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FÖRORD 

Denna rapport är frukten av mitt examensarbete hos BAE Systems i Örnsköldsvik under 

mars-maj månad 2014.  Detta examensarbete är även det avslutande momentet av min 

utbildning till högskoleingenjör i maskinteknik vid Umeå Universitet.   

Vill passa på att tacka Fredrik Olofsson[M1] som varit min handledare på BAE Systems 

Hägglunds och som hjälpt och handlett mig genom arbetets gång. Jag vill även tacka 

Göran Westman[M2] som ordnade detta examensjobb åt mig och hela avdelningen 

Drivlina som har varit vänliga och hjälpt till att besvara frågor och funderingar jag haft 

under projektets gång. 

Tack ska även Staffan Schedin ha för att ha åtagit sig att vara min handledare vid Umeå 

Universitet.  
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SAMMANFATTNING 

Detta examensarbete är genomfört vid BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik. 

Uppdraget som tilldelades av BAE var att konstruera och integrera in en ny semi-aktiv 

dämpenhet i bandvagnen BvS10. Frågeställningar som ställts under arbetets gång har 

bland annat varit hur dämpenheten enklast och bäst ska fästas till bandvagnen utan att 

utsättas för onödigt slitage.  

En konceptgenerering har genomförts i 3D i programmet CATIA V5 av en tänkt lösning 

på problemet. Dämpenheten är då tänkt att svetsas fast i den så kallade skidbalken, en 

av grundkonstruktionerna i bandstället. På detta sätt kommer dämpenheten nära 

bandstället vilket är tänkt att ge den ett visst skydd mot stötar underifrån samt minska 

tidigare problem med brytningar i torsionsaxlar. 

Den färdiga konstruktionen analyserades först genom teoretiska uträkningar och sedan 

med FEM-verktyg i CATIA V5, vilket gav god information om dess motstånd mot 

deformation och höga spänningar. Därefter togs sammanställningsritningar fram i 2D 

för höger respektive vänster dämpenhet.  

SUMMARY 

This final thesis is carried out at BAE Systems Hägglunds in Örnsköldsvik. The mission 

was to construct and integrate a new semi-active damping unit in the terrain vehicle 

BvS10. Questions that came up during the process, among others, was how to mount the 

damping unit to the vehicle in a flexible way without exposing it to unnecessary wears. 

A generation of the concept is made in 3D using CATIA V5 of a possible solution to the 

problem. The idea is to weld the unit to the skid girder which is one of the main 

constructions of the track system. In this way the damping unit will come closer to the 

track system, which will partly protect it from impacts from below and minimize 

current problems with breaking forces in the torsion shafts.  

The complete construction was then analyzed, first by theoretical calculations and then 

with the FEM-tools in CATIA V5. The result of this analysis showed that the 

construction had a good potential to resist deformation and high tensions. Drawings in 

2D of the assemblies were then generated for the left and right damping units 

separately.         
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Beteckningar 

ATV - all terrain vehicle, ett fordon som klarar av att köra i princip all slags terräng. 

IED - improvised explosive device, explosiv laddning ofta tillverkad av lättillgängliga 

medel. 

Bandställ – delen av bandvagen där bla. banden, dämpenheterna, drivhjulen, 

skidbalkarna och svängarmarna sitter. 
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1. INLEDNING 
Bandvagnen BvS10 är ett av de mest mobila markfordonen i världen. Med dess goda 

balansering mellan lastförmåga, mobilitet och försvar gör det den till ett användbart 

redskap i fält. Eftersom att efterfrågan finns på att öka lastförmågan och skyddet på 

BvS10 utan att förlora dess fördelaktiga mobilitet måste dess bandställ konstrueras om 

för att tåla de nya påfrestningarna. I bandstället ingår dämpsystemet, som är tänkt att 

uppgraderas till det senaste ”semi-aktiva” alternativet för att öka komforten vid höga 

hastigheter i ojämn terräng samt minska slitaget då vagnen lastas på med mer 

utrustning. [B1][B2] 

1.1 Bakgrund 

Bandvagnen BvS10 som utvecklas vid BAE Systems Hägglunds har ett fjädringssystem 

där det första bärhjulet på främre vagnsdelen av framvagnen har en hydraulisk 

rotationsdämpare. Denna rotationsdämpare består av en aktiverande pumpenhet och en 

”Lamellhus”-del, där det hydrauliska systemet är slutet. På den bakre vagnsdelen av 

framvagnen har rotationsdämparen ersatts av en hjälpfjäder av gummitorsionstyp. Då 

vagnen kontinuerligt utrustas med mera utrustning och ökat skydd finns ett behov att 

öka bandställets bärförmåga.   

 
En idé finns där rotationsdämparen förenklas genom att den aktiverande pumpenheten 

tas bort och dämparen förbereds för semi-aktiv funktion med externt ansättningstryck 

och istället kombineras med en gummitorsionsfjäder som hjälpfjäder. 

1.2 Syfte  

Syftet med projektet är att ta fram en lösning på hur man skulle kunna integrera det nya 

semi-aktiva dämpningssystemet på det främre hjulparet på bandvagn BvS10.  

1.3 Mål  

1.3.1 Övergripande mål  

Integrera det nya semi-aktiva dämpsystemet i bandvagnen BvS10 så att detta fungerar i 

teorin och följer BAE Systems Hägglunds krav. 

1.3.2 Delmål  

BAE Systems Hägglunds har presenterat delmomenten för projektet: 

• Färdigställa kravanalys (Excel)   

• Färdigställa konceptgenerering (CATIA V5 R22) 

• Färdigställa beräkning (CATIA-FEM) 

• Färdigställa konceptkonstruktion (CATIA V5 R22) 

• Förslag till komponentprov (om tid finns) 
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1.4 Problemformulering 

För att uppfylla syftet och målen med projektet kommer följande moment utföras: 

 Konstruera om ingående detaljer i redan befintlig dämpenhet så att dessa passar 

för en integrering av en gummitorsionsfjäder. 

 Bestäm hur dämpenheten ska monteras mot bandstället. 

 Ta reda på vilka belastningar konstruktionen kommer utsättas för och vid behov 

kompensera mått och utformning för denna så att belastningskraven uppfylls. 

 

1.5 Avgränsningar 

Projektet kommer inte att innefatta några större produktionsmässiga åtaganden eller 

analyser. Konstruering sker främst med tanke på funktionalitet och möjlighet att serva 

och ta isär konstruktionen, inte exakt hur delarna ska tillverkas.  

1.6 Företags- och produktpresentation 

1.6.1 BAE Systems 

BAE Systems är ett globalt multinationellt företag som producerar och integrerar 

lösningar främst för militära ändamål, med allt från ubåtar till stridsflygplan och 

stridsvagnar (Figur 1). BAE Systems använder sig av ett unikt support-program för att 

säkerställa att deras produkter kontinuerligt uppdateras och servas. BAE finns 

närvarande i alla världsdelar och i Sverige finns kontor i Örnsköldsvik, Stockholm och 

Linköping. [B1] 

Figur 1, BAE Systems ”Ett ledande försvarsföretag”. [B1] 

Vid BAE Systems anläggning i Örnsköldsvik utvecklas, produceras och servas 

bandvagnen BvS10 (Figur 2) samt stridsfordonet CV90 (Figur 3). 
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Figur 2, 3D modell av BvS10. [B3]       Figur 3, Stridsfordonet CV90. [B4] 

 

1.6.2 Bandvagn BvS10 

BvS10 är en så kallad ATV, all terrain vehicle, vilket betyder att den kan ta sig fram i 

näst intill all slags terräng som finns. Fordonets största styrkor är därför dess mobilitet 

och förmåga att snabbt ta sig genom terräng som fienden inte förväntar sig anfall från. 

Dess dynamiska design och konstruktion gör även att den snabbt kan förändras till att 

passa ett specifikt uppdrag. BvS10 är konstruerad att tåla hög-kalibriga vapen samt 

”improvised explosiv devices”(IEDs) och minor, den är även amfibisk och kan därför 

färdas korta sträckor i vatten. BvS10’s övriga köregenskaper är visualiserade i Figur 4. 

Där ser vi även att bandvagnen klarar av att köra över skyttegravar eller andra stup på 

upp till 2 meter, klättra uppför 45° backar samt klättra över branta hinder på upp till 

1.1m vid låga hastigheter. 

 

Figur 4, Mobilitet BvS10. [B2]  
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BvS10 består av en fram- och en bakvagn. Framvagnen har ett grundutförande där 

allting förutom vapen och bepansring monteras som standard. Vilka vapen och hur 

mycket bepansring som ska monteras på fordonet kan bestämmas i efterhand, efter 

tycke. Bakvagnen har även den en dynamisk design. Den kan byggas om efter behag så 

att den fungerar som ambulans, granatkastare, släpvagn/bogserare, kommando-center 

eller trupp- och förnödenhetstransportör (Figur 5). [B1][B2] 

Snabba fakta: BvS10… 

 …har sålts i mer än 12 000 exemplar världen över. 

 …är i tjänst i över 40 länder. 

 …finns i mer än 50 olika varianter. 

 …har en tjänstevikt på ca 15 ton och en lastkapacitet på upp till 6 ton. 

 …maximala antalet manskap är 4st i framvagn och 8st i bakvagn.  

 …är transporterbar med större helikoptrar och fraktplan. 

 

Figur 5, Dynamisk design. [B2] 

Figur 5 illustrerar några av de olika utföranden av bakvagnen som finns tillgängliga. 

Den visar även att vapen och utrustning för framvagnen är valbara.  
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2. TEORI 

2.1 Passiv dämpning 

Det nuvarande dämpsystemet som används i BvS10 kallas passiv dämpning. Detta 

dämpsystem kan funktionsmässigt beskrivas i stegen: 

1. Bandvagnen tar i marken efter ett hopp eller en riktningsförändring och 

svängarmarna från bandstället skapar ett moment som tas upp av dämparens axel, 

se Figur 7. 

2. Momentet gör att den integrerade pumpenhetens kolv sätts i rörelse och ett tryck 

uppstår. 

3. Trycket ansätts på lamellpaketet som ”nyper åt” och skapar friktion, vilket får 

axeln som löper mellan dämpenheten och bandstället att låsas pga. 

splineskontakten mellan axel och lamellpaket. 

4. Lamell-paketet dämpar ut momentet. 

Figur 6 och 7 visar hur det nuvarande passiva systemet ser ut idag: 

 

 . 

 

Problemen som finns med dagens system är dels att dämpenheten sitter för långt ut från 

det så kallade bandstället samt att infästningen av dämpenheten är gjord i detaljen som 

kallas bladfjädern (se Figur 6). Denna infästning gör i sin tur att dämpenheten är 

tvungen att följa med i bladfjäderns svängningsrörelser vilket i längden kan orsaka 

problem med brytningar i torsionsaxeln. 

  

Figur 6, Översiktsbild bandställ, 

passivt system vänster enhet. 

Figur 7, Passiv dämpenhet. 
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2.2 Semi-aktiv dämpning 

En nyare dämp-teknologi som BAE Systems i Örnsköldsvik har utvecklat kallas semi-

aktiv dämpning. För BvS10 kan denna teknologi efter projektets gång beskrivas i stegen: 

1. Vagnen förses i ett instabilt läge. 

2. Signaler från lägesgivare skickas till styrenhet. 

3. Styrenheten skickar signal till det centrala hydraulsystemets styrenhet att ansätta 

ett visst tryck på en viss dämpenhet beroende på styrsignal. 

4. Tryck ansätts på dämpenhetens lamellpaket. 

5. Lamellpaketet ”nyper åt” och skapar friktion vilket får axeln som löper mellan 

paket att låsas pga. splineskontakten mellan axel och lamellpaket. 

6. Bandvagnen tar i marken och svängarmarna från bandstället ger ett moment till 

axeln som går in i lamellpaketet som i sin tur överför ett moment till 

torsionsfjäderns axel. 

7. Lamellpaketet och torsionsfjädern dämpar tillsammans ut momentet. 

Fördelarna med det nya semi-aktiva systemet jämfört med det gamla passiva systemet 

är främst att dämpningar kan göras under ett mycket kortare tidsintervall. Detta betyder 

att bandvagnen kan köra snabbare i tuffare terräng utan att komforten försämras. Den 

extra gummi-torsionsfjädern gör även att den maximala lastkapaciteten kan ökas.  

2.3 Teoretiska beräkningsformler 

Det ingående momentet M, påverkan på övriga kompnenter: 

         
 

 
 , där                            (1) 

Friktionskraften   ,vid lamell till metall kontakt: 

      , där      (2) 

                                                        

Trycket p, på kolven som krävs för att övervinna friktionens normalkraft: 

  
 

     
, där     (3) 

                                                            

Skjuvspänningen i styrtapparna: 

  
  

  
, där      (4) 

                                                                 

Dimensionering mot effektivspänning: 

   √  , där                       (5) 
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3. METOD 

3.1 Programvara 

I detta avsnitt förklaras vilka typer av programvara som använts för att slutföra 

projektet. 

3.1.1 Classic-PDA 

Classic-PDA är BAE’s interna registerserver där all data om alla artiklar sparas. Från 

denna databas kan man få fram artikelnummer och produktinformation. Man kan även 

se om den sökta dimensionen på exempelvis skruvar eller o-ringar redan finns som en 

använd artikel, och kan då använda den istället för att skapa en helt ny artikel. 

3.1.2 CAD-PDA 

CAD-PDA är BAE’s dataserver med CAD-modeller, här lagras alla CAD-modeller som 

BAE har i sitt system. Efter att man hittat en viss artikel i ”Classic-PDA” så kan man få 

fram dokumentnumret för en speciell modell. Detta nummer kan då sedan matas in i 

CAD-PDA’s sökfält och man hittar då den 3D-modell eller de dokument man vill ha. 

För att kunna ladda upp en nyritad detalj till PDA måste man först skapa ett 

artikelnummer för detaljen. När detaljen tilldelats ett artikelnummer kan sedan PDA 

generera dokumentsnummer för den uppladdade ritningen eller dokumentet. 

3.1.3 CATIA V5 

Programmet CATIA V5 har används för att modellera upp konceptgenereringen (3D-

modeller), utfört FEM-analys samt att ta fram konceptkonstruktionen (2D-ritningar) för 

dämpenheten. Programmet CATIAV5 valdes då detta är det CAD-program som BAE 

Systems Hägglunds använder sig av. 

3.1.4 Microsoft Office 

Microsoft Office programmen Word och Excel har används för att dokumentera arbetet 

samt för att skapa och hantera tabeller. 

3.2 Utrustning 

Kalkylator – Har används vid uträkningar. 

Dator – En dator som tillhandahållits av BAE har används tillsammans med angiven 

programvara. 
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3.3 Faktainsamling 

Internet och faktaböcker – Fakta till projektrapporten och till framställandet av 

lösningsförslaget till konstruktionen har tagits från faktaböcker och på relevanta 

internetsidor. 

Beräkningar – Beräkningar har skett med stöd från SKEGA’s o-ringsguide [L1] samt 

böckerna Grundläggande hållfasthetslära[L4] av Hans Lundh och Hydraulikens grunder 

[L5] av Håkan Ingvast. Formelsamlingarna ”Formelsamling I hållfasthetslära”[L6] 

samt “Powerful engineering”[L7] har även används som stöd vid uträkningar. 

BAE Systems Hägglunds – Har tillhandahållit information om den tidigare 

konstruktionen som varit viktiga för att kunna bestämma mått och form på den nya 

konstruktionen. Anställda på BAE har även fungerat som bollplank för funderingar och 

idéer som uppstått under projektets gång. 

3.4 FEM-analys 

Inför FEM-analysen användes guider och videos på nätet för att lättare lära sig hur man 

bäst skulle gå tillväga för att sätta upp randvillkor och elementnät(mesh) för modellerna. 

Alla ”onödiga” detaljer plockades bort från grundkonceptet till dämpenheten för att 

lättare kunna skapa de rätta geometri-villkoren. Delarna som behölls var därför främst 

de som konstruerats under projektets gång. [L3] 

4. GENOMFÖRANDE 
Under detta avsnitt kommer projektets generella tillvägagångssätt och delmoment att 

beskrivas, samt andra speciella analyser och beräkningar som anses har haft störst 

påverkan på resultatet. 

4.1 Kravanalys 

Delmålet ”Kravanalys” innefattade att ta reda på vilka funktionella och 

konstruktionsmässiga krav som projektet skulle kräva för att uppnå förväntningarna 

som BAE Systems Hägglunds hade på projektet. En kravanalys utfördes i samråd med 

handledaren på BAE, Fredrik Olofsson, den senaste utgåvan kan hittas under BILAGA 

1. 

4.2 Konceptgenerering 

Delmålet ”Konceptgenerering” innefattade att konstruera en modell i 3D med hjälp av 

CATIA V5 som uppfyllde kraven som ställts på projektet. Beräkningar utfördes där så 

behövdes för att kunna dimensionera detaljerna efter kraven. 

4.2.1 Dimensionering expansionskammare 

Ändringar gjordes på detaljerna under konstruktionsfasen som medförde att en om-

dimensionering av expansionskammaren på dämpenheten behövde göras. Under detta 

avsnitt visas hur denna dimensionering gått till. Den generella anledningen till om-

dimensioneringen var att djupet på den gamla expansionskammaren var för stort för att 

passa in på den nya konstruktionen. För att bibehålla samma volym i 
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expansionskammaren behövde därför dimensioneringen av den nya kammaren förstoras 

i sidled för att kompensera för ett minskat djup. 

Volymen för den ursprungliga (här ”gamla”) expansionskammaren räknades fram för att 

få reda på vad den nya kammaren skulle dimensioneras mot. Måtten för att beräkna 

arean till den ”gamla” expansionskammaren är enligt Figur 8: 

 

Figur 8, Area ”gamla” expansionskammare. 

För att enkelt räkna ut arean delades den totala arean upp i 3 mindre area-typer: 

         

Denna uppdelning kan beskrivas med Figur 9: 

 

Figur 9, Areauppdelning expansionskammare. 
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Vilket betyder att: 

                   (4) 

Delareorna räknades ut med hjälp av måtten från Figur 8: 

                 
   (      )                (5) 

         (        )    
                        (6) 

     (    
  )               

                 
                                      (7) 

För den gamla expansionskammaren var djupet för denna area            , 

vilket gav volymen: 

                                 
                        (8) 

Därefter kunde dimensioneringen börja för den nya expansionskammaren. 

Figur 9 betraktades och en ekvation ställdes upp för att beskriva arean med variabler: 

          (    )    
     (9) 

Där radien           

Expansionskammarens djup antogs till          , vilket gav volymen: 

                    (    )    
           (10) 

Och eftersom att volymen för expansionskammaren behålls ger detta att: 

 

                      (     (    )    
 )              

            (11) 

Som vi kan se så har ekvationen tvåobekanta, vilket betyder att en av dem måste antas 

till någonting. Efter en geometrisk analys runtomkring expansionskammaren beslöts att 

sambandet                 rådde, vilket gav att: 

                                  (12) 

vilket i sin tur med förenklingar gav att: 

  

      

    
        

(    )
     (13) 
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Med värden erhålls: 

              (14) 

Detta gav då måtten för den ”nya” expansionskammaren enligt Figur 10: 

 

Figur 10, Mått för arean på”nya” expansionskammaren. 

4.2.2 Dimensionering o-ringsspår 

Då konstruktionen ändrades uppkom nya ställen där tätningar behövdes. För att få 

maximal tätningseffekt från en o-ring måste måtten på spåret där o-ringen ligger vara 

rätt dimensionerad. Variabler som spelar roll för att kunna bestämma dimensionerna för 

detta ”spår” är dimensionerna för tätningen, om tätningen utsätts för yttre eller inre 

tryck och om belastningen sker i radiell- eller axial-led. 

O-ringen som lades till kommer att utsättas för axiella krafter och ett inre tryck från 

lamellpaketet.  En existerande o-ring med måtten 111.5x3.0mm som passade för 

ändamålet återfanns i BAE’s system.  

Därefter dimensionerades spåret till o-ringen med stöd från tabeller och figurer i 

BILAGA 4. 

Detta gav spåret dimensioner enligt Figur 11: 
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Figur 11, Dimensioner o-ringsspår.  

4.2.3 Hålanalys 

För att bestämma var skruvhålen skulle placeras gjordes en analys av svängarmens 

positioner för vänster respektive höger sida. Av företagshandledare Fredrik Olofsson 

gavs informationen om att svängarmens totala utslag låg på 66°, och att utslaget från en 

tänkt horisontell linje var 12°. En figur ritades upp i CATIA V5 som beskrev dessa 

förhållanden enligt Figur 12. Sex stycken tänkta hål lades in för att få en bild av hur 

hålen skulle kunna placeras. Andra mått som finns presenterade i Figur 12 är valda efter 

mätningar av svängarmens dimensioner, samt dimensionerna på godset där hålen kunde 

placeras. Figur 13 visar hur svängbanorna för både den högra och vänstra svängarmen 

kommer att vara, samt områdena där hålens placering då blir möjlig.  
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Figur 12, Förhållande hålanalys. 

 

Figur 13, Svängarmarnas svängbanor och möjligt hålplaceringsområde. 

 



14 
 

Samuel Lindehag 

Umeå Universitet 

VT 2014 

Examensarbete, 15 hp 

Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik 180 hp 

 

4.3 Beräkningar 

Delmålet ”Beräkning” innefattade analys av genererade 3D modeller i CATIA V5 FEM. 

Avsnittet innehåller även teoretiska hållfasthetsberäkningar. 

4.3.1 Hållfasthetsberäkningar 

Teoretiska uträkningar utfördes för att få fram ungefär hur de mest kritiska detaljerna 

kommer belastas i verkligheten. 

Från kraven som ställts på konstruktionen fanns att den skulle hålla för ett moment på 

3kNm. 

Krafter och tryck 

För att ta reda på hur momentet från axeln påverkar de andra komponenterna skrevs 

momentet om, se ekv(1) sid6. 

Uträkningar gjordes därefter för att få fram krafterna som påverkar delarna 

”lamellpaketet” samt ”styrtapparna”, där sträckan L kan ses som radien fram till 

kraftens angreppspunkt för de olika detaljerna. 

Medelradien fram till lamellskivorna togs fram enligt: 

                      (15) 

Denna sträcka fungerar då som hävarm för kraften   som påverkar ”lamellpaketet”. 

På samma sätt kunde hävarmen för kraften    fram till ”styrtapparna” mättas upp från 

ritning till          . 

Därefter kunde krafterna som påverkar de olika delarna räknas fram: 

   
 

  
 

    

       
             (16) 

   
 

  
 

    

         
                  (17) 

För att sedan räkna ut kraften som behövs för att trycka ihop ”lamellpaketet” så att 

momentet dämpas användes sambandet, ekv(2) sid 6.  

med       som den ungefärliga friktionskoefficienten för lamell till metall kontakt 

[5].  

Eftersom att ”lamellpaketet” består av 18st av dessa friktionsytor så kommer den totala 

friktionskoefficienten att vara                 

Eftersom att       i vårt fall get detta: 

              (18) 
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vilket ger att: 

  
  

    
 
       

   
            (19) 

Trycket som behövs ansättas på kolven för att ”motverka” kraften kan då räknas ut 

genom att använda formeln, ekv(3) sid 6. 

Kolvens area       kunde då räknas ut med måtten enligt Figur 14: 

 

Figur 14, Mått uträkning kolvarea. 

        (         
  )    (           )             (20) 

Trycket blir då: 

  
         

       
                            (21) 
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Spänningar styrtappar 

Eftersom att styrtapparna är det enda material som ”håller mot” för krafterna från 

momentet som påverkar delarna ”infästning”, ”lock” och ”lamellhus” så kommer 

spänningar att uppkomma i styrtapparna. Dessa spänningar räknades ut genom ekv(4), 

sid 6. 

där den totala arean på styrtapparna tecknades som: 

      
                      (22) 

     (    
  )                  (23) 

  
     

         
                    (24) 

Styrtapparna är tänkta att vara tillverkas i stål med elasticitetsmodulen         ..   

Ifall man dimensionerar mot effektivspänningen ger detta då enligt ekv(5), sid 6: 

     
      

√ 
              (25) 

vilket betyder att pinnarna teoretiskt kan belastas med en skjuvspänning på 121.24 GPa 

innan de går av. Eftersom skjuvspänningen med antagen belastning endast blir 

263.6MPa betyder detta att styrtapparna kommer att hålla för påfrestningarna som ställs 

på dem. 

Hållfasthet skruvförband 

Skruvarna som valts att användas för att hålla ihop detaljerna är av typen ISO 4014-

M10-8.8-A3J med olika längder. Av dessa skruvar är det 6 stycken som håller i mot den 

totala kraften i axial-led. 

Från Tabell B1 i BILAGA 2 togs sträckgränsen fram för angiven skruv: 

              (26) 

 

Från Tabell B2 i BILAGA 2 togs den nominella spänningsarean fram: 

        
         (27) 

Vilket med 6 skruvar ger arean: 

          
                  (28) 

Sen tidigare uträkningar vet vi den axiella kraften pga. trycket mot lamell-paketet: 

                (29) 
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Detta ger då dragspänningarna i skruvarna: 

       
  

   
 

       

        
                  (30) 

 

Eftersom att               så kommer skruvarna att hålla för den ihållande 

belastningen pga. trycket i ”Lamelldelen”. 

4.3.2 FEM-analys 

Detaljerna valdes att modelleras i samma material efter att ett antagande gjorts att alla 

ny-modellerade detaljer borde tillverkas av stål. Därför användes inställningarna: 

Materialinställningar: 

 E=210GPa* där                    

 V=0.3* där                         

 Linjärt elastiskt* 

*För förinställda materialet “Stål” I CATIA V5. 

Tabell 1: Mesh-inställningar 

Mesh-inställningar: 

Size = 4mm 

Absolute sag = 1.5mm 

Elemental type = Linear 

 

Meshen ställdes in samma för alla detaljer för att lättare kunna se ”förhållandet” mellan 

olika spänningsområden. Storleken på elementen valdes efter eget tycke så att 

beräkningstiden blev någorlunda rimlig. Elementtypen valdes till ”Linear” eftersom att 

programmet hängde sig vid användning av den mer beräkningstunga och mer exakta 

elementtypen ”Parabolic”.    

Randvillkor sattes för att försöka efterlikna den belastning som delarna kommer att 

påverkas av: 

 Två moment på 3000Nm vardera ansattes att påverka insidan av detaljerna 

”lamellhus” samt ”Hölje” (Den exakta moment-fördelningen mellan 

detaljerna kunde inte tas fram, därför antogs maximal belastning på båda 

detaljerna). 

 Två tryck ansattes att påverka gaveln på insidan av ”Lamellhus” och 

motstående gavel på ”Lamellock”.     

 Infästningsvillkor sattes på yttre kanten av delen ”Infästning”. 

 En förspänningskraft på 37000N ansattes på alla M10 skruvar enligt Tabell 

B3, BILAGA 3. 
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4.4 Konceptkonstruktion 

Delmålet ”Konceptkonstruktion” innefattade generering av 2D ritningar i CATIA V5, 

dessa ritningar ska sedan kunna fungera som underlag vid en tänkt framtida montering 

av dämpenheten. Standarden för ritningarnas toleranser sattes till ISO 2768-1 c.  

Alla sammanställningsritningar och dess stycklistor återfinns i BILAGA 5. 

4.5 Komponentprov 

Pga. tidsbrist beslöts att delmomentet ”Komponentprov” inte skulle påbörjas. 
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5. RESULTAT 

5.1 Allmänt 

Resultatet från arbetet presenteras som bilder, ritningar och uträkningar av 

konstruktionen. Resultaten av delmålen ”Kravanalys” och ”Konceptkonstruktion” 

återfinnas i BILAGA 1 respektive BILAGA 5.  

 

Materialet som valdes att användas till samtliga nykonstruerade detaljer är SS-0737-01 

eller EN-GJS-900-2 med Europeisk standard, ett gjutstål som BAE i nuläget använder 

för tillverkning av de nuvarande hus-delarna för den passiva dämpenheten. [I4][L2] 

 

Hållfasthetsegenskaperna för detta material presenteras nedan: 
Tabell 2: Hållfasthetsegenskaper 

EN-GJS-900-2  

Sträckgräns* 600MPa 

Brottgräns* 900MPa 

*Enligt [I3] 

Hållfasthetsegenskaperna för skruvarna av typen ISO 4014-M10-8.8-A3J som kommer 

hålla ihop konstruktionen är av följande:  

Tabell 3: Hållfasthetsegenskaper 

ISO 4014-M10-8.8-A3J  

Sträckgräns* 640MPa 

Brottgräns* 800MPa 

*Enligt BILAGA 2 

5.2 Konstruktion 

5.2.1 Dämpenhet 

Slutkonstruktionen för dämpenheten är uppdelad i ett höger respektive vänster 

utförande. Skillnaden mellan dessa utföranden är dock endast detaljen som valts att 

kallas ”Infästning”. Figurerna 15 och 16 visar hur dessa utföranden ser ut: 

 

 

 

 

 

 

Figur 15 och 16, Slutkonstruktion  vänster respektive höger dämpenhet. 
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Dämpenheten kommer att kunna monteras mot skidbalken på bandstället enligt Figur 

17 och 18: 

  

Figur 17 och 18, Översiktsbilder monterad dämpenhet på bandställ.     

I nästkommande avsnitt har dämpenhetens ingående delar delats upp efter dess 

monteringsordning:  

5.2.2 Infästning 

Infästningen av dämpenheten valdes att göras mot skid-balken med hjälp av en 

infästningsdetalj som är tänkt att svetsas mot skid-balken. Skruvar kommer sedan att gå 

igenom hela dämpenheten och gängas fast i infästningen.  

 

Figur 19 och 20, Infästning vänster respektive höger dämpenhet 

Infästningen är den enda detalj som kommer att skilja sig mellan höger- respektive 

vänsterutförandet av dämpenheten (Figur 19 och 20). Konstruktionen gjordes så att 

svängarmens pendelbana inte skulle påverka hålens placeringar för de olika 

utförandena. Se avsnitt 4.2, ”Hålanalys”. 
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5.2.3 Infästningslock 

Detaljen  ”Infästningslock” är den detalj som kommer se till att bandställets svängarmar 

kommer kunna tas lös och servas utan att behöva påverka detaljen Infästning. Locket 

kommer att vara exakt likadant för både vänster och höger dämpenhet. Figur 21 visar 

hur locket är tänkt att se ut.  

 

Figur 21, Infästningslock. 

5.2.4 Lamelldel 

Delen som valts att kallas ”Lamelldel” har nästan helt gjorts om i förhållande till 

grundkonstruktionen. Ändringar som gjorts är bla. att husets expansionskammare har 

dimensionerats om och husets profil har ändrats till en ”rundare” design. Kvarvarande 

mått från den tidigare konstruktion av huset är ”innandömet” där lamellpaketet sitter, 

även mått för ”o-ringsspår” och liknande behölls för att förenkla konstruktion. Figur 22 

visar hur den monterade delen kommer se ut. 

 

Figur 22, ”Lamelldel” monterad. 
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Delarna till ”Lamelldel” är tänkta att kunna monteras ihop separat för att sedan 

monteras ihop med de resterande komponenterna i dämpenheten.  

Detaljen består av: 

1. 1st Axel med räffelpinne. 

2. 1st ”lamellhus”.  

3. 1st lock expansionskammare. 

4. 2st M5 skruvar. 

5. 1st lamellpaket med 18st diskar, varav 9st friktionsdiskar och 9st splinesdiskar 

(varannan). 

6. 4st tätningsringar. 

7. 3st o-ringar*. 

8. 1st splineshylsa. 

9. 1st kolv med 6st fjädrar. 

10. 2st styrtappar. 

*En av o-ringarna syns inte på bilderna. 

Figurerna 23 och 24 visar sprängskisser för delen: 

 

Figur 23, ”Lamelldel” yttre detaljer. 
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Figur 24, ”Lamelldel” inre detaljer. 

Från Figur 25 kan vi bla. se hur de två tätningsringarna och styrtapparna på ”baksidan” 

av ”Lamelldel” kommer sitta. 

 

 

Figur 25, Baksida ”Lamelldel”. 
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5.2.5 Lamellock 

Detaljen ”Lamellock”(Figur 26 och 27) är en mellanliggande detalj mellan ”Lamelldel” 

och ”torsionsdämpare”. Detaljens invändiga dimensioner närmast ”Lamelldel” är tagna 

från det tidigare ”locket” till den tidigare dämpenheten, detta för att slippa konstruera 

om packningar och dylikt.  Dess syfte är att förhindra att oljan som finns i ”Lamelldel” 

ska läka ut i ”torsionsdämpare”. Den hydrauliska anslutningen vars uppgift är att 

sammanlänka det externa hydraulsystemet med det inre hydraulsystemet konstruerades 

även in i denna detalj. Av Figur 27 kan vi se hur delen av detaljen ser ut som kommer 

vara monterad mot torsionsdämparen. Klackarna som finns på denna sida är 

konstruerade för att eliminera krafterna i radiell-led som annars skulle ha påverkat 

skruvarna. 

           

Figur 26, ”Lamellock”mot ”Lamelldel”. Figur 27, ”Lamellock” mot torsionsdämpare. 

5.2.6 Torsionsdämpare 

Torsionsdämparen var redan en färdig produkt innan projektet började. Det var endast 

höljet till dämparen samt dess axel som behövde göras om så att montering mellan de 

olika detaljerna blev möjlig. Figur 24 visar hur torsionsdämparen är tänkt att se ut i 

”monterat läge”, Figur 25 visar en sprängskiss av torsionsdämparen för att förenkla 

visualiseringen av dess ingående delar. 

 

Figur 28, Torsionsdämpare monterad. Figur 29, Torsionsdämpare sprängskiss. 
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Detaljen består av: 

1. 1st Hölje 

2. 1st Splineshylsa 

3. 1st Torsionsfjäder 

4. 1st Torsionsaxel 

5. 2st o-ringar 

5.2.7 Axlar 

Axeln från tidigare konstruktion delades upp i två separata axlar för att uppfylla kravet 

på enkel montering och tillverkning. Axlarnas ingrepp i ”Lamellhus” delades upp lika 

för att få likvärdig kraft- och momentöverföring. Figur 30 visar en genomskärning av 

dämpenheten där axlarnas placering återfinns. 

    

Figur 30, Genomskärning dämpenhet. 

 

5.2.8 Övriga delar 

 6st M10x130mm skruvar 

 2st M10x75mm skruvar 

 1st hydraulkoppling 
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5.3 FEM-analys 

I nedanstående avsnitt presenteras resultatet av FEM-analysen av dämpenheten. För 

analyserna användes modellen för den högra dämpenheten. Analys av den vänstra 

dämpenheten ansågs överflödig då skillnaden endast är den speglade detaljen 

”Infästning”. Inställningarna som användes till analysen kan återfinnas under avsnitt 

4.3.2 FEM-analys. 

5.3.1 Mesh 

Enligt Figur 31 kan vi se hur meshen blev genererad för analyserna enligt tidigare 

angivna inställningar: 

 

Figur 31, Mesh dämpenhet. 

5.3.2 Effektivspänning 

Effektivspänningarna för dämpenheten beskrivs av figurerna nedan. Figur 32 och 33 

visar hur effektivspänningsfördelningen kommer att vara för dämpenheten i ett 

”normalfall”. För Figur 34 och 35 ändrades inställningarna för spännings-färgskalan så 

att spänningsförändringar samt lägre spänningsområden lättare kunde urskiljas från 

varandra. Denna sänkning är den visuella motsvarigheten till hur ”normalfallet” för en 2 

gånger så hög belastning skulle sett ut.  
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Figur 32, Effektivspänning ”normalfall”. 

 

Figur 33, Effektivspänning ”normalfall” snitt. 
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Figur 34, Effektivspänning ”2gånger belastning”. 

 

Figur 35, Effektivspänning ”2gånger belastning” snitt. 

Som vi kan se från figurerna 32 till 35 så kommer majoriteten av alla spänningar vara 

under 320MPa vid maximal belastning, endast ett fåtal områden påverkas av högre 

spänningar, däribland skruvar och styrtappar.  
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Figurerna 36 och 37 visar den punkt där spänningsmaximum låg vid analysen av 

dämpenheten. 

 

Figur 36, Översikt effektivspänningsmaximum. 

 

Figur 37, Effektivspänningsmaximum genomskinligt. 
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5.3.3 Deplacement 

Deplacementet eller förskjutningarna för dämpenheten togs fram för att få en visuell 

bild av hur dessa kommer att påverka detaljerna enligt Figur 38. 

 

Figur 38, Töjningar dämpenhet. 

5.3.4 Deformation 

Deformationen för dämpenheten togs fram för att påvisa hur denna kommer att se ut 

ifall den skulle överbelastas. Deformationen enligt Figur 39 är 50 gånger större än vad 

den kommer att vara i verkligheten, detta för att enklare få en visuell bild av hur 

detaljen deformeras vid en överbelastning. 

 

Figur 39, Deformation dämpenhet 50x förstoring.  
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATS 
I detta avsnitt diskuteras resultatet av projektet med fokus på dess delmål, krav och 

syfte. Allmänna tankar om projektet och slutsatser samt förbättringsförslag och 

designutveckling presenteras även här.  

6.1 Måluppföljning 

 

Tabell 4: Måluppföljning 

HUVUDMÅL UPPFYLLT DELVIS 

UPPFYLLT 

KOMMENTAR 

Integrera det nya semi-aktiva dämpsystemet 

i bandvagnen BvS10 så att detta fungerar i 

teorin och följer BAE Hägglunds krav. 

 

  Alla krav kunde inte 

uppfyllas, därför är 

inte huvudmålet helt 

uppfyllt. 

Tabell 5: Delmålsuppföljning 

DELMÅL UPPFYLLT EJ 

UPPFYLLT 

KOMMENTAR 

Färdigställa kravanalys (Excel)    

Färdigställa konceptgenerering          

(CATIA V5 R22) 

   

Färdigställa beräkning (CATIA-FEM)    

Färdigställa konceptkonstruktion      

(CATIA V5 R22) 

   

Förslag till komponentprov.   Ej påbörjad. 

Tabell 6: Kravuppföljning 

KRAV UPPFYLLT EJ 

UPPFYLLT 

KOMMENTAR 

Ingående hydraulslangar skall vara  
skyddade från onödigt slitage och plötsliga 
brott. 

  Svårt att förutsäga 

då test inte kunde 

göras i praktiken. 

Systemet ska kunna ta upp och dämpa  
minst 3KNm av de moment som 
uppkommer i systemet. 

   

Dämparen skall enkelt kunna servas vid 
behov, dvs. kunna demonteras från vagnen 
och repareras. 

   

Kolvpumps delen av dämparen ersätts  
med ett externt tryck på lamellpaketet. 

   

"Lamelldelen" ska vara kvar, även axeln  
ska vara kvar men tillåts modifieras. 

   

Dämparen ska fästas så nära den inre 
balken som möjligt för att få skydd av 
bandstället vid körning i svår terräng. 

   

Olje-expansionskammaren i "Lamelldelen" 
måste ha samma volym som tidgare för att 
undvika sprängnings effekter då oljan 
expanderar när lamellhuset blir varmt. 

   

Enkel produktionsvänlig design av 
dämpenhet. 
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6.2 Val av konstruktionslösning 

  

Konstruktionslösningen som togs fram var i början av projektet inte det enda 

alternativet till en lösning. Planer fanns att istället för att fästa dämpenheten i skidbalken 

som för den slutgiltiga konstruktionen, försöka hitta en lösning där enheten kunde 

flyttas närmare skidbalken, men att infästningen istället skulle ske som för tidigare 

dämpenhet i den så kallade bladfjädern. Detta förslag avfördes dock efter en tid på 

grund av vetskapen om att axeln för den tidigare dämpenheten fungerat som en slags 

töjningsbuffert i vertikalled. Kombinationen av en förkortad axel och att dämpenheten 

skulle fästas i bladfjädern skulle därför medföra att enheten skulle utsättas för onödigt 

stora belastningar i form av brytningar i konstruktionen på grund av dessa töjningar.  

Ett av kraven som ställdes på projektet var att konstruera en hydraulanslutning på 

dämpenheten vars tänkta dragning av hydraulslang inte fick utsättas för onödigt slitage 

(nötning på vassa kanter eller liknande). Detta krav var svårt att följa upp eftersom att 

inget program fanns där man enkelt kunde simulera hur hydraulslangarna skulle kunna 

bete sig vid drift, och därmed förutse eventuella konstruktionsmissar. Det fanns inte 

heller praktiska möjligheter att prova detta, vilket betyder att det endast går att anta hur 

väl lösningen kommer att fungera. Eftersom hydraulkopplingen valdes att placeras 

uppåt, främst för att minska antalet ingående delar/ unika arbetsmoment mellan 

höger/vänster dämpenhet vid en tänkt tillverkning, så är min uppfattning att dragningen 

av hydraulslangar kommer kunna ske relativt enkelt. Tanken är att slangarna ska kunna 

kopplas direkt på dämpenheten och sedan dras direkt upp mot bladfjädern för att sedan 

ledas vidare in i vagnen och kopplas in i det centrala hydraulsystemet. En av farhågorna 

med denna koppling med tanke på slitage är att man inte får spänna slangen mellan 

hydraulkopplingen och bladfjädern för mycket. Detta eftersom att bladfjädern sviktar 

och rör på sig, vilket i värsta fall skulle kunna orsaka slitningar i slangarna och därmed 

öka risken för tvär- eller utmattningsbrott. 

Tanken bakom skruvplaceringarna och infästningspunkterna är att genom att fästa 2st 

M10x75mm mellan delarna ”torsionsdämpare” och ”Lamellhus” göra demonteringar av 

dämpenheten enklare. Detta eftersom att den funktionella delen av dämparen då kan 

behållas intakt då dämpenheten avlägsnas från infästningen vid ”skidbalken”. De 6 

M10x130mm skruvarna är sedan avsedda för att hålla dämpenheten fast inspänd mot 

delen ”Infästning”. 

I konstruktionen lades nya tätningar in för att motverka läckage av olja från”Lamelldel”. 

Tätningar konstruerades även in vid detaljen ”Infästning” på detaljen ”Lamelldel” för 

att förhindra att damm och smuts skulle ta sig in i systemet den vägen. Tätningarna 

bestod av o-ringar samt tätningsringar. 
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6.3 Förbättringsförslag och designutveckling 

 

För att göra konstruktionen ännu bättre så finns det en del saker som man kan studera 

närmare på. Dessa saker är bla.: 

 Utreda var konstruktionen har ”onödigt” mycket material, vilket ger en ökad 

vikt. Genom att göra upprepade FEM-analyserna kan man då ”slimma” ner 

konstruktionen i flera steg, tills dess att en jämnare spänningsfördelning råder på 

hela konstruktionen. 

 

 Simulera med program eller prova praktiskt hur slitaget för de ingående 

hydraulslangarna kommer att vara.  

 

 Utreda närmare hur konstruktionen ska tillverkas. Om tillverkning inte är möjlig 

för någon av detaljerna i nuläget så ska nödvändiga förändringar göras på 

konstruktionen tills dess att en lämplig tillverkningsmetod hittats samt resurser 

finns.  

 

 Göra detaljerade 2D ritningar på varje detalj med analyserad toleranssättning 

inför tillverkning. 

 

 Analysera hur utmattningen av materialet i konstruktionen kommer att ske, vad 

kommer den beräknade livslängden för dämpenheten att vara? 

 

Andra saker som skulle kunna studeras närmare kan bla. vara exakt hur stor 

hållfastheten för svetsarna vid delen ”Infästning” kommer vara. Detta eftersom att det i 

FEM-analysen endast antogs ett randvillkor för infästningen av delen ”Infästning”. 

Detta randvillkor ses av programmet som ”oändligt starkt” och gör att materialet 

närmast infästningen inte har möjlighet att töjas, vilket det kommer göra till viss del för 

en svetsad infästning. Detta gör att resultatet från analysen för detta område kan vara 

missvisande. Det är troligt att eftersom att spänningarna är låga runt omkring detta 

område också så kommer detta vara den ungefärliga spänningen detaljen kommer känna 

av i det här område i verkligheten. 
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6.4 Diskussion FEM-analys och beräkningar 

 

Från FEM-analysens resultat kan värderna tolkas som att de stämmer ganska bra mot 

vad som räknats ut teoretiskt. Spänningarna i styrtapparna ligger kring ca 260-280MPa 

som max, och i skruvarna kring ca 370-380MPa som medel. Dessa analytiska värden är 

då som mest endast ca 35MPa över de teoretiska värdena som mest, vilket tyder på en 

hög sanningsgrad sett till val av randvillkor mm. Den maximala spänningen som kom ut 

ur analysen var 607.094MPa, vilket efter kontroll visade sig vara inom ett väldigt litet 

område på en av skruvarna. Denna spänningspik kan ha att göra med dels hur väl 

meshen är genererad men också hur väl randvillkoren stämmer in på det 

verkliga/teoretiska scenariot i det här området. Eftersom att flytgränsen för materialet i 

skruvarna är 640MPa och inga spänningspikar över 450MPa förekommer för övriga 

delar av konstruktionen där sträckgränsen är 600MPa, så är min uppfattning att inga 

förändringar behöver göras på konstruktionen för att uppnå hållfasthetskraven. Påpekas 

kan dock att eftersom att inga uträkningar gjorts med avseende på konstruktionens 

utmattning och livslängd, så är detta någonting man kan behöva utreda för att vara helt 

säker på att kraven uppfylls. 

Från analysen framkom även hur töjningarna och deformationen kommer att vara och 

bete sig för dämpenheten. Dessa svar kan vara viktiga ifall man skulle vilja förbättra 

konstruktionen ytterligare och t.ex. spara in på material. 

Meshen som genererades till FEM-analysen kunde ha varit bättre. Istället för 

elementtypen ”Linear” skulle man med fördel kunna använda sig av typen ”Parabolic” 

för att få ännu noggrannare resultat. Försök gjordes med denna elementtyp men detta 

resulterade endast i långa beräkningstider på flera timmar följt av att programmet 

CATIA V5 kraschade. Hur och varför detta hände är frågor som ligger bortom denna 

utredning. 

 

6.5 Slutsats 

 

Från projektet anses en bra lösning på hur man skulle kunna integrera det semi-aktiva 

dämpsystemet i BvS10 tagits fram. Resultaten av analyserna och beräkningarna visar 

även på att hållfastheten för konstruktionen uppfyller kraven som ställts. Även fast inte 

alla delmoment lyckades genomföras har ett bra resultat erhållits som man kan bygga 

vidare på, för att på sikt få fram en färdig produkt.    
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8. BILAGOR 
 

BILAGA 1 

Kravanalys 

Funktionella krav Krav på konstruktion 

    

¤ Ingående hydraulslangar skall vara  
skyddade från onödigt slitage och plötsliga brott. 

¤ Kolvpumps delen av dämparen ersätts  
med ett externt tryck på lamellpaketet. 

    

¤ Systemet ska kunna ta upp och dämpa  
minst 3KNm av de moment som uppkommer i systemet. 

¤ "Lamelldelen" ska vara kvar, även axeln  
ska vara kvar men tillåts modifieras. 

    

¤ Dämparen skall enkelt kunna servas vid behov, 
 dvs. kunna demonteras från vagnen och repareras. 

¤ Dämparen ska fästas så nära den inre balken som  
möjligt för att få skydd av bandstället vid körning i svår terräng. 

    

  

¤ Olje-expansionskammaren i "Lamelldelen" måste  
ha samma volym som tidigare för att undvika "sprängnings effekter" då 
oljan expanderar när lamellhuset blir varmt.  

    

  ¤ Enkel produktionsvänlig design av dämpenhet. 
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BILAGA 2 

Tabeller skruvhållfasthet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell B1, Hållfasthet skruvar.[I1]  
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Tabell B2, Hållfasthet skruvar. [I1] 
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BILAGA 3 

 

Åtdragningskraft skruvar 

 

Tabell B3, Skruvåtdragningskraft.[I2] 
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BILAGA 4 

Underlag o-ringsberäkning 

 

Tabell B4, O-ringsberäknining 1. [L1] 
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Tabell B5, O-ringsberäknining 2. [L1] 
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BILAGA 5 

Sammanställningsritningar och stycklistor dämpenhet (2D). 

Höger dämpenhet: 
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Stycklista höger dämpenhet 
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Vänster dämpenhet: 
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Stycklista vänster dämpenhet 

 

  



R 
 

 

  



S 
 

”Lamelldel”: 
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Stycklista ”Lamelldel” 
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Torsionsdämpare: 
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Stycklista Torsionsdämpare 

 


