Figur 25.  

 
Figur 25 
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I Figur 26 nedan visas analysen av det vridande momentet M-Y. Momentet M-Y applicerades på 
samma virtuella kropp som vid undersökningen av böjningen. För att förhindra vridning låstes axeln 
helt, detta gjordes bakom den del av axeln som motsvarade den idealiserade splinesen. Eftersom 
elementen i detta område var stora kunde vilseledande spänningskoncentrationer undvikas. 

 
Figur 26 Vridning 

3.5.2 Axel  

Likt drivaxeln valdes en elementtyp av programmet till tetragonala element med mittnoder. 
Elementen i detta nät varierade i storlek på grund av att de komponenter som axeln bestod av hade 
olika storlek. Men vid de betraktade ytorna har detta  
nät förfinats. Bland annat runt de förekommande urtagen i axeln, då dessa ansågs vara extra 
intressanta ur analyssynpunkt. Detta visas nedan i Figur 27. 
 

 
Figur 27 Elementnät 
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Nedan följer de specifika detaljer som rör den svetsade axelkroppen. 
Den svetsade axeln kom att förenklas från det bockade och 3-delade röret som visas i Figur 28 nedan. 
Till ett rör med samma materialtjocklek och identiska urtagningar för luckor. 

 
Figur 28 

Denna förenklade modell visas nedan i Figur 29.  

 
Figur 29 Förenklad axel med lucka 

De rörelsebegränsningar som har applicerats på axeln vid beräkningarna har eftersträvat så verkliga 
förhållanden som möjligt. I Figur 30 nedan visas de begränsningar som efterliknar de länkarmar som 
axeln sitter fäst i stommen med. Dessa tillåter glidning i det valda planets X- & Y- riktning.  

 
Figur 30 
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Nedan i Figur 31 visas principen av hur den virtuella kulleden kopplades till en styvt virtuell del, 
denna del låg i sin tur kopplad till de modellerade bulthålen i modellen. Den virtuella kulleden 
hindrade rörelse i samtliga riktningar men tillät rotation kring samtliga axlar. Detta betydde att en 
onaturlig sträckning av axeln kom att råda. På de virtuella delarna applicerades även ett vridande 
moment av: 42000Nm 

 
Figur 31 

Vid beräkningarna kom luckan att behållas, detta för att luckan hade en kraftbärande uppgift via den 
frästa kant som visas i Figur 32 nedan. 

 
Figur 32Visar skruvad lucka med passning mot kant. 

Luckan var kopplad med virtuella bultar till den i övrigt svetsade konstruktionen. De virtuella 
bultarna var applicerade med den enligt Karl Björk [3 s. 16] angivna förspänningskraft av 27100N, 
denna kraft motsvarade förspänningen av en M10 8.8 skruv. Tillvägagångssättet beskrivs grundligare 
i kapitel: [3.5.4]. Därtill applicerades en begränsning för luckans frästa kant, tillvägagångssättet 
beskrivs grundligare i kapitel: [3.5.5]. De delarna som skulle vara svetsades kopplades enligt 
tillvägagångssättet i kapitel: [3.5.6]. 

 
Figur 33 
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3.5.3 Stomme 

Likt drivaxeln valdes en elementtyp av programmet till tetragonala element med mittnoder. 
Elementen i detta nät varierade i storlek på grund av att de komponenter som stommen bestod av 
varierade i storlek. Men vid de betraktade ytorna har detta nät förfinats. Bland annat i håle där 
kraften G applicerades. Detta visa nedan i Figur 34. 

 
Figur 34 Elementnät stomme 

Nedan följer de specifika detaljer som rör den svetsade stommen. 
I Figur 35 visas de två plåtar som styv låsning applicerades på, vilken hindrar rörelse och rotation 
kring samtliga axlar. Denna låsning var fördelad utöver hela dess yta. Därtill visas en variant av den 
tidigare nämnda kraften g som kraften G, se kapitel: [3.1.4, Stomme] för kraften g. Vid appliceringen 
av kraften G i de fyra nedre reaktionspunkterna multiplicerades kraften g med fyra. Detta eftersom 
verktyget som användes vid appliceringen fördelade den satta kraften på de valda ytorna. 

 
Figur 35 
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Vid appliceringen av H kunde kraften appliceras på reaktionspunkterna men programmet tillät inte 
en applicering av resultanten H. Det krävdes att H applicerades via dess komposanter istället för dess 
resultant. Dessa applicerades på ett sådant sätt att de överensstämde med de beräknade 
riktningarna, dessa visas i Figur 36 nedan. 

 
Figur 36 

I Tabell 11nedan redogörs de tidigare beräknade resulterande krafterna g & h samt de applicerade 
krafterna G & H. 

 
Tabell 11 

Kraft  Riktning Storhet Enhet 

h  79 990,65 N 

H X(+-) 68 064,3 N 

H Y(+-) 68 064,3 N 

g  149 904,4 N 

G Y 599 117,65 N 

De olika delarna i den svetsade stommen sammanfogades med virtuella svetsar. Detta beskrivs 
närmare i kapitel: [3.5.6] nedan. Bussningarna vilka kraften H applicerades på var fästa med virtuella 
bultar. Dessa bultar applicerades med den enligt Karl Björk [1] givna förspänningskraften för en M20 
8.8 skruv av 115kN. Tillvägagångssättet för detta beskrivs närmare i kapitel: [3.5.4] nedan. 
Bussningarnas plana ytor var begränsade till glidning mot den svetsade stommens infästningsytor via 
glidbegränsningar. Detta beskrivs närmare i kapitel: [3.5.5] nedan. 

  



 

27 
 

3.5.4 Virtual Bolt Tightening Connection Property 

Den relevanta ikonen för detta i analysmodellen visas i Figur 37 nedan. 

 
Figur 37 

Följande tillvägagångssätt applicerades på både Axeln och Stommen vid dess FEM-analyser. 
För infästningen av komponenter som i realiteten skulle vara bultade användes virtuella bultar. 
Dessa kopplade två bulthål till varandra genom en virtuell kontakt. 
Tillvägagångssättet för dess applicering följde det nedanstående tillvägagångssättet: 

1. Välj ”Virtual Bolt Tightening Connection Property” 

2. Välj “Concentric constraint” för hålet. 

3. Sätt önskad förspänningskraft.  

Detta visas nedan i Figur 38. 

 
Figur 38 
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3.5.5. Sliding plane 
Den relevanta ikonen för detta i analysmodellen visas i Figur 39 nedan. 

 
Figur 39 

För infästningen av komponenter som i realiteten skulle kunna glida mot varandra användes virtuell 
glid-begränsning. Denna kopplade två ytor till varandra genom en virtuell kontakt. 
Tillvägagångssättet för dess applicering beskrivs i Figur 40 samt punkterna nedan: 

1. Välj ” Sliding plane” 

2. Välj “contact property” för de valda ytorna. 

 
Figur 40 
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3.5.6. Seam Welding connection  

Den relevanta ikonen för detta i analysmodellen visas i Figur 41 nedan. 

 
Figur 41 

För infästningen av komponenter som i realiteten skulle vara sammanfogade via en svetsfog. För att 
beskriva framfarandet för detta krävdes att operationen delades upp i två steg. 

1. Etablera linjer vilka den virtuella svetsen skall följa. 

2. Etablera Virtuell svets 

Steg 1: Tillvägagångssättet för applicering av ”Line Analysis Connecton” följde det nedanstående 
tillvägagångssätt: 

1. Välj ” Line Analysis Connecton” 

2. Välj berörda komponenter och kopplande linje. 

3. Välj elementnät för berörd komponent. 

Det krävdes att denna linje satt ihop för att kunna skapa en virtuell svets. Komplicerade linjer har 
skapats i Shape design på den relevanta produkten. Nedan visas ovanstående tillvägagångssättet i 
Figur 42 & Figur 43. 

 
Figur 42 
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Steg 2: Tillvägagångssättet för applicering av ”Seam Welding Connection” följde det nedanstående 
tillvägagångssätt: 

1. Välj ” Seam Welding Connection” 

2. Välj Line Analysis Connecton. 

 
Figur 43 

 

3.6 Undersökning om hanteringsgodkännande eller CE-märkning 

I detta projekt undersöktes vad som skulle gälla för handhavandet av denna vagn. Frågeställningen 
blev framförd till Svensson Gösta (SE) gosta.svensson2@baesystems.se vid avdelningen PGSS på BAE. 
Detta renderade i en enkel PowerPoint [8] med övergripande handledning för detta. De relevanta 
punkterna från PowerPointen till detta arbete har sammanställts nedan: 

• AML 3 kap. 8§ 

• AML 3 kap 2§ 

Själva CE-märkningen har inte blivit genomförd under detta projekt och kommer att behöva utföras i 
framtiden. 
  

mailto:gosta.svensson2@baesystems.se
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4. Resultat 

4.1 Cad 

Nedan visas de delar resulterat ur de utförda modelleringarna. 

4.1.1 Stomme 

Stommen representerar en av de komponenter som integrerade upphängning mot övriga delar i hela 
projektet Bromsvagn. Den konceptuella modellen för denna del av projektet visas nedan i Figur 44. 

 
Figur 44 Stomme 

Den teoretiska vikten på stommen med de komponenter som visas i Figur 44 ovan är:1503kg 

4.1.2 Axel 

De svetsade axelkropparna representerar de delar som kommer att innehålla en stor andel av de 
hydrauliska komponenter som styr bromsningen. Mer om dessa finns att läsa om i Smulter Victor [4] 
rapport. Nedan i Figur 45 visas modellen av den svetsade axelkroppen.  

 
Figur 45 Svetsad Axelkropp 

Den teoretiska vikten på den tomma axelkroppen kommer ligga på ca: 769kg 
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Nedan i Figur 46 visas axelkroppen med inmonterade komponenter. 

 
Figur 46 Komplett axel 

Med komponenter i axelkroppen ligger vikten på ca:1946kg. 
Då är axeln kompletterad med: 

• 2x Hägglunds CA 140 index 28 

• 2x drivaxel 

• 4x vinkelblock 

• 4x Frihjulningsventil 

4.1.3 Komplett upphängning  

Nedan visas den kompletta modellen med den konceptuella upphängningen i Figur 47. Hjulen är inte 
monterade för att bättre visa de ingående komponenterna. Framtill kan man även de se den 
modellerade förstärkningen mot dragbalken. Denna visas i kapitel: [3.2.2]. 
 

 
Figur 47 Komplett upphängning 

Vikt utan hjul ligger på ca: 5851Kg 
Nedan i Figur 48 visas upphängningen med hjulen monterade. 
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Figur 48 Komplett upphängning med däck 

Vikten ligger då på ca: 7618kg men detta är inte en korrekt vikt då den verkliga vikten på hjulen inte 
är känd. I modellen är däcken modellerade i solitt gummi, vilket är källan till vikten. 
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4.2 Beräkningar 

4.2.1 Drivaxel 

Nedan visas resultat från de utförda beräkningarna på drivaxeln. De resulterande spänningarna från 
både handberäkningarna och FEM-beräkningarna ses i Tabell 12 . 
Nedan i Figur 49 till Figur 53 visas de resulterande FEM-analyserna. Figur 49, Figur 50 & Figur 51 visar 
resultaten från analysen av fall 1, böjningen. I Figur 49 nedan indikeras av programmet en maximal 
spänning av 562MPa vid gränsen mot den satta glidande begränsningen på den idealiserade 
splinesen. Detta diskuteras i kapitel: [5.1.1, Idealisering av splines] & i kapitel [5.1.1, Glidande 
begränsning]. 
 

 
Figur 49 Spänning av böjning 
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Nedan visas ett snitt i spänningskoncentrationen i Figur 50 samt kraftfördelningen över axeln i Figur 
51. 

 
Figur 50 Snitt i koncentrationen 

 

 
Figur 51 Spänning av böjning 
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Nedan i Figur 52 & Figur 53 visas resultaten från fall 2, ren vridning. 

 
Figur 52 Spänning vridning 

 
Figur 53 Spänning av ren vridning samt snitt i spänningen 

Nedan i Tabell 12 visas resultaten från beräkningar utförda på drivaxeln. 
 
Tabell 12 

Typ av last Typ av 
beräkning 

Beräknad 
spänning 

Enhet Sträckgräns 

Böjning av rundstång med 
rundgående spår med rund 

kälradie. 

Handberäkning 504 MPa 
700MPa 

FEM 452 MPa 

Vridning a moment från 
hydraulmotor. 

Handberäkning 152 MPa 
700MPa 

FEM 261 MPa 
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4.2.2 Axel 
Nedan i Figur 54, Figur 55 & Figur 56 visas bilder av de resulterande FEM-analyserna. 

 
Figur 54 

 
Figur 55 
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Figur 56 

Nedan visas resultat från de utförda beräkningarna på den svetsade axelkroppen. De resulterande 
spänningarna från både handberäkningarna och FEM-beräkningarna ses i Tabell 13 nedan. 
 
Tabell 13 

Typ av last Typ av 
beräkning 

Typ av nod-
spänning 

Beräknad 
spänning 

Enhet Sträckgräns 

Effektivspänning 

Handberäkning - 5,88 MPa 

700MPa Fem Mitt-element 105 MPa 

Fem Nod-värde 273 MPa 

 
Handberäkningen diskuteras i kapitel: [5.2.1]. 
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4.2.3 Stomme 
Enligt tidigare nämnda beräkningar redovisas de resulterande spänningarna i Tabell 14nedan. I Figur 
57, Figur 58, Figur 59, Figur 60, Figur 61 & Figur 62 visas bilder från de resulterande FEM-
beräkningarna. 

 
Figur 57 

 
Figur 58 
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De högsta spänningarna uppstår vid den övre bussningen enligt Figur 59 nedan. Denna uppgår till ca 
219MPa.  

 
Figur 59 

 
Figur 60  219MPa 
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I Figur 61nedan kan man se att vid de nedre tapphålen genererar den pålagda kraften G ca 100MPa. 
 

 
Figur 61 (ca 100 MPa vid hålen.) 

 

 
Figur 62 (40-80MPa) 
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Den största förflyttningen av noder förekommer vid de nedre tapphålen. Dessa förflyttas ca 0,28mm 
i Y-led, vilket visas nedan i Figur 63 

 
Figur 63 

 
Tabell 14 

 
 
 
 
 
 
 

 

4.3 Kostnadskalkyl 
Nedan i Tabell 15 följer en samanställning av de offerter som erhållits från projektets 
underleverantörer. För en kostnadssammanställning över hela bromsvagnen, se bilaga 12. 

 
Tabell 15 

 Drawing No. Part No. Namn Antal Pris (st) 

Trelleborg 13-4007 10-00273 Spherical Bearing 16X60 8 1550,17kr 

Trelleborg 13-2568 10-02512 Spherical Bearing 16X60 8 1117,36kr 

Trelleborg 17-1869 10-03510 Hourglass assembly 4 11 114,81kr 

Bosch Rexroth   CA 140 index 28 4 209 000Kr 

Däckia   380/85R -38 4 20 000Kr 

Drivaxel 278-2242  (se Bilaga 1) 4 - 

Stål    Vikt: ca 3041  331 700Kr* 

Teoretisk kostnad  1 313 500Kr 

*se kapitel: [2.4 Prissättning av skurna och bockade delar] 
  

Spänningens 
 position 

Uppmätt 
spänning (MPa) 

Sträckgräns  
(MPa) 

Förflyttning  
(mm) 

1 (Figur 59 & Figur 60) 219 345 0,07 

2 (Figur 61) 100 700 0 

3 (Figur 62) 40-80 700 0,28 
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5. Diskussion 
5.1Drivaxel 
Nedan följer diskussioner gällande drivaxeln. 
 

5.1.1 Böjning 

Idealisering av splines  
 
I den FEM-analys som utfördes på drivaxeln hade splinesen idealiserats till en axel med samma 
ytterdiameter som splinesen skulle haft. Detta gav såklart inte en helt rättvis bild av 
spänningssituationen. Då de koncentrationer som uppstod vid splinesens kanter helt ignorerades. 
Rekommendationer att en mer utförlig beräkning av drivaxeln utförs i ett senare arbete. 
 
Glidande begränsning  
 
Av de beräkningar som applicerades misstänktes en felkälla till höga spänningar varit den 
begränsning som visas i Figur 64 nedan. Denna glidande begränsning var applicerad på en idealiserad 
splines och misstänks ha gett en oändlig styvhet vid koppling mot den berörda ytan. Detta 
betraktades inte som ett fall denna axel skulle kunna tänkas utsättas för i en reell miljö. Därför tolkas 
inte denna spänning som den mest kritiska i resultatet. 
 

 
Figur 64 

 
Friktion 
 
Den satta friktionen för det böjande momentet sattes till 1, detta var en relativt högt satt friktion. 
Enligt Bilaga 6 kan det erhållas att friktionen varierade mellan ca 0,75 & 1 i grafen ”Peak Fiction”. 
Detta innebar att den maximala spänningen vid böjning inte bör uppgå till den FEM-beräknade 
spänningen av 452MPa. 
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5.1.2 Vridning 

När spänningarna för ren vridning jämfördes mellan hand- och FE-beräkningar uppenbarades att 
dessa inte överensstämde. Detta antas bero på att handberäkningarna inte har tagit hänsyn till 
koncentrationer för fleraxlig spänning och därmed missat den högst rådande spänningen i axeln. 
Därför tolkades resultatet från FE-beräkningarna som den högst rådande spänningen vid vridning 
enligt Figur 65 nedan. 

 
Figur 65 

5.2 Axel 
 

5.2.1 Beräkningar 
Spänningarna som beräknades i den svetsade axelkroppen tolkades som relativt låga, då dessa inte 
översteg halva flytgränsen för det satta materialet. Detta innebär att den bakre luckan som visas i 
Figur 66 nedan, skulle kunna haft ett annat material och en annan tjocklek. Dessutom kan behovet av 
den kraftbärande frästa kanten på luckans insida inte längre styrkas. 

 
Figur 66 

Alternativet till en förenklad mitt-lucka skulle såklart kunna vara en större variant av de sidoluckor 
som visas i Figur 67nedan. I så fall skulle den svetsade infärgningen för mitt-luckan kunna idealiseras 
helt och mitt-luckan skulle då kunna fästas på ett liknande sätt som sidoluckorna. 
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Figur 67 

Det indikerade elementet i Figur 68 nedan visar en spänning av 8,2MPa, denna spänning bör 
jämföras med den handberäknade spänningen av 5,8MPa. Den tidigare omnämnda misstanken kring 
att en onaturlig spänning skulle kunna uppstå på grund av den valda kulleds-begränsningen i axelns 
ändar, se kapitel: [3.5.2]. Denna spänningsökning kunde därmed tolkas som en ökning av den 
handberäknade spänningen med ca 70 %. Denna magnitud av spänningsökning påverkade däremot 
inte spänningarna i övriga axelkroppen med samma procentsats. Dessa tolkades påverka 
spänningarna ekvivalent med ökningen i MPa som man kunde se jämfört med handberäkningarna 
och inte som en procentsats. Därför ansågs inte denna ökning i spänning vara en särskilt påverkande 
faktor för de resulterande spänningarna från FE-beräkningarna. 
 

 
Figur 68 Misstänkt spänningsökning med ca 2,4MPa. 

Den modellerade axelkroppen bedöms klara de teoretiskt rådande kraftsituationerna utan större 
problem.  
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5.2.2 Vinkelblock  

Detta block bör inte ses som en färdig modell eftersom längden L kan komma att behöva ändras. 
Detta eftersom en enkoder skall monteras på CA-140ins baksida vilket kan innebära ett annat lock 
som då kan kräva mer utrymme mot frihjulningsventilen än vad detta block tillåter. 
 

 
Figur 69 

5.3 Stomme 

5.3.1 Beräkningar  

Utifrån de på Stommen utförda beräkningarna tolkas dess hållfasthet som godtycklig och anses fylla 
de ställda kraven. 

5.4 Komplett upphängning 

5.4.1 Däcket 

Det valda däcket klarar enligt tillverkaren en belastning av 4625kg per däck. Detta tillät alltså en 
begränsad bruttovikt på vagnen av 20350kg. Dock har däcket en relativt hög garanterad 
maxhastighet av 65 km/h. Diskussioner förda med handledare Göran A Westman, har renderat i att 
detta däck förmodligen bör kunna används på ett tillfredställande sätt. Men detta behöver 
undersökas närmare 

5.4.2 Integrering mot Chassi 

De tidigare nämnda övergångarna mot chassit är bara ett förslag och kan behöva utredas i framtiden. 
För ökad tydlighet visas dessa plåtar nedan i Figur 70visas dessa plåtar. 

 
Figur 70 

Denna förstärkning skull dock ge en minskning av de nedre nodernas translation som visades i Figur 
63 i kapitel: [4.2.3].  
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5.4.3 Toleranser  

Delarna som i denna rapport beskrivits som skurna i kapitel: [3.2.2] har modellerats med relativt lösa 
för att undvika att skurna delar inte skall passa i varann dessa kn man titta på, men det bedöms som 
sekundärt. 

5.5 Lista med fortsatt arbete 

• Toleranser 

o Hål till tappar 

o Passning mot hydraulmotor 

• Ritningar  

o Inga ritningar är gjorda på modellen komplett upphängning. 

• Skruv 

o Modellen komplett upphängning behöver kompletteras med fästelement. 

• Ytterligare beräkningar av hållfasthet: 

o Drivaxeln bör undersökas ytterligare, bland annat för att säkerställa vilken livslängd 

som axeln teoretiskt kommer att få. Dessutom har inte splinesens effekt på 

hållfastheten undersökts. 

• Bredd på vagn 

o Kontrollera vilket avstånd drivaxeln kommer att ge mellan sätet för hjulet på axeln 

och hydraulmotorns säte mot axelkroppen. Detta avstånd visas som L i Figur 71 

nedan. I Figur 71 visas även axelkroppens 3 bockade plåtar som nummer 1 & 2. 

Plåtar 1 & 2 kan behöva justeras för att uppnå önskad bredd på vagnen. 

 
Figur 71 

• Utformningen på länkarmarna 

o Dessa skulle kunna skäras ut till fri form ur en plåt, med påföljande bearbetningar. 

Tanken med de modellerade länkarmarna var att ett rör, med godtycklig tolerans på 

dess insida, skulle väljas. Detta skulle då kunna hålla bussningen med presspassning 

eller annan lösning. Dessa rörstumpar skulle kopplas med ett notchat rör som skulle 

svetsas mellan dessa. 

• Däcket: 380/85R-38 

o Vidare undersökning av alternativa hjul i kapitel: [5.4.1], detta för att finna ett däck 

med högre lastbärande kapacitet. 

• Offset av fälg.  

o Rekommendationer att detta avstånd bestäms efter färdigställandet av hjulaxeln 

eller när modellen är fullt godkänd för tillverkning. 

• CE-märkning/ Hanteringsgodkännande  

o Detta arbete har inte färdigställts och kommer behöva utföras i framtida projekt. Se 

kapitel: [3.6] för ytterligare info. 

• Integrering mot Chassi. 

o Detta behöver undersökas, se kapitel: [5.4.2]. 
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Totalkostnad för hela Bromsvagnen  

Chassi: 

SLP chassi 150 000 SEK 

Kylare 61 800 SEK 

Hydraultank, ink. frakt 25 500 SEK 

Materialkostnad* 86 500 SEK 

Hydraul system 

Flödesventil 65 217 SEK 

Prop. Tryckventil 454 234 SEK 

Rikt. Ventil 15 600 SEK 

Backventl 26 370 SEK 

Axlar & upphängning 

Bussningar 21 340 SEK 

Gummifjäder 44 459 SEK 

CA 140 Index 28 836 000 SEK 

Hjul 80 000 SEK 

Materialkostnad* 331 700 SEK 

Totalt 2 331 283 SEK 

 


