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FÖRORD 
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hydraulik samt Jan Enström [M5] och Fredrik Olofsson [M6] på avdelningen drivlina. Tack 
även till min handledare vid Umeå universitet Staffan Schedin. 
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SAMMANFATTNING 
 
På BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik konstrueras och produceras bandfordonet CV90. 
För att kunna framföra fordonet i varierande terrängförhållanden sitter en 
bandspänningscylinder monterad mot ett spännhjul som gör att bandspänningen kan justeras. 
Vid tuffa terrängförhållanden önskar man kunna öka spänningen på bandet och vid enklare 
terrängförhållanden vill man kunna minska spänningen.  
 
Bandspänningscylindern sitter för närvarande monterad parallellt med golvet under stolarna 
inne i stridsrummet på CV90. Detta är inte optimalt då det finns risk att cylindern, vid 
påkörning av t.ex. en mina eller IED (Improvised Explosive Device), slår in i stridsrummet 
och utgör på så sätt en skaderisk för besättningen. För att minska skaderisken vill man 
integrera cylindern i skrovet på vagnen. 
Detta arbete utreder om det är möjligt med en sådan lösning och i så fall, vad det bästa 
alternativet är. 
 
Under arbetets gång har kontinuerlig kontakt hållits med de inblandade personerna och 
avdelningarna för att få konstant information och återkoppling på arbetet. Det har även gjorts 
besök på monteringen för att se problemet med egna ögon. 
 
Arbetet resulterade i fyra olika konceptförslag och det visades på vad dessa koncept har för 
fördelar och nackdelar. Efter överläggning med inblandade valdes ett förslag ut som 
analyserades djupare. Resultaten av den fördjupade analysen visar på att det finns möjlighet 
och utrymme för en lösning där cylindern verkar direkt på spännhjulsaxeln.



 

SUMMARY 
 
At BAE Systems Hägglunds in Örnsköldsvik the tracked vehicle CV90 are designed and 
produced. In order to drive the vehicle in varying terrains, there is a track tension cylinder 
mounted on an idler which makes it possible to adjust the track tension. During tough terrains, 
increased tension on the track is preferred and during light terrain, reduced tension is 
recommended.  
 
The track tension cylinder is currently installed on the floor under the seats in the crew 
compartment on the CV90. This is not optimal as there is a risk that the cylinder, when 
colliding with various explosives, is thrown into the crew compartment and may injure the 
crew. The cylinder location is therefore desired to be moved from the floor and instead 
mounted integrated in the vehicle body to reduce the risk of injury on the crew. 
This report investigates if such a solution is possible and if so, what the best option is. 
 
During the work, contact has constantly been kept with the people involved and the different 
departments to get continuous information and feedback on the work progress. There have 
also been visits at the assembly department to observe the problem firsthand. 
 
This work resulted in four concepts and their advantages and disadvantages, respectively, 
have been discussed. After consultation with the supervisor, one of the concepts was selected 
for a deeper analysis. The result of this analysis showed that there is enough space and 
therefore possible with a solution where the cylinder operates directly on the shaft of the idler.
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TERMINOLOGI 

 
CV90 – Combat Vehicle 90 (Stridsfordon 90), Samlingsnamn för stridsfordonsfamilj. 
 
BvS10 – Samlingsnamn för bandvagnsfamilj. 
 
Hunter killer - Målinvisningsfunktion 
 
DAS - Defensive Aid Suit, Laservarnings-system 
 
FEM – Finita Element Modellering, Databaserad metod för hållfasthetsanalys. 
 
CATIA - Computer Aided Threedimensional Interactive Application, CAD-program från 
Dassault Systémes. 
 
FMV – Försvarets Materiellverk, en civil myndighet som har till uppgift att leverera 
försvarslogistik till försvarsmakten. 
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1. INLEDNING 
 
I detta kapitel presenteras bland annat företaget, deras produkter, bakgrund, syfte och mål 
med arbetet så en bättre helhetsbild av projektet kan erhållas. 

1.1 Företagspresentation 
 
BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik började som Hägglund & Söner, en 
verkstadskoncern som grundades 1899 och sysslade då mest med enklare snickeriarbete. 
Förtaget växte dock väldigt fort och år 1924 börjande man tillverkningen av bussar och sedan 
även spårvagnar och flygplan. Därefter bytte företaget namn till Hägglunds Vehicle samtidigt 
som man började inrikta sig på militära fordon. Man har genom åren firat stora framgångar 
med bland annat CV90, Bandvagn 206 och på senare år även bandvagnen BvS10. Hägglunds 
Vehicle blev sedermera uppköpt av Alvis som i sin tur blev uppköpt av jättekoncernen BAE 
Systems, därav det nuvarande namnet BAE Systems Hägglunds. 
 
I Örnsköldsvik har man idag ca 800 anställda och är därmed en av de största arbetsgivarna i 
kommunen. Man har de senaste åren fått göra en del nedskärningar i arbetskraft på grund av 
uteblivna order men ser nu efter några tunga år ljust på framtiden. Det som gör BAE Systems 
Hägglunds så speciellt och unikt är att man fortfarande har konstruktion och produktion på 
samma ställe. Detta gör att man som arbetare kan följa produkten från första idé till färdig 
produkt. Produktionsprocessen är kundorderstyrd vilket innebär att produkterna tillverkas 
efter kundens önskemål och varje produkt är därför unik. 
 
Det är för tillfället stridsfordonet CV90 (figur 1) och bandvagnen BvS10 som konstrueras och 
tillverkas i Örnsköldsvik. CV90 har sedan början av 90-talet varit företagets flaggskepp och 
man har totalt sålt över 1200 exemplar CV90 där Sverige har varit den absolut största kunden 
med över 500 köpta fordon. BvS10 är en nyare produkt än CV90. Den började tillverkas i 
början av 2000-talet och har som huvudsyfte att kunna ta sig fram i princip överallt samtidigt 
som den ska kunna lastas väldigt tungt [M1-M6].  

Figur 1: CV90 MkIII  [F1] 
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1.2 Bakgrund 
 
CV90 (Combat Vehicle 90) eller Stridsfordon 90 är ett trupptransportfordon som har som 
huvudsyfte att kunna transportera en grupp av soldater under skydd. Stridsfordonet ska inte 
förväxlas med en stridsvagn som är mer optimerad för närstrid istället för transport. CV90 
togs fram som följd av att FMV önskade uppgradera sin dåvarande flotta av 
trupptransportfordon och fordonet har sedan vidareutvecklats mot andra kunders krav och har 
blivit en stor exportsuccé. 

1.2.1 CV90 
 
CV90 finns i tre stycken generationer, MKI, MKII samt MKIII.  
 
MKI syftar till den första generationens CV90 som börjande tillverkas 1993. Denna 
tillverkades i två versioner, CV9030 som köptes av Norge med Hägglunds egna torn med 30 
mm bössa. CV9040 som köptes av Sverige med ett torn av Bofors med 40 mm bössa. I övrigt 
så var norgevagnen aningen mer utvecklad när det kom till bland annat skydd, 
fjädringssystem samt skjutprestanda. Bössan var också stabiliserad till skillnad från 
sverigevagnen. Sverigeversionen av MKI kallas även för Mk0. 
 
Andra generationens CV90, MKII, är en vidareutveckling av CV9030 för att möta de finska 
och schweiziska kraven. De största skillnaderna mot norgevagnen var att vagnen 
digitaliserades och chassit höjdes för att förbättra ergonomin samt öka kylprestandan.  
 
MKIII gjordes för att möta önskemålen från den holländska och danska armén. 
Digitaliseringen av vagnen fortsatte samtidigt som ergonomin också förbättrades ytterligare. 
Man satte i en ny motor för att kompensera för viktökningen (MKII väger ca 28 ton och 
MKIII ca 35 ton). En ny bössa med programmerbar ammunition installerades och nya 
funktioner som Hunter killer och DAS (Defensive Aid Suit) med mera tillkom. 
 
Det finns även en variant av Cv90 MKIII kallad Armadillo som är tornlös och har som 
huvudsyfte att kunna transportera stora mängder utrustning samt soldater. Genom att plocka 
bort tornet (som väger ungefär 6 ton) ökar lastutrymmet, framkomligheten samt räckvidden. 
Detta gör att Armadillon fungerar utmärkt som till exempel ambulans. [I1] 
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1.3 Problemformulering 
 
Drivningen på CV90 äger rum i den främre delen av bandstället med ett så kallat drivhjul. I 
bakre delen av bandstället sitter spännhjul som ger bandet en grundspänning för att detta ska 
sitta på plats under normala driftsförhållanden samt även ge möjligheten till ökning av 
bandspänningen under svåra terrängförhållanden. 
 
Bandspänningen sköts av en 
cylinder som för närvarande sitter 
monterad i stridsrummet (figur 2). 
Detta innebär fördelen att 
cylindern är skyddad mot yttre 
miljöpåverkan, men om vagnen 
utsätts för stora yttre krafter kan 
cylindern lossna och skada 
personalen inne i stridrummet. För 
att minska detta problem har ett 
skydd införts men detta är 
skrymmande och innebär ökad 
vikt.  
 
Ett förslag har framkommit där cylindern föreslås bli integrerad i spännmekanismens lagring 
och därigenom skyddar besättningen från cylindern med en plåtvägg. Arbetet ska utreda 
lämpligt sätt att konstruera om chassiet så befintlig cylinder kan monteras skyddad samtidigt 
som den inte utgör en skaderisk för personalen i stridsrummet. 

1.4 Syfte och mål 
 
Lösningen ska bidra till en säkrare miljö i stridrummet samtidigt som vikten och 
komplexiteten på lösningen ska vara så låg som möjligt för att på så sätt hålla nere 
tillverkningskostnaderna. 
 
Huvudmålet med detta projekt är att ingen besättning i stridrummet ska skadas av att 
spänningscylindern slår in i stridsrummet vid påkörning av minor eller andra sprängmedel 
samt att öka utrymmet i detsamma. 
 

1.4.1 Övergripande mål 
 
Ta fram ett/flera förslag på hur man kan konstruera om chassiet så att befintlig 
spänningscylinder kan monteras skyddad utan skaderisk för besättningen. 
  

Figur 2: Stridsrum CV90 Plats för nuvarande 
bandspänningscylinder. 
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1.4.2 Delmål 
 
Delmålen kan även ses som krav på vad arbetet ska innehålla. 
 

Ø Samla information om hur nuvarande lösning för bandspänningscylindern ser ut samt 
analysera vad problemet är. 
 

Ø Sammanställa informationen och av den göra en kravanalys i Microsoft Excel. 
 

Ø Ta fram ett/flera koncept på hur konstruktionen kan se ut i CATIA V5. 
 

Ø Utför en hållfasthetsanalys på förslaget/förslagen i CATIA-FEA. 
 

Ø Generera konstruktionsritningar på förslaget/förslagen. 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Projektet avser i första hand att ta fram ett koncept på hur bandspänningscylindern kan 
integreras i framtida eller nuvarande generation CV90. Hänsyn ska tas till hur lösningen 
påverkar säkerhet och utrymme inne i stridrummet. Även hur lösningen påverkar uppsättning 
av andra monteringsdetaljer i stridsrummet, t.ex. stolar, vapenhantering o.s.v. ska noteras. Det 
antas dock att dessa kan modifieras/flyttas och på så sätt inte utgöra något större hinder för 
arbetet. Projektet avser bara att ta fram koncept på hur skrovet kan konstrueras om samt 
princip för mekanism, val av t.ex. lagringar ingår inte i arbetet. 
 

1.6 Existerande lösningsförslag 
 
Vid uppstart av projektet fanns ett förslag till en lösning att utgå ifrån. Detta lösningsförslag 
omfattade den mekaniska principen för lösningen och hur denna kan integreras i skrovet. Det 
tar alltså inte hänsyn till hur man ska komma åt cylindern för montering, underhåll och 
service. Förslaget visar på en lösning där cylindern är integrerad i spännmekanismens lagring. 
För att detta ska vara möjligt krävs ett länkage för att cylindern ska få plats.  
 
Se konceptförslag 4, sida 23. 
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2. INITIERINGSFAS 
 
För att angripa projektet på ett så effektivt sätt som möjligt så sattes fyra delmoment upp som 
genomfördes innan projektets start. 
 

2.1 Första kontakt med BAE Systems Hägglunds 
 
Efter projektet blivit presenterat över mail samt telefon så hölls ett möte på med handledare 
på företaget. Där presenterades projektet mer i detalj och eventuella frågor och oklarheter 
kunde redas ut.  
 

2.2 Informationssökning 
 
Genom att läsa på om företagets historia, produkter samt arbetssätt så erhölls en djupare 
förståelse av vad projektet skulle innebära vilka krav som ställdes. Detta gjordes för att vara 
så förberedd som möjligt vid projektstart, på så sätt kunde arbetet starta redan första 
arbetsdagen. 
 

2.3 Avstämning med programansvarig 
 
Projektet avstämdes med programansvarig vid Umeå universitet som gav sina synpunkter och 
funderingar kring projektet. En dialog hölls genom hela initieringsfasen vilket i sin tur 
utmynnade i en projektplan som utgör grunden på projektet. 
 

2.4 Projektplan 
 
I samarbete med handledare vid Umeå universitet samt BAE Systems Hägglunds så togs en 
projektplan fram. Denna innefattade bland annat syftet med projektet, vilka mål som skulle 
uppnås, tidsplan i form av gantt-schema samt en enklare kravspecifikation. Detta medförde att 
det fanns en tydlig bild av vad projekt innebar och vad som behövde göras vid projektstart. 
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3. METOD 
 
 
 
 
 
 

 

3.1 Tillvägagångssätt 
 
I detta avsnitt förklaras de metoder jag använt för att komma fram till ett resultat. Processen 
följer förenklat flödespilarna i ovan (figur3). 

3.1.1 Muntlig kommunikation med anställda på kontor 
 
Under projektets gång så har löpande kommunikation med flera anställda på företaget hållits 
för att få de involverade i arbetet. Dessa personer arbetar med detta dagligen och kan genom 
att bli involverad i projektet bidra med mycket användbara tips och erfarenheter som de 
samlat på sig genom åren. 

3.1.2 Muntlig kommunikation med anställda på montering 
 
Genom att besöka monteringen och på så sätt se hur vagnen ser ut i verkligheten och hur det 
ser ut i stridsrummet kunde en bild skapas av hur problemet ser ut och hur det ska angripas på 
bästa sätt. Montörer intervjuades också och på så sätt kunde olika vinklar och synsätt på 
problemet erhållas. 

3.1.3 Faktainsamling 
 
Faktainsamling har skett genom att hålla kontakt med personal på både kontoret och 
monteringen under projektets gång. Den litteratur som använts är ”Grundläggande 
hållfasthetslära” [T1] av Hans Lundh samt ”Mekanik” [T2] av Per-Åke Jansson och Ragnar 
Grahn. 

3.1.4 Nuläget 
 
Genom att studera nuvarande princip för spännmekanismen kunde en bättre uppfattning fås 
om varför lösningen ser ut som den gör idag och varför man vill hitta en ny lösning för 
framtiden. 
 
Dagens lösning är något som finns kvar sedan minor inte utgjorde hot i samma utsträckning 
som de gör idag. I princip allt i vagnen har blivit minanpassat, d.v.s. allt som tidigare var 
monterat i golvet sitter nu fast i väggarna. Det är därför dags att även bandspänningscylindern 

Initieringsfas Projektstart Konceptgenerering FEM-analys Ritningsgenerering 

Figur 3: Illustration av flödet genom prjoektet. 
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plockas bort från golvet och monteras på ett säkrare sätt för att förbättra miljön och 
säkerheten i stridsrummet ytterligare. 

3.2 Verktyg 
 
För att komma fram till ett resultat har ett antal databaserade verktyg använts som hjälpmedel. 

3.2.1 CATIA V5 
 
CATIA är det CAD-program som används av konstruktörerna på BAE-Systems Hägglunds. 
CATIA är ett populärt CAD-verktyg som först och främst används inom bil och flygindustrin. 
Programmet går att jämföra med Solidworks (som kommer från samma utvecklare, Dassault 
Systèmes) men är dock en aning kraftfullare och har fler insticksmoduler, alltså fler 
möjligheter finns. Det finns även ett inbyggt FE-analysverktyg inbyggt i CATIA som använts 
i projektet. 

3.2.2 CATIA-FEA 
 
CATIA-FEA (Finite Element Analysis) är en tilläggslicens till CATIA V5 som används till 
hållfasthetsanalyser av enstaka detaljer samt sammanställningar (assemblys).  CATIA-FEA 
går att jämföra med bland annat Ansys som används vid Umeå universitet. Fördelen med 
CATIA-FEA jämfört med Ansys är att mer komplexa detaljer kan ritas upp i CATIA.  I 
Ansys kan enklare detaljer ritas upp, ökar komplexiteten bör man dock modellera modellen i 
ett separat CAD-program. Ansys är dock ett rent FEM-program jämfört med CATIA-FEA 
som är en tilläggslicens. Detta gör Ansys till ett mer användbart FEM-verktyg. 

3.2.3 Classic-PDA 
 
Classic-PDA är BAE Systems egen databank för ritningar, artiklar och dokument. Här finns i 
princip allt lagrat och genom att söka på ett artikel-, ritnings- eller dokument-nummer kan all 
önskad information erhållas. I detta projekt har Classic-PDA använts till att bland annat kolla 
upp material för olika detaljer. 

3.2.4 CAD-PDA 
 
CAD-PDA bygger på samma princip som Classic-PDA men istället för ritningar, 
artikelinformation och dokument lagras här 3D-modeller. Här kan alla 3D-modeller antingen 
checkas ut för redigering eller bara för att visuellt kunna se detaljen/sammanställningen. I 
detta projekt har CAD-PDA använts till att hämta diverse detaljer som använts vid de olika 
lösningsförslagen. 
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3.2.5 Microsoft Office 
 
Microsoft Office är en samling programvaruprodukter med syfte att underlätta kontorsarbete. 
I projektet är det tre stycken versioner av Microsoft Office som använts. 
 
Excel: 
 
Excel är ett kalkylprogram som används till att bland annat skapa tabeller, diagram samt 
uppställning av beräkningar. Excel har i det här projektet använts som plattform för 
kravanalysen samt för de beräkningsunderlag (Bilaga 2) på spänncylindern som erhållits av 
Anders Bodin på BAE Systems Hägglunds. 
 
Word: 
 
Ett av världens populäraste ordbehandlingsprogram och används för att skapa dokument av 
alla möjliga slag. Word är i detta projekt plattform för rapporten, samt dagboken som 
kontinuerligt har uppdaterats under projektets gång. 
 
Powerpoint: 
 
Ett presentationsprogram som används flitigt bland företag runt om i världen. Används i detta 
projekt för skapandet av två stycken presentationer av projektet, en för redovisning på BAE 
Systems Hägglunds samt en för redovisning på Umeå universitet. 

3.3 Kravanalys 
 
I början av projektet sammanställdes en kravanalys i Microsoft Excel för att på så sätt kunna 
avgränsa projektet och för att tydligare få en bild av vilka faktorer som måste tas extra hänsyn 
till. Kravanalysen sammanställer de konstruktionsmässiga och funktionella kraven på 
projektet, alltså kraven på slutprodukten. Kraven på vad arbetet ska innehålla är uppsatta 
under rubriken ”Delmål”.  
 
Kravanalysen är bifogad i form av Bilaga 1. 

3.4 Beslutspunkt 
 
Efter att fyra stycken konceptförslag tagits fram beslutades, tillsammans med handledare, att 
förslag 3 var det som skulle analyseras djupare. Detta förslag ansågs vara det som hade störst 
möjlighet att vara genomförbart i framtiden. Det var också det förslag som fått bäst respons av 
övriga inblandade.  
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4. TEORI 
 
För att existerande bandspänningscylinder ska kunna användas är det av största vikt att krafter 
och tryck som uppstår på och i cylindern inte överstiger det tillåtna värdena. Helst så ser man 
att de inte är större än för nuvarande lösning. 
 
För värden och beräkningar på nuvarande samt den föreslagna nya cylindern. Se bilaga 2. 

4.1 Bandspänningscylindern 
 
Uppbyggnaden av nuvarande spänncylindern (figur 4). 
 

 
 
 
Cylinderns längd varierar mellan 683 mm och 854 mm, vilket innebär en slaglängd på 171 
mm. Överstigs 854 mm kan cylindern börja disintegrera och funktionen förloras.  
  
Det har framkommit förslag på en ny, mindre cylinder (figur 5). Syftet med den är att minska 
ytterdiametern utan att påverka cylinderns inre i någon större utsträckning. Den största yttre 
diametern på cylinder har minskats från xxx mm till xxx mm. Detta har dock inneburit att 
gasdelens verksamma diameter minskat från xxx mm till xxx mm.  
  

Figur 4: Nuvarande bandspänningscylinder. 

Figur 5: Föreslagen ny cylinder. 
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4.2 Krafter & tryck på bandspänningscylinder 
 
Tidigare beräkningar som gjorts på bandspänningscylindern av Anders Bodin på BAE 
Systems Hägglunds har tagits del av (Bilaga 2). Eftersom nuvarande bandspänningscylinder 
önskas användas så är, enligt formel (1) och (2), den inre hävarmen, ri, den faktor som kan 
ändras för att påverka krafterna som verkar på cylindern. 
 
Oljetryck vid hög bandspänning: 
 
𝑝! =

!!
!!
∙ !
!
∙ 1+ cos  (𝛼) ∙ !!

!!!
  (1) 

 

Spänncylinderkraft vid given lutning: 

𝐹!"#$%(!) =
!∙!∙!"#(!)

!
∙ (1+ cos 𝛽 ) ∙ !!

!!
  (2) 

 
Beteckningsdefinition: 
 
𝛼 = Bandvinkel (o) (figur 7) 
ry = Yttre hävarm (m) 
ri = Inre hävarm (m) 
Dg = Gasdelens verksamma diameter (m) 
Fh = Kraft i tvärsnitt på bandet (N) 
M = Massa (kg) 
m = Band på mark (kg) 
g = Gravitationskonstant (m/s2) 
𝜑 = Vagnlutning (o) (figur 6) 
𝛽 = Bandvinkel vid vagnlutning 𝜑 (o) ( figur 6) 
 
För att inte cylindern ska bli mer påfrestad än vad den är vid nuvarande lösning måste alltså 
den inre hävarmen vara lika stor eller större än vad den är nu.  

Figur 7: Bandvinkel 𝜶 och 
spännhjul. 

Figur 6: Vagnlutning 𝝋 & Bandvinkel 𝜷. 
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4.3 Data för hållfasthetsanalys 
 
Länken (figur 8) som analyseras i CATIA-FEA (se 5.2 Hållfasthetsanalys, sida 25) har 
analyserats med följande data (tabell 1). [I2] 

 
 

 
För att simulera länkens lastfall så realistiskt som möjligt sattes följande randvillkor. 
 
Arean A2 låstes i alla riktningar för att simulera länkens infästning på spännhjulsarmen på ett 
så verklighetstroget sätt som möjligt. 
 
Arean A1 delades upp i två delar och därefter 
sattes en fördelad kraft på halva A1 som 
motsvarar tryckkraften från cylindern. 
 
Det är väldigt viktigt för resultatet på FE-
analysen att detaljen har ett fint indelat 
elementnät (figur 9). På så sätt kan 
spänningarna läsas av i flera noder och ett 
mer exakt resultat kan erhållas än vid 
användning av ett grovt elementnät (mesh). 
 
Länken dimensioneras mot en maximal 
tryckkraft från cylindern på 350 kN vilket ses 
som ett ”värsta fall” scenario (när spännhjulet utsätts för oväntade, plötsliga krafter) [M3]. 
Kraften som ansätts på halva arean A1 är alltså 350 kN.  

Tabell 1: Materialegenskaper länk. 

Länk 
Material: Mold Steel 
Sträckgräns: 689 – 2310 MPa 
Densitet: 7640-7890 kg/m3 

E-modul: 150-240 GPa 
Mesh: Parabolisk 4 mm. 

Absolute sag: 1 mm 
Lastfall: Statiskt 
Material-
egenskaper: 

Linjärt elastiskt 

A1 

A2 

Figur 8: Utseende länk. 

Figur 9: Mesh länk. 
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4.4 Spännhjul 
 
Längst bak på varje sida av vagnen så sitter spännhjulet som styrs med 
bandspänningscylindern (figur 7). Detta spännhjul ska kunna justeras för att bandet på 
fordonet ska kunna spännas på önskat sätt. Man säger att spännhjulet verkar i tre stycken olika 
lägen. 
 
Band-av läge: Spännhjulet dras tillbaka tillräckligt mycket för att bandet ska kunna monteras 
samt tas av. 
 
Normal banspänning: Används under normala driftsförhållanden. 
 
Maximal bandspänning: Tillämpas under tuffa terrängförhållanden.  
 
Cylindern arbetar med en inre hävarm som för närvarande är 175 mm. Eftersom det finns en 
begränsning i slaglängd på cylindern kan inte hävarmen vara hur stor som helst. 
 
Större hävarm = Större slaglängd för att få samma utslag på spännhjulet. 
 

 

 

 

Spännhjulsarmens utseende illustreras ovan (figur 11). Den yttre hävarmen syftar till 
hävarmen på spännhjulsarmen. Denna hävarm är fast (125 mm) och kan inte ändrasv (figur 
10). 

  

Figur 10: Hävarm spännhjulsarm. Figur 11: Spännhjulsarm. 
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4.5 Direktverkande lösning 
 
Med en direktverkande lösning menas en lösning där cylindern verkar direkt på 
spännhjulsarmen utan länkage i mekanismen. Fördelen med att slippa länkage är att 
monteringen och underhåll blir mycket enklare samt att det blir färre faktorer som kan orsaka 
problem. 
 
För att kontrollera om förslagen är mekaniskt genomförbara ritades skisser upp som illustrerar 
de olika förslagen.  

 
 
Figur 12 illustrerar en skiss av förslag 3 i sitt band-av läge, d.v.s. när cylindern är 683 mm 
lång och spännhjulet är så långt tillbakadraget att bandet kan tas av. Detta kan på Armadillon 
göras vid ungefär -6,5o från nodlinjen. 
 
Vid normal bandspänning ökas vinkeln från -6,5o till +30o och för att nå maximal 
bandspänning ökas vinkeln till +36o (figur13).  

Figur 12: Skiss direktverkande lösning, band-av läge. 



14 
 

 
 
 
Vid maximal bandspänning har cylindern en längd på 813 mm vilket är inom ramen (854 
mm) för vad som är möjligt. Det kan även konstateras att hävarmen (180 mm) inte kan vara 
speciellt mycket längre om man ska klara av att hålla sig inom de 854 mm som nuvarande 
cylinder klarar av. 
 
Genom att analysera de olika förslagen genom skisser på detta sätt kan mekanismerna för de 
olika idéerna testas på ett enkelt och snabbt sätt för att se om de är mekaniskt genomförbara. 
.  
  

Figur 13: Skiss direktverkande lösning, maximal bandspänning. 
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4.6 Utrymme i stridsrum 
 
Utrymmet i stridsrummet på en CV90 är givetvis mycket begränsat då man vill få plats med 
så mycket utrustning och besättning som möjligt samtidigt som storleken på vagnen hålls ned 
och skyddsnivån är hög. Att försöka få plats med mer utrustning eller göra förändringar i 
stridrummet är en ständig kamp om millimetrar. 
 
Som figur 14 visar sitter det utrustning, stolar, 
kablage osv på i princip all tillgänglig yta på 
väggarna. Detta gör att det är så gott som omöjligt 
att göra en förändring i stridsrummet utan att 
någonting annat påverkas. I princip ingenting i 
stridsrummet är fäst i golvet. Detta på grund av att 
vid påkörning av till exempel minor så förvandlas 
alla föremål på golvet i stridsrummet till livsfarliga 
projektiler som kan skada besättningen. Eftersom 
räckvidden på CV90 är väldigt stor så kan man 
behöva transporteras långa sträckor i stridsrummet. 
Det är därför viktigt ergonomin är bra även fast  
utrymmet är begränsat. 
  

Figur 14: Stridsrum CV90. [F2] 
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5 RESULTAT 
 
Arbetet resulterade i fyra olika lösningsförslag som presenteras i detta avsnitt. 
 
De konceptförslag som tagits fram är baserade på skrovet i CV90 Armadillo. 

5.1 Konceptgenerering 
 
Genom att utnyttja den information och de erfarenheter som erhållits under projektets gång 
har tre nya konceptförslag på lösningar tagits fram (bortsett från det redan existerande 
lösningsförslaget, förslag 4). Koncepten är framtagna i CATIA V5. 
 
Förslag 3 är det koncept som valts för en djupare analys då detta fick bäst respons, både av 
personal på monteringen samt andra ingenjörer på kontoret. Utförligare motivering till varför 
detta förslag ansågs som det bästa finns i avnsitt 6.2 Tankar kring koncepten (sida 30). 
 
Fler bilder på de olika lösningsförslagen bifogas (bilaga 3-6). 

5.1.1 Förslag 1 
 
Det första förslaget illustrerar en cylinder som är monterad stående mellan stolarna i 
stridsrummet på CV90 (figur 15).  
 

Figur 15: Stridsrum förslag 1. 
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Figur 16: Mekanism förslag 1. 

 
Det som är värt att notera med detta förslag är att hävarmens längd blir väldigt stor (figur 16) 
och skiljer sig markant från de andra förslagen. Hävarmen är i detta förslag 325 mm, alltså 
nästan dubbelt så lång som nuvarande hävarm är. Detta innebär att krafterna och trycken som 
verkar på och i cylindern blir lägre och cylindern blir mindre ansträngd. 
 
Detta bekräftas genom att byta ut hävarmen i formel (1) och (2) från 175 mm (bilaga 2) för 
nuvarande lösning, till 325 mm. 
 
 
𝑝! =

!,!"#
!,!"#

∙ !
!
∙ 1+ cos 20 ∙ !"#!$

!,!!!
= 40,3  𝑏𝑎𝑟  (1) 

 
𝐹!"#$%(!) =

!!"##∙!,!"∙!"#(!")
!

∙ 1+ cos 5 ∙ !,!"#
!,!"#

= 65,6  𝑘𝑁 (2) 
 
 
Vilket kan jämföras med 𝑝! = 75  𝑏𝑎𝑟 och 𝐹!"#$% ! = 119,6  𝑘𝑁 för den nuvarande 
hävarmen på 175 mm. 
 
Både oljetrycket och spänncylinderkraften minskar alltså markant när man ökar storleken på 
den inre hävarmen. 
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Fördelar: 
 

Ø Cylindern sitter helt skyddad från yttre miljöpåverkan. 
 

Ø Cylindern sitter inte monterad i golvet vilket innebär att skaderisken vid påkörning av 
exempelvis en mina är minimal. 

 
Ø Cylindern är direktverkande. Slipper man länkage blir montering/underhåll mycket 

lättare. 
 

Ø Lucka i förvaringsutrymmet där cylindern kan plockas ut. 
 

Ø Stor hävarm. 
 
Nackdelar: 
 

Ø Tar plats mellan stolarna där vapnen för närvarande sitter. 
 

Ø Vapenhanteringen blir sämre. 
 

Ø Synlig lösning. 
 
 
Genom att rita en skiss för förslag 1 som illustreras i punkt 4.3 Direktverkande lösning, kan 
man dock snabbt konstatera att hävarmen på 325 mm är alldeles för lång för att slaglängden 
på den nuvarande cylindern ska räcka till. 
 
Förslaget är alltså inte genomförbart med denna hävarm. Hävarmen kan dock kortas och 
cylindern flyttas närmare spännhjulet. Nackdelen med detta är att cylindern då hamnar bakom 
stolarna i stridrummet och tar mer plats, vilken i sin tur leder till att yttersta stolen måste 
flyttas ut från väggen i stridsrummet. Då minskar utrymmet i stridsrummet och 
upphängningen av stolarna försvåras vilket inte är önskvärt. 
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5.1.2 Förslag 2 
 
Detta förslag visar på en lösning där cylindern ligger vinklad bakom den första stolen i 
stridsrummet (figur 17). Principen är den samma som förslag 1 där cylinder är direktverkande 
fast med en betydligt kortare hävarm på 210 mm (figur 18). 

 
 

 
 
Cylindern ligger här gömd bakom den yttersta stolen i stridsrummet vilket innebär att 
lösningen inte är lika synlig som förslag 1. Den tar dock en del plats bakom stolen vilket 
innebär att denna måste flyttas närmare mitten i stridsrummet. 
 

𝑝! =
!,!"#
!,!"#

∙ !
!
∙ 1+ cos 20 ∙ !"#!$

!,!!!
=   62,5  𝑏𝑎𝑟  (1) 

 
𝐹!"#$%(!) =

!!"##∙!,!"∙!"#(!")
!

∙ 1+ cos 5 ∙ !,!"#
!,!"#

= 101,6  𝑘𝑁 (2) 

Figur 17: Stridsrum förslag 2. 

Figur 18: Mekanism förslag 2. 
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Hävarmen för detta förslag kan kortas ned ända till 175 mm om så önskas. 

Fördelar: 
 

Ø Cylindern ligger gömd bakom den första stolen i stridrummet. Alltså inte lika synlig 
lösning som förslag 1. 
 

Ø Helt skyddad mot yttre miljöpåverkan. 
 

Ø Cylindern sitter inte monterad i golvet vilket innebär att skaderisken vid påkörning av 
exempelvis en mina är minimal. 
 

Ø Cylindern är direktverkande. Slipper man länkage blir montering/underhåll mycket 
lättare. 
 

Ø Tar inte lika stor plats mellan stolarna som förslag 1, vilket innebär att 
vapenhanteringen inte påverkas nämnvärt. 

 
Nackdelar: 
 

Ø Tar mycket plats bakom första stolen i stridrummet, vilket innebär att stolen måste 
flyttas fram. 
 

Ø Ett redan trångt stridsrum blir ännu trängre. 
 

Ø Svårt att hitta en bra plats för en lucka för montering/underhåll.  
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5.1.3 Förslag 3 
 
Det tredje förslaget liknar förslag 2 men här ligger cylindern med ännu större vinkel. Det 
innebär att ett hål har tagits upp i den bakre delen av skrovet för att cylindern ska få plats. 

 
 
 
 

Lösningen innebär att nuvarande skyddsplåt för spännmekanismen byggs på för att täcka den 
vinklade cylindern (figur 19). På utsidan monteras antingen en kvadratisk skyddsplåt eller så 
förlängs den inre plåten så den går ut genom bakplåten och täcker cylindern. För båda 
principerna monteras en lucka på utsidan där cylindern kan plockas ut för att förenkla 
underhåll och montering av cylindern. 
 

Figur 19: Stridsrum förslag 3. 

Figur 20: Mekanism förslag 3. 
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Den inre hävarmen för detta förslag är 180 mm (figur 20) men kan kortas ned till 175 mm om 
så önskas. Dock påverkar detta vinkeln på cylindern en aning men är inget problem om 
hänsyn tas till detta. 
 
𝑝! =

!,!"#
!,!"#

∙ !
!
∙ 1+ cos 20 ∙ !"#!$

!,!!!
= 72,9  𝑏𝑎𝑟  (1) 

 
𝐹!"#$%(!) =

!!"##∙!,!"∙!"#(!")
!

∙ 1+ cos 5 ∙ !,!"#
!,!"#

=   118,5  𝑘𝑁 (2) 
 
 
Fördelar: 
 

Ø Tar minimal plats inne i stridsrummet. 
 

Ø Cylindern är direktverkande.  
 

Ø Stolarnas position behöver inte ändras. 
 

Ø Lucka utvändigt för enkel montering samt underhåll. 
 

Ø Cylindern sitter inte monterad parallellt med golvet inne i stridsrummet. Skaderisken 
vid påkörning av exempelvis en mina minimeras. 

 
Nackdelar: 

 
Ø En liten del av cylindern sitter utanför stridsrummet, vilket innebär att värdefull yttre 

stuvvolym på bakgavel blir mindre, för t.ex. slägga, yxa mm. 
 

Ø Mer komplex lösning, d.v.s. bakgaveln på skrovet måste ritas om. 
 

 
Det som är gemensamt för de tre första förslagen är att de är direktverkande. Tack vare detta 
kan även skyddsplåten för spännhjulsmekanismen förkortas och på så sätt så fås mer utrymme 
inne i stridsrummet.  
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5.1.4 Förslag 4 
 
Förslag 4 skiljer sig från de tidigare tre förslagen genom att det innefattar ett länkage (figur 
22). Tack vare detta kan dock cylindern läggas ovanför spännhjulsarmen och på så sätt tar 
lösningen minimalt med utrymme i stridsrummet. 

 
 

 
 

Förslaget bygger på att den nuvarande skyddsplåten modifieras för att få plats med länkaget 
(figur 21). Konstruktionen på förslaget tar liten plats och påverkar inte positionen på stolarna 
för mycket, dock påverkas stolinfästningen en aning.  

Figur 21: Stridsrum förslag 4. 

Figur 22: Mekanism förslag 4. 
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Fördelar: 
 

Ø Smidig lösning på det sätt att den tar lite utrymme i stridsrummet. 
 

Ø Stolarnas infästning påverkas inte nämnvärt. 
 

Ø Cylindern sitter inte monterad i golvet. Skaderisken vid påkörning av exempelvis en 
mina är minimal. 

 
Nackdelar:  
 

Ø Länkage, inte direktverkande. 
 

Ø Svår montering på grund av länkage samt en till lagring. 
 

Ø Svårt att plocka ut cylindern för reparationer/underhåll på grund av länkaget. 
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5.2 Hållfasthetsanalys 
 
Förslag 3 valdes, som nämnts tidigare, för en djupare analys. Eftersom förslaget är 
direktverkande tillkommer bara en detalj i mekanismen jämfört med tidigare lösning, vilken 
är länken mellan spänncylinder och spännhjulsarm. Genom att göra en FE-analys i CATIA-
FEA som simulerar de lastfall länken kan utsättas för i verkligenheten kan en uppfattning fås 
om hur stora spänningarna blir samt i vilka områden det är störst sannolikhet att brott 
inträffar. 
 
Som hjälp till FE-analysen har en guide, Generative Assembly Structural Analysis [T3] från 
Dassault Systems, använts.	  
 
Det tre länkarna analyserades med de data som nämns under punkt 4.3 Data för 
hållfasthetsanalys (sida 11). 
 

5.2.1 Länk 1 
 

 
 
Vid denna analys (figur 23) ser man att spänningarna som uppstår kring det yttre hålet uppgår 
mot nästan 1700 MPa vilket kan jämföras med sträckgränsen för stålet som ligger mellan 689 
och 2310 MPa. För att vara på den säkra sidan är det önskvärt att få ned storleken på 
spänningarna till under 689 MPa.  
 
Det framgår också att spänningarna överstiger de önskade 689 MPa på flera ställen i länken 
vilket innebär att modifieringar av länken krävs för att den ska klara de krav som ställs.  

Figur 23: Spänningskoncentrationer i länk 1. 
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5.2.2 Länk 2 
 
För att bli av med de höga spänningarna kring det yttre hålet ökades tjockleken på godset vid 
det yttre hålet (figur 24). 
 

 
 
Spänningarna runt det yttre hålet i en sådan länk (Länk 2) blir betydligt lägre, mellan ungefär 
200 och 600 MPa vilket får ses som acceptabelt. 
 
Det finns dock kvar lokala spänningar runt radieövergången till det inre hålet som ligger så  
högt som drygt 1200 MPa vilket inte är acceptabelt. Detta kommer dock vara de mest kritiska 
områdena på länken vilket innebär att om spänningarna där ligger under 689 MPa så kommer 
de göra det på övriga delar av länken också. 
 
 
 
  

Figur 24: Spänningskoncentrationer i länk 2. 
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5.2.3 Länk 3 
 
För att bli av med de oönskat höga spänningarna kring radieövergången för länk 2 ökas 
storleken på radien samt att mängden gods runt det större hålet ökas (figur 25). 

 
 
Man kan nu avläsa ett lokalt maximumvärde på knappt 640 MPa vilket innebär att alla 
spänningar i länken håller sig under gränsen på 689 MPa. Spänningarna vid radieövergången 
ligger runt 600 MPa, alltså med viss marginal mot gränsvärdet. 
 
Om konceptet ska vara genomförbart krävs att en länk med utseende liknande länk 3 används. 
Länk 1 och länk 2 är alltså för svaga och därför kan inte hållfastheten på dessa garanteras vid 
de förhållanden CV90 utsätts för.  

Figur 25: Spänningskoncentrationer i länk 3. 
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5.3 Sammanställningsritningar 
 
För konceptförslag 3 har tre stycken sammanställningsritningar tagits fram. Dessa visar på 
mekanismens position vid de olika bandspänningslägena och att detta får plats i 
konstruktionen. 
 
Ritningarna har genererats utifrån de 3D-sammanställningar av förslaget som gjorts i CATIA. 
 
Följande sammanställningar bifogas (bilaga 7). 
 

Ø Sammanställningsritning 1 – Band-av läge 
Ø Sammanställningsritning 2 – Normal bandspänning 
Ø Sammanställningsritning 3 – Hög bandspänning 

 
Genom att granska de olika ritningarna framgår att det finns tillräckligt med utrymme i 
konstruktionen för att klara av dessa tre bandspänningslägen.  
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6 DISKUSSION	  
 
Min personliga uppfattning är att de olika målen för projektet är uppfyllda. Fyra olika 
konceptförslag har tagit fram som utgår ifrån och tar hänsyn till kravanalysen. På grund av 
den korta tidsramen för projekt fans det inte tid till att studera förslagen djupare. Alla delmåls-
moment har dock uppfyllts och finns redovisade i rapporten. I koncepten finns det däremot 
inte inritat hur en eventuell lucka för cylindern kan se ut. 
 
Ritningsgenereringen har resulterat i sammanställningsritningar. Detta ansågs vara det mest 
väsentliga när det inte var en exakt lösning utan ett konceptförslag som skulle tas fram. Det 
hade även tagit för lång tid att göra detaljritningar med tanke på att projekttiden endast var 10 
veckor. Koncepten avser bara att visa ungefärliga förslag på hur olika lösningar kan se ut och 
därför är inte mått på t.ex. skyddsplåtar exakta. Fokus har lagts på att visa att mekanismen för 
koncepten fungerar och får plats i konstruktionen. 
 

6.1 Måluppföljning 
 
Övergripande mål: Uppfyllt. 
Kommentar: Ett antal koncept som visar på hur man kan konstruera om chassiet har tagits 
fram vilket gör att det övergripande målet anses vara uppfyllt. 
 
Delmål: 
Kravanalys: Uppfyllt. 
Kommentar: Kravanalysen togs fram i början av projektet och har varit grunden för arbetet. 
Det förslag som analyserades djupare (förslag 3) tar hänsyn till alla krav och önskemål i 
kravanalysen. 
 
Konceptgenerering: Delvis uppfyllt. 
Kommentar: De koncept som tagits fram avser omkonstruktion av chassiet samt den 
mekaniska principen för koncepten. I koncepten framgår dock inte hur cylindern ska fästas 
eller hur en eventuell lucka kan se ut eftersom tiden för projektet inte räckte till detta. 
 
Hållfasthetsanalys: Uppfyllt. 
Kommentar: Hållfasthetsanalys har gjorts på den nya hävarmen. Skulle också behöva göras 
vid infästningen av cylindern när ett förslag för detta finns. 
 
Ritningsgenerering: Uppfyllt. 
Kommentar: Sammanställningsritningar på lösningen i tre olika bandspänningslägen har 
gjorts. Eftersom det bara är konstuktionskoncept ansågs det inte vara nödvändigt med 
detaljritningar. 
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6.2 Tankar kring koncepten 
 
Konceptgenereringen resulterade i fyra olika konceptförslag där cylindern monteras 
integrerad i skrovet. Vid alla fyra förslag är cylindern flyttad från golvet och sitter istället 
monterad i väggarna på skrovet och på så sätt minskas skaderisken för besättningen 
dramatiskt. Personligen skulle jag rangordna förslagen i följande prioriteringsordningordning. 
 
Förslag 3: Detta förslag är det som bäst uppfyller kraven enligt min mening, därför har också 
fördjupning gjorts för detta koncept. Förslaget har dock fått en del blandad respons från andra 
anställda på företaget. Till en början har de flesta varit ganska kritiska till att cylindern ska gå 
igenom den bakre plåten i skrovet. Efter ett tag har dock många ställt sig allt mer positiv till 
förslaget och insett att det kanske inte blir så mycket modifikationer som man först kan tro. 
Förslaget kräver lite utrymme jämfört med de övriga två direktverkande förslagen och man 
kan säga att förslaget tar utrymme på en bra plats, längst bak i hörnet på skrovet. Detta bidrar 
till att stolinfästningen för den yttre stolen påverkas en aning men inte på något sätt som inte 
går att lösa. Vapenhantering förblir opåverkad vilket den inte blir vid övriga direktverkande 
förslag. Förslaget ritades först upp med en påsvetsad ”box” på utsidan som skyddar cylindern 
där det är tänkt att en lucka ska sitta för att enkelt kunna komma åt cylindern. Ett ännu bättre 
alternativ kan vara att ta bort boxen och istället förlänga den inre skyddsplåten genom 
bakdelen på skrovet. Fördelen med detta är att man slipper en påsvetsad detalj som blir 
förhållandevis svag jämfört med om man förlänger skyddsplåten på detta sätt. 
 
Tanken är att cylindern monteras med en tapp på utsidan av CV90. Denna tapp kommer då 
utsättas för stora krafter vilket gör detta till en kritisk del i konstruktionen.  
 

Förslag 4: Förslag 4 är det enda förslag som inte är direktverkande. Största fördelen med 
detta förslag är att det kräver väldigt lite utrymme och endast en liten modifikation av 
nuvarande skyddsplåt till spännmekanismen är nödvändig. Jag har dock fått uppfattningen, 
vid kontakt med andra anställda, att man till varje pris vill undvika en lösning som har ett 
länkage som det i detta förslag. Samtidigt som länkaget bidrar till att lösningen tar mindre 
plats så innebär det att det blir mycket svårare att montera samt ta lös cylindern för underhåll. 
Min känsla är att nackdelarna är större än fördelarna vilket leder till att jag rangordnar detta 
förslag som det näst bästa. 
 
Förslag 2: Konceptet liknar förslag 3 men cylindern ligger i större vinkel vilket betyder att 
den inte behöver gå igenom den bakre plåten i skrovet. Detta har både sina för- och nackdelar. 
Största fördelen jämfört med förslag 3 är att man slipper göra modifikationer på den bakre 
plåten i skrovet då cylindern ligger helt inne i stridsrummet. Detta gör att konceptet som 
helhet blir lite enklare att utföra än förslag 3. Samtidigt som det är den största fördelen är det 
också den största nackdelen. Detta på grund av att lösningen tar väldigt mycket plats bakom 
den yttersta stolen i stridsrummet och bidrar till att fästet till den måste modifieras eller i 
värsta fall kan stolen vara tvungen att flyttas. Detta är inte önskvärt då man i framtiden gärna 
ser att stolarna sitter på så kallade ”rails” för att på enkelt sätt kunna plockas ut samt flyttas 
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omkring inne i stridsrummet. För att detta ska funka måste alla stolar sitta på en linje, en stol 
kan alltså inte sitta längre ut än de andra. 
 
Förslag 1: Ett förslag som till en början ser väldigt bra ut. Genom att placera cylindern 
mellan stolarna påverkas inte stolinfästningen vilket är mycket positivt. Detta påverkar dock 
upphängningen av vapen som vanligtvis är mellan stolarna men måste i det här fallet flyttas. 
Det största problemet med detta förslag är dock att hävarmen blir alldeles för lång, både för 
att klara av att flytta spännhjulet från -6,5o till +36o och för att klara av de hållfasthetskrav 
som ställs. Detta kan lätt konstateras genom att titta på de FE-analyser som gjorts på länken 
för förslag 3. Längden mellan hålen på den länken är 180 mm och för detta förslag är det 325 
mm. Eftersom spänningarna som verkar på den 180 mm långa hävarmen ligger runt 640 MPa 
så kommer hävarmen på 325 mm vara alldeles för svag för de påfrestningar den kommer 
utsättas för. Detta betyder att om detta förslag ska vara genomförbart måste hävarmen styvas 
till rejält. Ett alternativ är dock att korta hävarmen och flytta in cylindern bakom den yttersta 
stolen i stridsrummet. Dock anser jag att förslag 2 i det fallet är en bättre lösning. 
 

6.3 Tankar kring hållfasthetsanalysen 
 
Hållfasthetsanalysen utfördes, som nämnts tidigare, i FE-analysverktyget CATIA-FEA. 
Eftersom min erfarenhet sedan tidigare är Ansys tog det en del tid att bara förstå hur man 
ställa upp problemet. De randvillkor som sattes illustrerar problemet på ett bra sätt, mest på 
grund av att det var ett relativt simpelt lastfall. En eventuell felkälla kan vara den mesh som 
sattes men jag tycker personligen att den såg väldigt fin ut. Den går dock med all säkerhet att 
optimera för att få ett ännu mer rättvisande resultat.  De resultat som erhölls av FE-analysen 
anser jag överlag som rimliga. 
 
Utseendet på länken kan med all säkerhet förbättras och på så sätt minska spänningarna 
ytterligare men precis som för koncepten är detta bara för att visa på det är möjligt att 
tillverka en länk som klarar de krafter som uppstår i mekanismen. 
 

6.4 Slutsatser 
 
Personligen anser jag att projektet landade i vad jag i början föreställde mig. I rapporten visas 
en del förslag som fungerar, en del som inte fungerar och vad som önskas av en ny lösning. 
Det som varit svårast med projektet har varit att det är otroligt trångt i stridsrummet vilket har 
bidragit att jag flera gånger fått tänka om då jag tyckt att jag kommit med en bra idé. Det är i 
princip omöjligt att göra en förändring i stridsrummet utan att det påverkar något annat där, 
som t.ex. stolar, vapen och ergonomi.  
 
Vill man använda sig av en direktverkande lösning kommer man behöva offra utrymme i 
stridsrummet. Det blir därför en avvägning av vad man är villig att offra för en sådan lösning. 
Om man tar koncept 3 som exempel så tar det förslaget plats men det gör det, som nämnts 
tidigare, på ”rätt” ställe, alltså ett utrymme som just nu inte används till något speciellt. 
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Eftersom det redan fanns ett förslag som bestod av ett länkage var min uppfattning att jag 
ville göra något annorlunda så man får två stycken helt olika alternativ att välja på. Detta tror 
jag var bra eftersom de två olika förslagen (förslag 3 och 4) har väckt mycket åsikter och 
startat diskussioner bland de anställda. 
 

6.5 Fortsatt arbete 
 
För att komma vidare med förslag 3 måste följande punkter avstämmas. 
 

• Beslut måste tas om hur cylindern ska monteras. 

• Optimera konstruktion, alltså kolla om det går att göra den ännu mindre 

utrymmeskrävande samt om det går att optimera utseendet på den nya hävarmen. 

• Lucka måste integreras i konstruktionen. 

• Dragning av diverse slangar måste simuleras. 

• Detaljritningar för skyddsplåt måste genereras. 

• Mer ingående beräkningar på konceptet måste göras (hur lösningen påverkar 

hållfastheten på skrovet osv). 

• Val av lagringar i mekanismen. 
 
Det finns även en del saker som måste kollas lite närmare på i konceptet. T.ex. hur svetsarna 
påverkar hållfastheten på lösningen och överlag hur hållfastheten i konstruktionen ser ut 
eftersom jag bara haft tid att titta på hållfastheten på den nya hävarmen.  
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Bilaga	  1      Kravanalys  

Tabell 1: Kravanalys. 
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Bilaga	  2	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Beräkningar spänncylinder   

Tabell 2: Beräkningar på bandspänningscylinder av Anders Bodin.[14] 
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Bild 1: Förslagets påverkan på stolarna i stridsrummet. 

Bild 2: Genomskärning förslag 1. 
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Bild 3: Förslagets påverkan på stolarna i stridsrummet. 

Bild 4: Genomskärning förslag 2 
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Bild 5: Förslagets påverkan på stolarna i stridsrummet. 

Bild 6: Genomskärning förslag 3. 
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Bild 7: Förslagets påverkan på stolarna i stridsrummet. 

Bild 8: Genomskärning förslag 4. 
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Bilaga 7	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sammanställningsritning 1 band-av läge	  

Ritning 1: Sammanställningsritning 1, band-av läge. 
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                           Sammanställningsritning 2 normal bandspänning 

Ritning 2: Sammanställningsritning 2, normal bandspänning. 
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                            Sammanställningsritning 3 maximal bandspänning 

Ritning 3: Sammanställningsritning 3, maximal bandspänning. 


