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Sammanfattning 
Denna rapport avser en hållfasthetsanalys på skidbalken och pendelarmen som ingår i bandvagnen 

BVS 10, tillverkad av BAE Systems Hägglunds, Örnsköldsvik. Syftet med projektet var att utreda om 

nuvarande balk kan förstärkas så att den klarar av en större vikt på fordonet. Tidigare har balken varit 

dimensionerad för 4 ton per balk men BAE Systems vill att den ska klara mer.  

För att beräkna spänningarna har programmet Catia V5 använts med ett FEM-tillägg. Vid 

simuleringen av skidbalken som används för närvarande uppkom flera områden som behövdes 

förstärkas. Förstärkningarna som testades var att öka tjockleken på plåten som skidbalken är tillverkad 

av, förlänga den befintliga förstärkningen bak på balken, höja tvärsnittet bak, svetsa på plåtar på 

bakdelen av balken och montera en förstärkningsplåt i mitten på skidbalken. Det gjordes även 

simuleringar där alla lösningar sattes samman. Simuleringen av pendelarmen visade att den också 

måste förstärkas men att det krävs förändringar på bussningen som den sitter i för att lösa problemet 

helt. 

Resultatet av simuleringarna på förstärkningarna var att det endast var skidbalken som var tillverkad 

med 6 mm tjock plåt som blev godkänd. Skidbalkarna som hade 4 och 5 mm plåttjocklek med alla 

förstärkningar tillagda låg precis över det gränsvärde som var satt med en säkerhetsmarginal, Om 

gränsen hade varit satt på samma värde som flytgränsen på materialet så hade dessa balkar blivit 

godkända. 
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Abstract 
This report refers to a structural analysis on the skid beam and swing arm used by the tracked vehicle 

BVS 10 which is produced by BAE Systems Hägglunds, Örnsköldsvik, Sweden. The aim of the 

project was to study if the skid beam could be reinforced to handle a heavier weight. The beam is 

currently dimensioned to handle 4 tons. 

Catia V5 with a FEM-addon was used to calculate the stresses in the beam and in the swing arm. The 

simulation of the currently used skid beam showed several places that needed strengthening, the 

simulated reinforcements were: increasing the steels thickness of the beam, extend the existing 

reinforcement on the beams, increasing the cross section of the beams rear end, weld plates on the 

back of the beam and mounting a reinforcing plate in the middle of the skid beam. Simulations were 

also made with all of the reinforcements together. From the simulation of the swing arm it was 

concluded that it must also be reinforced, but that the bushing needs to be replaced for the problem to 

be completely fixed. 

The results of the simulations of the reinforcements was that only the skid beam made of 6 mm steel 

passed all of the requirements. The skid beams which were made by 4 and 5 mm steel and all the 

reinforcements were just above the safety limit that was set. If the limit had been set at the same value 

as the yield strength of the material they would have been approved. 
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1 Inledning 

1.1 Företagspresentation 
BAE Systems plc är ett företag som är baserat i Storbritannien och är Europas största koncern inom 

försvarsindustrin (ca 83400 anställda i över 40 länder). Företagets verksamhet grundar sig på att 

tillverka, sälja och underhålla militära fordon och vapensystem. [1]  

BAE Systems Hägglunds AB är ett dotterbolag till BAE Systems plc som är beläget i Örnsköldsvik 

som tillverkar stridsvagnen Cv90 och bandvagnen BvS 10. Företaget gick tidigare under namn 

Hägglund och söner som tillverkade bussar, lyftverktyg, lastmaskiner, spårvagnar och flygplan. 1972 

såldes företaget till ASEA som slogs ihop med Brown Boveri 1988, Efter sammanslagningen delades 

företaget upp i fyra delar: Traction, Vehicle, Cranes och Drives, där det var Vehicle som tillverkade 

fordon. 1997 såldes Vehicle till Alvis som köptes upp av BAE Systems år 2004. [2] 

1.2 Bandvagn BvS 10 
BvS 10 är en bandvagn som är konstruerad för att klara av all terräng som finns ute i fält. Vagnen har 

en totalvikt på 16 ton. På land har den en topphastighet på 65 km/h och eftersom den är amfibisk har 

den en topphastighet i vatten på 4 km/h. Bandvagnen tillverkas i fyra versioner: trupptransport, 

ambulans, logistik och ledningsvagn. Fordonet är uppbyggt av två sammankopplade bandförsedda 

vagnar som är midjestyrda. Eftersom fordonet drivs av band så är marktrycket lägre än en fältutrustad 

soldat. Det gör att den med enkelhet kan köra ovanpå snö.[7] 

Utvecklingen av BvS 10 började 2001 för den brittiska marinkåren. År 2005 levererades de första 

vagnarna och år 2006 användes den för första gången i fält i Afghanistan. År 2008 beställde 

Nederländerna 74 fordon. 2009 valde fransmännen att införskaffa BvS 10 vilket bröt deras tradition 

med att köpa inhemska produkter. Den svenska försvarsmakten valde år 2012 att införskaffa 48 vagnar 

och år 2013 valde dom att köpa 102 vagnar till.[8] 

1.3 Bakgrund 
Eftersom det tidigare uppstått problem med att det har bildats sprickor och buckling i skidbalken på 

bandvagnen BvS 10 så ville BAE att den skulle förstärkas så att den kan användas på en tyngre 

version. Tidigare har studier gjorts som har inriktats mot varför det har havererat men det har inte 

tagits fram förslag för förbättringar. 

Ett av områdena som har haft problem är området vid det bakre fästet till bladfjädringen (figur 1) där 

det för närvarande sitter en förstärkningsplåt där bucklingen har skett precis utanför plåten. 

Bucklingen har uppstått när fordonet har körts i ett läge där fronten på framvagnen och bakdelen på 

bakvagnen är lyft vilket gör att ändstoppet belastas. 
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FIGUR 1 BAKDELEN AV SKIDBALKEN SOM DEFORMERATS. VITT STRECK VISAR VART FÖRSTÄRKNINGSPLÅTEN LIGGER 

Eftersom skidbalken ska dimensioneras för en tyngre vagn så vill BAE Systems även att 

pendelarmarna ska beräknas för att utreda om de också måste dimensioneras om för att klara av de nya 

påfrestningarna. Pendelarmarna som sitter på befintliga vagnar måste i nuläget härdas för att klara av 

påfrestningarna vilket skulle vara bra att försöka undvika eftersom det innebär högre kostnader. 

1.4 Syfte  
Syftet med projektet är att komma fram med förslag på förstärkningar på skidbalkens delar som 

tidigare havererat, pendelarmarna ska också undersökas för att se om de klarar av de nya 

påfrestningarna utan att härdas. Den förstärkta skidbalken ska vara gjord så att den kan robotsvetsas. 

1.5 Mål 
Här under kommer de övergripande målen som BAE vill att projektet leder fram till, samt de mål som 

krävs för att projektet ska genomföras och slutföras. 

1.5.1 Övergripande mål 
Målet som BAE vill att projektet ska leda fram till är att få en skidbalk och pendelarmar som ska klara 

alla påfrestningar som den utsätts för under sin livstid. 

1.5.2 Projektmål 
Själva projektet delas upp i mindre delmål för att enklare kunna bestämma om målen kan bli uppnådda 

samt för att det ska kunna gå att bestämma om syftet uppnåtts. Målen är: 

 Analysera skidbalken och pendelarmarna under belastning för att se vart spänningarna är som 

störst och överstiger flytgränsen 

 Utreda förslag på förstärkningar och ändringar för att minska spänningarna i de utsatta delarna 

 Analysera de förstärkta delarna för att se om dom klarar alla påfrestningar 

 När den förstärkta skidbalken klarar av påfrestningarna ska produktionsavdelningen kontaktas 

för att se om balken kan robotsvetsas 
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2 Teori 
För att genomföra projektet krävdes det att en liten förstudie genomfördes för att ta reda på vilka 

problem som uppstått tidigare. Förstudien gav även information om tidigare beräkningar och vilka 

resultat som uppnåddes, informationen som kom fram redovisas i det här kapitlet. 

2.1 Belastningsfall 
För att få information hur komponenterna är dimensionerade och problemen som uppstått 

tillhandahölls det rapporter där tidigare beräkningar beskrivs [4][5][6]. Rapporterna gav även 

information om vilka spänningsnivåer som kan man förvänta sig att få.  

Tidigare har 10 lastfall använts vid simuleringen av skidbalken. I den här analysen har endast de mest 

extrema lastfallen valts att analyseras. På pendelarmen används endast ett lastfall. Skidbalkarna som 

används för närvarande är dimensionerade att klara 4 ton per balk. 

2.2 Programvara 
CAD programmet som används för att rita upp och sätta ihop delar är Catia V5 som är ett program 

som används av många storföretag inom fordonsindustrin [3]. Programmet är skapat av Dassault 

Systêmes. Förutom CAD så har programmet ett inbyggt program för att göra FE-analyser vilket 

innebär att spänningarna i materialet kan simuleras och visualiseras. Det gör att man enkelt kan 

analysera om delen eller hela sammansättningen av delar kommer att klara påfrestningarna som den 

kommer utsättas för. 

2.3 Finita elementmetoden (FEM) 
Finita elementmetoden är en metod för att lösa partiella differentialekvationer med hjälp av datorer. 

När spänningar i en detalj beräknas med hjälp av FEM så använder programmet en mesh (ett rutnät av 

finita element med noder i varje hörn) där programmet räknar ut förskjutningen i varje nod vilket kan 

räknas om till spänningen som uppstår i den punkten.  

Elementen kan ha olika form beroende på vilket program som används samt hur mycket 

beräkningskraft som är tillgänglig. Det som oftast används nu är kvadratiska element men det finns 

även triangulära. För tredimensionella element är det kuber för fyrkantselement som används och för 

triangelelement är det tetraedrar som bygger upp rutnätet. Elementen som används kan även ha olika 

antal noder i sig, antingen endast i hörnen eller med element som har noder mellan hörnnoderna. 

Skillnaden blir att resultatet blir noggrannare med fler noder i elementet men det kräver mer av 

datorn.[9] 

2.3.1 Skalelement 
Skalelement är tvådimensionella element som tilldelas en tjocklek. Det finns skalelement som har 

olika antal frihetsgrader (två, tre och sex). De som har två frihetsgrader kallas membran och dess 

noder kan endast bära laster i sitt eget plan. De skalelement som har tre frihetsgrader kallas 

plattelement tar last i transversala riktningen samt moment. Det som vanligtvis kallas skalelement är 

de med sex frihetsgrader som kan ta laster och moment i alla riktningar. I simuleringarna som kommer 

att göras används de med sex frihetsgrader. Skalelement används för att simulera balkar, golv, ihåliga 

detaljer och har en mängd andra tillämpningar där tjockleken på modellen är konstant. [9] 

2.3.2 Solidelement 
Solidelement är tredimensionella element som kan användas för att simulera alla sorters geometrier 

men eftersom de är tredimensionella så blir de väldigt krävande att beräkna på grund av att det blir fler 

element och noder i detaljen. Fördelen med solidelement gentemot skalelement är att tjockleken på 

detaljen inte behöver vara konstant vilket leder till att komplicerade geometrier kan beräknas. [9] 

2.4 Buckling 
När en detalj havererar beror det oftast på två saker: att materialet överbelastas eller att strukturen blir 

instabil. När strukturen blir instabil kallas det knäckning eller buckling. Bucklingen uppstår oftast 

inom det elastiska området hos ett material och beror på styvheten i konstruktionen. När detaljen går 

sönder på grund av materialet är det styrkan i materialet som inte var tillräckligt. För att veta hur 

motståndskraftigt en struktur är görs en bucklingsanalys. Vid bucklingsanalysen får man fram en 

bucklingsfaktor som är som en säkerhetsfaktor där man ser hur mycket högre kraften måste vara för att 

buckling ska uppstå. [10] 
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3 Metod  
I början av projektet tilldelades en CAD-modell av skidbalken med tillhörande detaljer (Figur 2). Som 

bilden visar är det väldigt många delar på sammanställningen som inte ska beräknas vilket gjorde att 

de togs bort från sammanställningen.  

 
FIGUR 2 KOMPLETT BANDSTÄLL 1=BÄRHJUL. 2=PENDELARM, 3=SKIDBALK, 4=SPÄNNHJUL 

3.1 Modellering av skidbalk 
På grund av att skidbalken som skulle beräknas för det mesta är tillverkad i pressad plåt så bestämdes 

det att plåtdetaljerna skulle modelleras om till skalelement som tillsätts en tjocklek vilket gör det 

enklare för datorn att beräkna spänningarna. 

För att ändra om plåtdetaljerna till skalelement öppnades varje part enskilt i Catia där en yta skapas 

som är förskjuten från toppytan på detaljen. När de nya ytorna är var skapade i mitten av de gamla så 

sammanfogades de med hjälp av verktyget ”join”. De nya ytorna som ska bli skalelement är gula, se 

figur 3. Materialdatat redovisas i tabell 1 

 
FIGUR 3 ELEMENTSORTERNA FÖR SKIDBALKEN, GUL ÄR SKALELEMENT, GRÅ ÄR SOLIDELEMENT. 

1 

2  

3  

1 
2 

3 

4 
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TABELL 1 MATERIALDATA, PLATSER TAGNA FRÅN FIGUR 3 

Plats Material Brottgräns 

(MPa) 

Flytgräns 

(MPa) 

Flytgräns med 

Säkerhetsmarginal 

(MPa) 

1 S420MC 570 420 350 

2 S355J2H 598 355 284 

3 S890QL 1040 890 712 

 

Några av delarna var ritade med en svetsfog för att kunna få en bättre svets. För att få en enklare 

beräkning modellerades delarna om så att de fick raka kanter vilket minskar antal element och 

beräkningen blir noggrannare. Modellerna som skapades var en på hela skidbalken och en på endast 

den bakre delen eftersom det var där det har varit mest problem. 

3.1.1 Meshning och sammanfogning 
När modellen som ska beräknas var klar så öppnades beräkningstillägget. Det första som gjordes var 

att ge alla skal som tidigare skapat en tjocklek genom verktyget 2D-property där materialtjockleken 

anges. När alla skal tilldelats en tjocklek så gavs de en mesh med paraboliska triangelelement 

(Triangelelement med sex noder). För att få en beräkning som blir så korrekt som möjlig ändrades 

elementstorleken i varje parts mesh separat. De detaljer som kräver solidelement fick en mesh med 

paraboliska tetraediska element där meshen anpassades för att få en bra detaljrikedom.  

3.2 Lastfall skidbalk 
För att få en överskådlig bild på hur skidbalken upplever belastningar valdes de fyra mest extrema 

fallen som skidbalken upplever under användning. Krafter och belastningsfall är tagna från [4] där den 

nuvarande fordonsvikten är 16 ton och att en skidbalk ska klara av en fjärdedel av vikten dvs. 4 ton. 

För den tyngre versionen ska vikten ökas med 50 % så att varje skidbalk ska klara en vikt på 6 ton. För 

krocklast rakt framifrån ökar det från 100 kN till 150 kN rakt framifrån. Alla lastfallen låses fast i alla 

led på toppen av alla infästningar till bladfjädringen. 

  



6 

 

3.2.1 Lastfall 1: All tyngd på spännhjulet 
Tidigare har skidbalken bucklats mellan det sista bärhjulet och spännhjulet vilket troligtvis beror på att 

vagnen körts i tiltat läge vilket gör att spännhjulsarmen ligger emot infjädringsstoppet som gör att 

spännhjulsarmen inte kan vrida sig mer. Det innebär att det blir stora krafter och moment som böjer 

skidbalken som visas i figur 4. Det kommer även att göras en bucklingsanalys med detta lastfall för att 

se vad bucklingsfaktorn ligger på. 

 
FIGUR 4 LASTFALL 1 BAK PÅ SKIDBALKEN 

3.2.2 Lastfall 2: Krocklast 
Vid krocklasten läggs en horisontell kraft på mitt i drivhjulslagringen med hjälp av ett solid virtuell del 

enligt figur 5. Där den nuvarande kraften ansätts till 100 kN som nu ökar till 150 kN. 

 
FIGUR 5 LASTFALL 2 KROCKLAST 
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3.2.3 Lastfall 3: All last på tredje bärhjulsparet 
Det tredje lastfallet innebär att all last läggs på det mittersta bärhjulsparet vilket är ett fall som kan 

motsvara när vagnen kör över en sten. Där läggs belastningen som en kraft uppåt och två böjmoment 

(en framåt och en inåt balken på vardera sida) se figur 6. Kraften som går upp är för närvarande 20 kN 

på vardera sidan och ska ökas till 30 kN. Momentet inåt går från 2,4 kNm till 3,6 kNm och momentet 

framåt går från 6 kNm till 9 kNm. 

 
FIGUR 6 LASTFALL 3 TREDJE BÄRHJULSPARET 

3.2.4 Lastfall 4: All last på tredje yttre bärhjulet 
Det sista lastfallet är när all tyngd ligger på det yttre mittersta bärhjulet vilket leder till att det går från 

en kraft uppåt på 40 kN till en på 60 kN och momenten går från 4,8 kNm till 7,2 kNm inåt och 12 

kNm till 18 kNm framåt. Vilket visas i figur 7. Detta är ett extremfall som troligtvis inte skulle uppstå 

i verkligheten eftersom pendelarmen måste vara maximalt infjädrad på ena sidan av balken utan att 

bandet ska fjädrat in sig på den andra sidan. 

 
FIGUR 7 LASTFALL 4 TREDJE YTTRE BÄRHJULET 
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3.3 Modellering av pendelarm 
För att få en mer korrekt spänningssituation i pendelarmen skapades en stödring, se figur 8. 

Stödringens uppgift var att simulera att bussningen som dämpar går hela vägen ut till själva armen och 

ser till så att det blir en korrekt spänningssituation. 

 
FIGUR 8 LASTFALLET FÖR PENDELARMEN MED STÖDRING 

3.3.1 Meshing och sammanfogning 
Vid simuleringen av pendelarmen användes solidelement med en storlek på 5 mm (figur 9) i hela 

delen för att hålla nere tiden för simuleringen. Simuleringen av original pendelarmen krävde en 

förfinad mesh vid områdena kring urgröpningarna. 

 
FIGUR 9 MESHEN PÅ PENDELARMEN 
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3.3.2 Lastfall Pendelarm 
Lastfallet som simulerades bestod av två krafter som trycker på lagerbanorna längst ut på 

pendelarmen. Armen låstes fast i alla riktningar vid stödringen och vid splinesen. Mellan stödringen 

och pendelarmen tillsattes kontraktsvillkor vilket gör att den kan röra sig fritt så länge den inte tar i 

ringen. 

Krafterna som användes togs från [6] där momentet kring bussningen multiplicerades med 50 % vilket 

gav ett moment på 11,5 kNm, det räknades om till en kraft på 35 kN längst ut på armen. Krafterna 

fördelades sedan ut så att 74,1 % lades på det inre lagerspåret och 25,9 % av kraften lades på det yttre, 

se figur 10. 

 
FIGUR 10 KRAFTER OCH RANDVILLKOR FÖR PENDELARMEN 
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4 Resultat 
I det här kapitlet kommer alla resultat från simuleringarna att redovisas med figurer och tabeller. Den 

befintliga skidbalken kommer att simuleras två gånger, en gång med nuvarande lastsituation och en 

gång med den förhöjda lasten för att se hur spänningarna ökar. Flytgränsen på skidbalken ligger på 

420 MPa men på bilderna är skalan inställd på 350 MPa vilket gör att en säkerhetsfaktor på 20 % 

används så alla zoner som är röda är riskzoner för plasticering. 

4.1 Simulering av befintlig skidbalk 
Den skidbalk som används för närvarande är tillverkat av 3 mm plåt som pressas till sin form. De 

tvärgående plåtarna och förstärkningsplåtarna bak är 4 mm tjocka, se figur 11. 

 
FIGUR 11 SNITTAD BALK DÄR FÖRSTÄRKNINGSPLÅTARNA SYNS 
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4.1.1 Befintlig belastning: 4 ton per balk 
Här kommer resultaten från simuleringarna av den befintliga balken att redovisas med spänningarna 

som uppstår samt med bucklingen i den bakre delen. 

4.1.1.1 Lastfall 1 

Vid det första lastfallet (Figur 12) syns det att det finns vissa zoner på sidan som riskerar att plasticera 

när all last läggs på spännhjulet. De största spänningarna ligger i områden som är utanför den 

nuvarande förstärkningsplåten. Figur 13 visar att det är en risk att plasticeras. Desto närmare 

spännhjulsinfästningen man kommer erhålls värden som ligger runt 390 MPa. Bilderna visar på att den 

nuvarande skidbalken ligger vid gränsen som den tål. 

 
FIGUR 12 SIMULERING PÅ SIDAN AV BALKENS BAKDEL 

 

 
FIGUR 13 SIMULERING PÅ OVANSIDAN AV BALKENS BAKDEL 
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Eftersom skidbalken som tidigare använts fått en buckla på toppen så gjordes en bucklingsanalys 

(figur 14) för att se vad bucklingsfaktorn låg på. Bilden visar att blir det en buckla där det tidigare har 

varit ett problem. Bucklingsfaktorn vid detta fall låg på 4,62 vilket betyder att materialet riskerar att 

bucklas där vid 4,62 gånger högre last. 

 
FIGUR 14 BUCKLINGSANALYS 

 

4.1.1.2 Lastfall 2 

Vid krocksimuleringen för 100 kN (Figur 15) är de flesta områdena blåa vilket betyder att det inte är 

någon risk för plasticering utan att spänningarna ligger för det mesta under 300 MPa. Den röda fläcken 

är en spänningskoncentration som kommer att försvinna när delarna svetsas samman. 

 
FIGUR 15 SIMULERINGEN AV KROCKLAST 
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4.1.1.3 Lastfall 3 

Simuleringen för all last på det mittersta bärhjulsparet (figur 16) visar att den nuvarande balken klarar 

av den nuvarande lasten bra. Spänningen ligger under 200 MPa. 

 
FIGUR 16 SIMULERING TREDJE BÄRHJULSPARET 

 

4.1.1.4 Lastfall 4 

När all last läggs på det mittersta yttre bärhjulet (figur 17) uppstår det spänningar som ligger över 

brottgränsen (575 MPa) vilket betyder att balken kommer att gå sönder där redan vid befintlig vikt vid 

detta lastfall. 

 
FIGUR 17 SIMULERING TREDJE YTTRE BÄRHJULET 
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4.1.2 Ökad belastning 
Vid den ökade belastningen ökas vikten till 6 ton per skidbalk. 

4.1.2.1 Lastfall 1 

När lasten höjs (figur 18) ökar spänningarna och zonerna som inte är blå blir större. Tittar man på 

bakdelen av balken ligger alla spänningarna över 400 MPa vilket gör att det är ett område som måste 

förstärkas. Spänningen på 710 MPa kommer sjunka på den riktiga balken eftersom det redan sitter 

detaljer där som förstärker.  

 
FIGUR 18 SIMULERING PÅ SIDAN AV BALKENS BAKDEL 

På ovansidan av balken är spänningarna över brottgränsen längst bak och längre fram på balken ligger 

spänningarna över flytgränsen och längst bak ligger spänningarna över brottgränsen, se figur 19. 

Eftersom spänningarna är höga på den här delen av balken fokuseras några av lösningarna hit. 

 
FIGUR 19 SIMULERING PÅ OVANSIDAN AV BALKENS BAKDEL 
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Analyseras bucklingsfaktorn så sjunker den till 2,96, se figur 20. 

 
FIGUR 20 BUCKLINGSANALYS 

 

4.1.2.2 Lastfall 2 

Vid en krocklast på 150 kN ligger spänningarna vid en låg nivå vilket visas i figur 21. Det finns ett 

ställe som överstiger gränsen på 350 MPa men den beror på den skarpa övergången mellan delarna 

vilket försvinner när delarna svetsas samman. 

 
FIGUR 21 SIMULERING AV KROCKLAST 
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4.1.2.3 Lastfall 3 

I det tredje lastfallet ökar spänningarna och spänningszonerna men det ligger fortfarande inom 

gränserna för vad den ska klara av, se figur 22. Det blir några zoner som överstiger men räknas bort på 

grund av att de är koncentrationer som skapas av skarpa övergångar mellan delar.  

 
FIGUR 22 SIMULERING PÅ TREDJE BÄRHJULSPARET 

 

4.1.2.4 Lastfall 4 

När den högre lasten (figur 23) jämförs med den lägre lasten ser man att spänningarna överstiger 

flytgränsen på flera ställen med ett max värde på 714 MPa vilket är ett värde som ligger långt över 

brottgränsen som ligger på 570 MPa.  

 
FIGUR 23 SIMULERING PÅ TREDJE YTTRE BÄRHJULET 
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4.2 Simulering av förstärkt skidbalk 
Eftersom det är olika ställen som börjar plasticera eller att spänningarna överstiger brottgränsen vid 

olika lastfall gjordes det både enskilda lösningar för att förstärka specifika delar av balken samt att det 

togs fram lösningar som förstärker hela balken. Eftersom att krocklasten (Lastfall 2) inte gav 

spänningar som uppnår flytgränsen så har de resultaten inte tagits med. 

4.2.1 Förstärkningar på hela balken 
Här kommer förstärkningarna som gäller hela balken att redovisas. 

4.2.1.1 Öka plåttjockleken från 3 mm till 4-6 mm 

De förstärkningar som gäller hela balken är att öka plåttjockleken på stommen av balken vilket gör att 

styvheten på balken ökar vilket gör att spänningarna sjunker. 

4.2.1.1.1 Lastfall 1 

När tjockleken på materialet ökar sjunker spänningarna på bakre delarna av balken, se figur 24-26. 

Eftersom alla förstärkta balkar klarade av 40 kN tas inte de resultaten med utan endast 60 kN kommer 

att redovisas. Som bilderna visar minskar den största spänningen i balken från 408 MPa med 4 mm 

plåt till 307 MPa med 6 mm plåttjocklek. Det kan jämföras med 446 MPa på originalbalken. De blå 

områdena ökar även vid ökad godstjocklek vilket betyder att risken för att balken havererar minskar. 

 
FIGUR 24 SIMULERING PÅ SIDAN AV BALKEN (4MM) 
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FIGUR 25 SIMULERING PÅ SIDAN AV BALKEN (5MM) 

 
FIGUR 26 SIMULERING PÅ SIDAN AV BALKEN (6MM) 
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Spänningarna på ovansidan av balken sjunker även vid ökad godstjocklek (figur 27-29). Vid en 

jämförelse mellan tjocklekarna minskar spänningarna från 451 MPa vid 4 mm till 306 MPa vid 6mm 

tjocklek, vilket skiljer sig från originalbalkens 595 MPa. Vid tjockleken 6 mm har nästan alla röda 

områden försvunnit. De röda områden kommer att minskas ytterligare när det tillkommer svetsfogar 

som ger större radier. 

 
FIGUR 27 SIMULERING PÅ OVANSIDAN AV BALKEN (4MM) 

 
FIGUR 28 SIMULERING PÅ OVANSIDAN AV BALKEN (5MM) 
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FIGUR 29 SIMULERING PÅ OVANSIDAN AV BALKEN (6MM) 

 

När bucklingsfaktorn analyseras så är den: 6,43 för 4 mm plåt (figur 30), 11,52 för 5 mm plåt (figur 

31) och 18,05 för 6 mm plåt (figur 32). Det kan jämföras med 2,96 som originalet med 3 mm plåt 

hade. Det innebär att en liten ökning av tjocklek på plåten ger en stor skillnad i hållfastheten. 

 
FIGUR 30 BUCKLINGSANALYS (4MM) 
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FIGUR 31 BUCKLINGSANALYS (5MM) 

 
FIGUR 32 BUCKLINGSANALYS (6MM) 
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4.2.1.1.2 Lastfall 3 

Vid simuleringarna av det tredje lastfallet klarar alla balkarna av de belastningar som läggs på. Balken 

som har 4mm plåt (figur 33) har spänningar som ligger vid 220 MPa och lägre. De områden som är 

gula och röda är områden som innehåller spänningskoncentrationer på grund av meshen som skapas 

vid svetssammansättningen. 

 
FIGUR 33 SIMULERING TREDJE BÄRHJULSPARET (4MM) 

 

 

När 5mm balken simulerades sjönk spänningarna till ett max på 195 MPa och de gröna områdena 

minskar och övergår till en blåare färg. Spänningskoncentrationerna i övergången mellan balken och 

röret är kvar men har minskat lite, se figur 34. 

 
FIGUR 34 SIMULERING TREDJE BÄRHJULSPARET (5MM) 
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Balken som har en plåttjocklek på 6mm (figur 35) har spänningar som ligger under 199 MPa vilket är 

taget på ett område där det är en spänningskoncentration. När man jämför med 5 mm balken så har de 

gröna områdena nästan försvunnit helt och övergått till en ljusblå färg.  

 
FIGUR 35 SIMULERING TREDJE BÄRHJULSPARET (6MM) 

 

4.2.1.1.3 Lastfall 4 

Vid simuleringarna av lastfall 4 är det är det bara balken som har en plåttjocklek på 6 mm som klarar 

av påfrestningarna. Balken med en tjocklek på 4 mm (figur 36) upplever en maximal medelspänning 

på 530 MPa vilket ligger mellan flytgränsen och brottgränsen, det innebär att den inte klarar 

påfrestningarna. 

 
FIGUR 36 SIMULERING TREDJE YTTRE BÄRHJULET (4MM) 
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5 mm balken (figur 37) upplever en maximal medelspänning på 410 MPa vilket ligger under 

flytgränsen men det överstiger säkerhetsgränsen som ligger på 350 MPa. De röda och gröna områdena 

har även minskat. 

 
FIGUR 37 SIMULERING TREDJE YTTRE BÄRHJULET (5MM) 

 

När tjockleken på godset ökas till 6 mm (figur 38) går den maximala medelspänningen ner till 323 

MPa vilket är ett godkänt värde. De röda områdena minskar även och ligger endast i övergången 

mellan balken och röret till bussningen. 

 
FIGUR 38  SIMULERING TREDJE YTTRE BÄRHJULET (6MM) 
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4.2.1.1.4 Sammanfattning 

För att få en enklare översikt om vilka av ökningarna av plåttjockleken som blev godkända redovisas 

de maximala medelspänningarna samt bucklingsfaktorerna i tabell 2. Som tabellen visar så är det 

endast 6 mm plåt som klarar av alla lastfall, 5 mm plåten skulle dock kunna användas om den förstärks 

ytterligare lite. 

TABELL 2 SAMMANFATTNING AV RESULTAT FRÅN ÖKAD PLÅTTJOCKLEK 

Plåt Lastfall 

1 sidan 

(MPa) 

Lastfall 

1 ovan 

(MPa) 

Lastfall 

3 (MPa) 

Lastfall 

4 (MPa) 

Bucklingsfaktor Ökning av 

bucklingsfaktor 

(multiplikator) 

Godkänd 

3 mm 446 595 273 714 2,96 1 Nej 

4 mm 408 451 221 530 6,43 2,17 Nej 

5 mm 337 364 195 410 11,52 3,89 Nej 

6 mm 307 306 199 323 18,05 6,09 Ja 

 

4.2.2 Förstärkningar på enskilda ställen 
Här kommer de förstärkningar som endast förstärker specifika områden att redovisas. De lösningar 

som redovisas är: förlänga förstärkningsplåten bak, höja balken bak, montera förstärkningsplåtar på 

över och undersida på balkens bakdel samt att montera en förstärkningsplåt vid det tredje 

bärhjulsparet. 

4.2.2.1 Förlänga förstärkningsplåten bak 

Eftersom det uppstått en buckling där den nuvarande förstärkningsplåten slutar gjordes en simulering 

på en plåt som går hela vägen bak till fästet för bussningen till spännhjulet, se figur 39. Endast lastfall 

1 kommer att analyseras eftersom det endast är det fallet som kommer att påverkas. 

 
FIGUR 39 MODELL FÖR FÖRLÄNGD PLÅT BAK, VITT STRECK MARKERAR FÖRLÄNGNINGEN 
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4.2.2.1.1 Lastfall 1 

När bakdelen av balken simulerades (figur 40 och 41) låg spänningarna på ungefär samma nivå som 

original balken förutom där förstärkningsplåten har förlängts, där de röda områdena minskade. På 

ovansidan av balken sjönk spänningarna på hela bakdelen av balken och maxspänningen minskade 

från 595 MPa till 554 MPa, det är över gränsvärdet vilket gör att den här uppgraderingen inte kan 

användas ensamt utan det krävs ytterligare förstärkningar för att man ska kunna använda denna 

lösning. 

 
FIGUR 40 SIMULERING PÅ SIDAN AV DEN FÖRLÄNGDA FÖRSTÄRKNINGSPLÅTEN 

 
FIGUR 41 SIMULERING PÅ OVANSIDAN AV DEN FÖRLÄNGDA FÖRSTÄRKNINGSPLÅTEN 
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I bucklingsanalysen som gjordes ökades bucklingsfaktorn från 2,96 till 3,16 vilket gör att den blir lite 

mer motståndskraftig mot bucklingen som tidigare uppstått, se figur 42 

 
FIGUR 42 BUCKLINGSANALYS FÖRLÄNGD FÖRSTÄRKNINGSPLÅT 

 

4.2.2.2 Höja tvärsnittet bak 

Ett annat sätt för att försöka minska spänningarna bak i balken är att höja tvärsnittet (figur 43), det gör 

att böjmotståndet ökar vilket ska sänka spänningarna. Endast lastfall 1 kommer att redovisas eftersom 

förstärkningen endast förbättrar det området. Balken kommer att simuleras både med den befintliga 

längden på förstärkningsplåten och med en förlängd version. 

 
FIGUR 43 MODELL HÖJD BAK, RÖTT = ORIGINAL VITT=HÖJT 
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4.2.2.2.1 Lastfall 1 

Vid simuleringarna så låg spänningarna på ungefär samma nivå för den som endast var höjd (figur 44). 

Några av spänningarna var högre vilket kan förklaras av att mätpunkterna sattes på 

spänningskoncentrationer. På den som förstärkningsplåten var förlängd (figur 45) sjönk spänningarna 

men det finns fortfarande många röda områden.  

 
FIGUR 44 SIMULERING PÅ SIDAN VID HÖJT TVÄRSNITT 

 
FIGUR 45 SIMULERING PÅ SIDAN VID HÖJT TVÄRSNITT OCH FÖRLÄNGD FÖRSTÄRKNINGSPLÅT 
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På ovansidan låg maxspänningarna på ungefär samma nivå på alla balkar (figur 46 och 47). Studerar 

man närmare bladfjäderinfästningen sjunker spänningarna mer, 414 MPa på den som endast är förhöjd 

och 339 MPa på den som är förlängd. 

 
FIGUR 46 SIMULERING PÅ OVANSIDAN VID HÖJT TVÄRSNITT 

 
FIGUR 47 SIMULERING PÅ OVANSIDAN VID HÖJT TVÄRSNITT OCH FÖRLÄNGD FÖRSTÄRKNINGSPLÅT 
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Bucklingsfaktorn steg till 3,28 för den som endast var förhöjd (figur 48) och till 3,49 för den förlängda 

versionen (figur 49). 

 
FIGUR 48 BUCKLINGSANALYS HÖJT TVÄRSNITT 

 
FIGUR 49 BUCKLINGSANALYS HÖJT TVÄRSNITT MED FÖRLÄNGD FÖRSTÄRKNINGSPLÅT 
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4.2.2.3 Förstärkningsplåtar ovan och under balken bakdel 

Det sista konceptet för att förstärka bakdelen på balken var att svetsa fast 4 mm tjocka plåtar på ovan 

och undersidan av balken, se figur 50. Endast lastfall 1 analyseras. 

 
FIGUR 50 MODELL MED PLÅTAR PÅ OVAN OCH UNDERSIDA 

4.2.2.3.1 Lastfall 1 

När balken med plåtarna simulerats kan man se att spänningarna sjunkit på hela sidan av balken (figur 

51) och att det inte finns många stora röda områden kvar. Den största medelspänningen som inte är en 

spänningskoncentration ligger på 284 MPa vilket är under gränsen. På ovansidan av balken (figur 52) 

har spänningarna sjunkit och ligger precis ovanför gränsen på 350 MPa, 358 MPa bak och 367 MPa 

precis där plåten slutar. 

 
FIGUR 51 SIMULERING PÅ SIDAN MED PLÅTAR PÅ OVAN OCH UNDERSIDA 
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FIGUR 52 SIMULERING PÅ OVANSIDAN MED PLÅTAR PÅ OVANSIDAN OCH UNDERSIDAN 

Vid bucklingsanalysen ökade bucklingsfaktorn till 6,16 och bucklan flyttades till ett ställe längre fram 

på balken, se figur 53. 

 
FIGUR 53 BUCKLINGSANALYS PLÅTAR PÅ OVAN OCH UNDERSIDAN 
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4.2.2.4 Förstärkningsplåt vid det tredje bärhjulsparet 

För att förstärka runt det tredje bärhjulsparet simulerades det området med en 4 mm tjock plåt på 

insidan som förstärkning, se figur 54. Eftersom det inte påverkar den bakre delen av balken kommer 

endast lastfall 3 och 4 att analyseras. 

 
FIGUR 54 MODELL PÅ FÖRSTÄRKNINGSPLÅT MITTEN, VITT STRECK MARKERAR SLUTET PÅ PLÅTEN 

 

4.2.2.4.1 Lastfall 3 

Simuleringen av lastfall 3(figur 55) gav en sänkning av spänningarna ovanför bussningen från 276 

MPa till 231 MPa. Under bussningen sjönk spänningen från 279 MPa till 190 MPa och alla röda 

områden har förvunnit, det innebär att den här förstärkningen fungerar i det här fallet. 

 
FIGUR 55 SIMULERING TREDJE BÄRHJULSPARET FÖRSTÄRKT MITTENPLÅT 
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4.2.2.4.2 Lastfall 4 

När lastfall 4 simulerades (figur 55) sjönk även spänningarna till en godkänd nivå på de flesta ställen. 

Det finns några lokala områden där spänningarna överstiger, ovanför bussningen 415 MPa och 511 

MPa under bussningen. Det innebär att i det här lastfallet är inte förstärkningen godkänd. 

 
FIGUR 56 SIMULERING TREDJE YTTRE BÄRHJULET FÖRSTÄRKT MITTENPLÅT 
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4.2.2.5 Sammanfattning 

För att få en enklare översikt hur förstärkningarna presterade redovisas resultaten från de enskilda 

förstärkningarna i tabell 3. Tabellen visar att ingen av de enskilda lösningarna klarar av de nya 

påfrestningarna. Plåtarna över och under ligger precis ovanför gränsen vilket gör att man skulle kunna 

komma under den om den appliceras med någon av de andra lösningarna. Det samma gäller för plåten 

vid det tredje bärhjulsparet. 

TABELL 3 SAMMANFATTNING ENSKILDA FÖRSTÄRKNINGAR 

Förstärkning Lastfal

l 1 

sidan 

(MPa) 

Lastfall 

1 ovan 

(MPa) 

Lastfall 

3 

(MPa) 

Lastfall 

4 

(MPa) 

Bucklingsfaktor Ökning av 

bucklingsfaktor 

(multiplikator) 

Godkänd 

Original 446 595 273 714 2,96 1 Nej 

Längre plåt 

bak 
406 554 - - 3,16 1,07 Nej 

Höja 

tvärsnitt 
410 592 - - 3,28 1,11 Nej 

Höja 

tvärsnitt + 

längre plåt 

416 466 - - 3,49 1,18 Nej 

Plåt ovan och 

under 
284 367 - - 6,16 2,08 Nej 

Plåt tredje 

bärhjulsparet 
- - 231 511 - - Nej 

 

4.3 Sammansättning av alla förstärkningar 
Eftersom det endast var balken med 6 mm plåt som blev godkänd gjordes även simuleringar där alla 

förstärkningar användes (figur 57) för att försöka hålla ner vikten på balken. I Catia räknades arean av 

skidbalken till 1,05m2 vilket multiplicerat med tjockleken 0,001 m och densiteten 7850 kg/m3 gav att 

när man ökade tjockleken med 1 mm ökar vikten med 8,24 kg.  

 
FIGUR 57 MODELL FÖR ALLA FÖRSTÄRKNINGAR 
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4.3.1.1 Lastfall 1 

Vid lastfall 1 kommer balken som har 3 mm plåttjocklek kommer att simuleras både med 

originalhöjden utan förlängning och med ökad höjd och förlängd förstärkningsplåt för att se om man 

kan få en balk som klarar de nya belastningarna utan att göra stora ändringar av pressverktyget. 

4.3.1.1.1 3 mm tjocklek 

Simuleringen av balken som inte var höjd (figur 58) visar att på sidan av balken uppstår spänningar 

upp till 404 MPa som inte beror på spänningskoncentrationer. På ovansidan av balken (figur 59) 

uppgår spänningarna till 469 MPa vilket ligger mellan flytgränsen och brottgränsen. 

 
FIGUR 58 SIMULERING PÅ SIDAN, EJ HÖJD ALLA ANDRA FÖRSTÄRKNINGAR (3MM) 

 
FIGUR 59 SIMULERING PÅ OVANSIDAN, EJ HÖJD ALLA ANDRA FÖRSTÄRKNINGAR (3MM) 
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Vid bucklingsanalysen uppgick bucklingsfaktorn till 5,88, se figur 60. 

 
FIGUR 60 BUCKLINGSANALYS EJ HÖJD ALLA ANDRA FÖRSTÄRKNINGAR (3MM) 

 

Simuleringen av den höjda versionen (figur 61) gav lägre spänningar där den maximala 

medelspänningen låg på 313 MPa på sidan av balken. På ovansidan (figur 62) uppgick spänningarna 

till 396 MPa vilket är lägre än flytgränsen men ovanför säkerhetsgränsen på 20% (350 MPa). 

 
FIGUR 61 SIMULERING PÅ SIDAN ALLA FÖRSTÄRKNINGAR (3MM) 
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FIGUR 62 SIMULERING PÅ OVANSIDAN ALLA FÖRSTÄRKNINGAR (3MM) 

 

Bucklingsanalysen (figur 63) gav en bucklingsfaktor på 6,19 där bucklan har förflyttat sig längre fram 

på balken. 

 
FIGUR 63 BUCKLINGSANALYS ALLA FÖRSTÄRKNINGAR (3MM) 
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4.3.1.1.2 4 mm tjocklek 

Vid simuleringen av 4mm plåt sjönk spänningarna på sidan av balken (figur 64) där en maximal 

spänning på 200 MPa uppnåddes och de röda områdena minskade. På ovansidan (figur 65) uppgick 

spänningarna till 344 MPa vilket ligger under den maximala gränsen som sattes. 

 
FIGUR 64 SIMULERING PÅ SIDAN ALLA FÖRSTÄRKNINGAR (4MM) 

 
FIGUR 65 SIMULERING PÅ OVANSIDAN ALLA FÖRSTÄRKNINGAR (4MM) 
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Vid bucklingsanalysen (figur 66) ökades bucklingsfaktorn till 11,13 där bucklan nu flyttades tillbaka 

till området framför dämpstoppet för spännhjulet. 

 
FIGUR 66 BUCKLINGSANALYS ALLA FÖRSTÄRKNINGAR (4MM) 

4.3.1.1.3 5 mm tjocklek 

För balken med 5mm plåt (figur 67) låg spänningarna på 199 MPa vilket är ungefär samma som den 

med 4 mm plåt fast de röda områdena har nästan helt försvunnit och de områden som är kvar nu beror 

på spänningskoncentrationer som skapas av skarpa övergångar. På ovansidan av balken (figur 68) har 

spänningarna sjunkit till 326 MPa och nästan alla röda områden har försvunnit. 

 
FIGUR 67  SIMULERING PÅ SIDAN ALLA FÖRSTÄRKNINGAR (5MM) 
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FIGUR 68 SIMULERING PÅ OVANSIDAN ALLA FÖRSTÄRKNINGAR (5MM) 

Bucklingsfaktorn ökades till 15,4 vid bucklingsanalysen (figur 69) och bucklan flyttade sig längre bak 

på balken. 

 
FIGUR 69 BUCKLINGSANALYS ALLA FÖRSTÄRKNINGAR (5MM) 

  

326 



42 

 

4.3.1.1.4 6 mm tjocklek 

Simuleringen av 6mm balken med alla förstärkningar gav spänningar som låg mellan 150 MPa och 

175 MPa på sidan av balken (figur 70). På ovansidan (figur 71) ligger spänningarna under 250 MPa 

och nästan alla röda områden borta. 

 
FIGUR 70  SIMULERING PÅ SIDAN ALLA FÖRSTÄRKNINGAR (6MM) 

 
FIGUR 71 SIMULERING PÅ OVANSIDAN ALLA FÖRSTÄRKNINGAR (6MM) 
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När bucklingsanalysen gjort uppgick bucklingsfaktorn till 18,71, se figur 72. 

 
FIGUR 72 BUCKLINGSANALYS ALLA FÖRSTÄRKNINGAR (6MM) 

4.3.1.2 Lastfall 3 och 4 

Eftersom 3 mm plåten med förstärkning i mitten redan simulerats och redovisats tidigare kommer inte 

den att tas med här. 

4.3.1.2.1 4 mm tjocklek 

Vid simuleringen av lastfall 3 (figur 73) upplevde balken en maximal medelspänning på 200 MPa 

vilket är långt under gränsen för vad den ska klara. I lastfall 4 (figur 74) låg den maximala spänningen 

på 408 MPa vilket ligger under flytgränsen men över säkerhetsvärdet som sattes. Det innebär att den 

här balken skulle kunna användas med den högre vikten på fordonet. De röda områdena ligger för det 

mesta runt bussningröret vilket kommer att förstärkas när det blir en jämnare övergång vid 

svetsningen. 

 
FIGUR 73 SIMULERING TREDJE BÄRHJULSPARET ALLA FÖRSTÄRKNINGAR (4MM) 

198 
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FIGUR 74 SIMULERING TREDJE YTTRE BÄRHJULET ALLA FÖRSTÄRKNINGAR (4MM) 

4.3.1.2.2 5 mm tjocklek 

När tjockleken på godset ökade till 5 mm sjönk spänningarna ytterligare till 179 MPa vid lastfall 3 

(figur 75) och vid lastfall 4 (figur 76) sjönk maxspänningen till 361 MPa vilket ligger nära 

säkerhetsgränsen på 350 MPa. De röda områdena ovanför och under bussningsröret minskade även. 

 
FIGUR 75 SIMULERING TREDJE BÄRHJULSPARET ALLA FÖRSTÄRKNINGAR (5MM) 

408 

179 
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FIGUR 76 SIMULERING TREDJE YTTRE BÄRHJULET ALLA FÖRSTÄRKNINGAR (5MM) 

4.3.1.2.3 6 mm tjocklek 

När tjockleken på plåten ökades till 6 mm sjönk maxspänningen till 151 MPa vid lastfall 3, se figur 77. 

Vid lastfall 4 (figur 78) sjönk maxspänningen till 339 MPa vilket ligger under gränsen, värdet är även 

taget vid där det finns spänningskoncentrationer. 

 
FIGUR 77 SIMULERING TREDJE BÄRHJULSPARET ALLA FÖRSTÄRKNINGAR (6MM) 

361 

281 

151 
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FIGUR 78 SIMULERING TREDJE YTTRE BÄRHJULET ALLA FÖRSTÄRKNINGAR (6MM) 

 

4.3.1.3 Sammanfattning 

Som man kan se i tabell 4 så var det endast balken med 6 mm plåttjocklek som godkändes medan de 

som har 4 och 5 mm tjocklek ligger under flytgränsen. I lastfall 4 så ligger värdena under flytgränsen 

med 20 % säkerhetsfaktor vilket innebär att de blev underkända. 

TABELL 4 SAMMANFATTNING ALLA FÖRSTÄRKNINGAR.(* BETYDER ATT DE KAN ANVÄNDAS OM MAN BORTSER FRÅN 

LASTFALL 4 SOM ÄR ETT EXTREMFALL SOM INTE UPPSTÅR I VERKLIGHETEN) 

Plåt Lastfall 

1 sidan 

(MPa) 

Lastfall 

1 ovan 

(MPa) 

Lastfall 

3 (MPa) 

Lastfall 

4 (MPa) 

Bucklingsfaktor Ökning av 

bucklingsfaktor 

(multiplikator) 

Godkänd 

original 446 595 273 714 2,96 1 Nej 

original 

förstärkt 
404 469 272 651 5,88 1,99 Nej 

original 

höjd 
313 396 272 651 6,19 2,09 Nej 

4 mm 

höjd 
200 344 198 408 11,13 3,76 Nej* 

5 mm 

höjd 
199 326 179 361 15,40 5,2 Nej* 

6 mm 

höjd 
<200 <200 151 339 18,71 6,32 Ja 

 

  

339 
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4.4 Simulering av pendelarm 
För att se om pendelarmen som används för närvarande klarar av de nya belastningarna gjordes 

simuleringar på armen som används nu och även på en förenklad version som tar bort alla 

urgröpningar för att få en bättre mesh. Flytgränsen för pendelarmarna ligger på 1 GPa men en 

säkerhetsfaktor på 20 % används så alla värden över 800 MPa räknas som underkänt. 

4.4.1 Nuvarande pendelarm 
Vid simuleringen av pendelarmen som används för närvarande (figur 79) uppgick de maximala 

spänningarna på ovansidan till 1,11 GPa vilket ligger över flytgränsen. På sidan av pendelarmen (figur 

80) uppgick spänningarna till 946 MPa. 

 
FIGUR 79 SIMULERING OVANSIDA PENDELARM, ORIGINAL 

 
FIGUR 80 SIMULERING SIDAN PÅ PENDELARM, ORIGINAL 

1110 

946 
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4.4.2 Förenklad version 
För den förenklade versionen av den befintliga pendelarmen uppgick spänningarna på ovansidan, se 

figur 81 till 965 MPa vid infästningen till bussningen och 785 MPa på själva armen. På sidan av armen 

(figur 82) uppgick spänningarna till 750 MPa vilket ligger under den satta gränsen. 

 
FIGUR 81 SIMULERING OVANSIDA PENDELARM, FÖRENKLAD 

 
FIGUR 82 SIMULERING SIDAN PÅ PENDELARM, FÖRENKLAD 

  

785 

965 

750 



49 

 

4.4.3 Förstärkt pendelarm 
Förstärkningen av pendelarmen bestod av att förstora radien i övergången mellan armen och 

infästningen till bussningen, se figur 83. Det gör att det blir mer material där samt att det inte blir lika 

höga spänningskoncentrationer. 

 
FIGUR 83 MODELL STÖRRE RADIEÖVERGÅNG 

Vid simuleringen av den förstärkta pendelarmen blev den största spänningen 949 MPa på ovansidan 

(figur 84) vid infästningen till bussningen. På armen blev den största spänningen 644 MPa vilket 

ligger under det satta gränsvärdet. Spänningarna på sidan av armen (figur 85) nådde ett maxvärde på 

550 MPa vilket också ligger under gränsvärdet. 

 
FIGUR 84 SIMULERING OVANSIDA PENDELARM, STÖRRE RADIEÖVERGÅNG 

644 

949 
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FIGUR 85 SIMULERING SIDAN PÅ PENDELARM, STÖRRE RADIEÖVERGÅNG 

4.4.4 Sammanfattning 
Som man kan se på både den förenklade versionen och den förstärkta så ligger de största spänningarna 

kring infästningen till bussningarna vilket gör att man måste öka diametern i det området vilket i sin 

tur kommer att kräva nya bussningar för att kunna gå vidare med förstärkningen av pendelarmen. 

  

550 
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5 Diskussion/Slutsats 
Vid analys av resultatet från simuleringen av skidbalken så var det endast balken med 6 mm tjocklek 

som klarade av belastningarna och kom under säkerhetsgränsen som var satt. Balkarna med 4 och 5 

mm plåt klarade av alla lastfall förutom lastfall 4. Jag anser att det är ett extremfall som inte kommer 

att hända i verkligheten eftersom pendelarmen måste ha fjädrats in maximalt utan att bandet ska tryckt 

in pendelarmen på den andra sidan av balken. Så jag anser att det resultatet inte bör vara lika 

dimensionerande som de andra lastfallen som är mer verklighetsförankrade. 

Om man inte lägger för stor vikt vid resultatet från lastfall 4 så skulle man kunna använda både 4 och 

5 mm plåttjocklek på balken med alla andra förstärkningar som togs fram. Det skulle bidra till en lägre 

viktökning än om man skulle använda varianten med 6 mm plåt. Om man vill kan man även försöka 

förstärka ytterligare kring det tredje bärhjulsparet för att försäkra sig mot lastfall 4 med t.ex. en 

tjockare förstärkningsplåt eller ändra på radieövergången. 

Simuleringarna som gjordes på skidbalken visar även vilka förslag som tillför mycket till hållfastheten 

på balken och vilka som nästan bara ger en viktökning.  

Den svagaste delen på pendelarmen som simulerades var vid bussningsaxeln där man måste öka 

diametern för att spänningarna ska sjunka. Eftersom det krävs nya bussningar när diametern ökar 

kunde inte jag förstärka det området för att jag inte visste vilka begränsningar som fanns där. På själva 

armen krävdes det bara att öka radieövergången mellan armen och bussningsaxeln för att den skulle 

klara de nya påfrestningarna. 

Eftersom alla förslag är baserade på hur delarna tillverkas för närvarande så skulle det inte innebära 

några stora problem att tillverka balkarna eller pendelarmarna som simulerats. Det enda som skulle 

krävas är att köpa nya verktyg till pressningen av skidbalken och att programmera om robotsvetsen för 

de nya formerna. Det innebär att man måste investera lite pengar men man får en produkt som klarar 

av större påfrestningar 

Simuleringstillägget i Catia var ett grundläggande FE-program där det endast finns triangelelement 

vilket är lite sämre än fyrkantselement vid beräkningar eftersom de oftast överskattar styvheten. Det 

var även lite problematiskt att ansätta randvilkor eftersom man bara kan välja hela ytor och inte 

specifika områden att låsa fast. Detsamma var det när man tillsatte krafter och moment. 

Bucklingsanalysen är inte den mest tillförlitliga men det ger ändå ett värde som man kan sedan 

jämföra med de andra värdena på bucklingsfaktorn. Det innebär att man kan se att t.ex. 4 mm plåt med 

alla förstärkningar är ca 3,76 gånger mer beständig mot buckling än balken som används för 

närvarande. 
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