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Sammanfattning 
Denna rapport beskriver genomförandet och resultatet av examensarbetet för 

högskoleingenjörsexamen i maskinteknik, 15 hp, som utförts på Umeå universitet under 

vårterminen 2016. Tidsperioden på projektet var 10 veckor och utfördes hos företaget BAE 

Systems Hägglunds som ligger i Örnsköldsvik.  

BAE Systems Hägglunds har fått en förfrågan om det är att möjligt att integrera en 

parkeringsbroms i deras nuvarande hybridelektriska drivsystem. Förfrågningen kom ifrån 

företaget Konecrane som tillverkar lyftutrustning av olika slag. De vill ha drivsystemet till 

deras produkt reachstacker som är en terminaltruck för främst hamnar. Parkeringsbromsen ska 

även kunna agera nödbroms ifall det skulle uppstå ett läge där det krävs.  

Denna rapport behandlar vidareutvecklingen av konceptförslaget och tidigare beräkningar 

vilket innefattar detaljkonstruktion och dimensionering av parkeringsbromsen. Först gjordes 

en studie över tidigare arbeten för att få en uppfattning av funktionen och kraven på bromsen 

samt för att se om det finns några problem som behöver lösas. Sedan undersöktes externa 

källor och leverantörer för detaljer som inte kan produceras på plats hos BAE Systems 

Hägglunds.  

Därefter beräknades och dimensionerades de maskinelement och komponenter som ingår i 

parkeringsbromsen efter önskade krav och konstruerades sedan i CAD-programmet Catia V5. 

På grund av komplikationer vid dimensionering och beställning av friktionslameller i bromsen 

tillkom en avgränsning vilket ger att det inte togs fram en specifik konstruktion. Istället togs 

det fram 5 olika lösningsförslag med hänsyn till olika material och friktionskoefficienter. De 5 

olika lösningar kan sedan studeras när man fått information om friktionslamellerna och man 

kan applicera den som passar bäst.  
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Abstract 
This report describes the work process and result of the thesis work for a Bachelor of Science 

in Mechanical Engineering, 15 credits, at Umeå University during the spring semester of 

2016. The work was executed over a period of 10 weeks and was carried out at the company 

BAE Systems Hägglunds located in Örnsköldsvik, Sweden.  

Bae Systems Hägglund has received a request if it is possible to integrate a parking brake in 

their current hybrid electrical drive system. The request came from the company Konecrane 

that manufactures lifting equipment of various kinds. They want to have the drive system with 

integrated parking brake in their product Reachstacker, which is a terminal truck for ports. 

The parking brake must also have to function like an emergency brake if there should occur a 

situation where it is required. 

This report deals with further development of a concept proposal and previous calculations, 

which includes detailed construction and sizing of the parking brake. The first step is to study 

previous work to get an idea of the function and the demands on the brakes. Also to see if 

there are some problems that need to be answered. After the literature study, investigate the 

external sources and suppliers that manufactures parts that are not produced on site at BAE 

System Hägglunds.  

The components that are included in the parking brake are calculated and constructed after the 

desired requirements. The CAD program that is used in this project is CATIA V5. Due to 

complications of sizing and ordering of friction discs for the parking brake a new delimitation 

was added. Instead of one specific solution, five different concepts with regard of materials 

and friction were produced. The different solutions can be studied when information of the 

specifics of the friction plates has been decided, then choose the solution that has the best fit. 
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Terminologi 
Trucken = Konecranes reachstacker 

Lameller, lamellpacket = friktionsdisk 

E-axeln, axeln = hybridelektriska drivsystemet 

CAD-modell = 3D-modell av konstruktionen 

FE-analys = Finita element analys 
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1. Inledning 
1.1 Företagspresentation 
BAE Systems är en ledande global försvarsmaterielkoncern som har ungefär 88 200 anställda 

över hela världen. Företaget levererar ett komplett utbud av produkter och tjänster för luft, 

mark och marina styrkor, såväl som avancerad elektronik, säkerhets- och IT-lösningar och 

supporttjänster. Den svenska verksamheten av BAE Systems omfattar 1200 personer 

lokaliserade i Karlskoga, Linköping, Stockholm och Örnsköldsvik. I Sverige utvecklar, 

levererar och underhåller de system för fordon, artilleri, marina pjäser, träning och simulering 

samt elhybridsystem för civila fordon till kunder över hela världen.  

Deras främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon, stöd 

och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden.  

1.2 Bakgrund 
Sedan tidigare har BAE Systems Hägglunds utvecklat ett hybridelektriskt drivsystem till 

tyngre fordon. Nu har en förfrågan kommit där det önskas att det ska finnas en integrerad 

parkeringsbroms inuti axeln som även kan agera nödbroms. I dagsläget är det fordonets 

färdbromsar som agerar parkeringsbroms, men med en integrerad parkeringsbroms/nödbroms 

minskar kostanden för tillverkningen av dessa drivsystem.  

Förfrågan kom från företaget Konecranes som tillverkar traverskranar och annan 

lyftutrustning. Den nya axeln ska sitta i deras produkt reachstacker som är en flexibel 

terminaltruck som används vid förflyttning av containrar i hamnar.  

Figur 1 visar Konecranes reachstacker som den nya axeln utvecklas åt. E-axeln sitter i 

framaxeln och driver framhjulen. 

 

Figur 1. Konecranes reachstacker.  
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1.3 Syfte och problemställning 
Syftet med detta projekt är att fördjupa tidigare konceptförslag och sommarjobb som utförts 

inom detta område till en producerbar lösning. Det innebär att ta fram ett tillräckligt underlag 

för att kunna producera ett drivsystem med en integrerad parkeringsbroms som även har 

funktion som nödbroms. Sedan att undersöka producerbarheten hos denna produkt. Bromsen 

ska sitta i den hybridelektriska drivaxeln.  

Problemställning som finns är att den skall uppfylla vissa krav. Dessa redovisas i målen. Ett 

annat problem som ska lösas är att komponenterna som ingår i parkeringsbromsen ska 

dimensioneras så den passar in i nuvarande axel. Ändringar i längd och bredd ska undvikas 

och man ska anpassa detaljerna efter det utrymme som finns. 

 

1.4 Mål och krav 
De översiktliga målet med projektet är att det i slutändan ska finnas ett grundunderlag som 

gör det möjligt att ta fram en axel med en integrerad parkerings/nödbroms i. Det ska inte 

behövas göra ändringar i längden på axeln och den ska klara av vissa krav som tas upp här 

nedan. 

 

Kraven från Konecranes är: 

 The driveaxle shall (should) provide independent disc brake(s) for emergency braking 

with a retardation force of no less than 25 (40) kN throughout the full speed range. 

 

 The emergency brake shall require hydraulic pressure to be released, and shall 

automatically engage should the pressure drop below a certain level. 

 

 The emergency brake may also be used as a parking brake. 

 

 The static holding force of the parking brakes shall (should) be sufficient for keeping 

the System parked at 10% (15%) inclination, corresponding to 95 (150) kN. 

 

 Emergency braking shall have priority over service braking. 

 

1.4.1 Delmål  
Delmål som är framtaget av BAE Systems Hägglunds: 

 Upprätta en projektplan. 

 Analysera lastfallen för den integrerade parkeringsbromsen. 

 Genomföra FEM beräkningar av utvalt antal detaljer (1-3). 

 Fördjupa konceptkonstruktionen till ett lämpligt underlag för detaljkonstruktion. 

 Kontakta Hägglunds produktionsavdelning för bedömning av producerbarhet. 
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1.5 Avgränsningar 
Avgränsningar för detta projekt är att det ska genomföras under 10 veckor. 

Det tillkom en avgränsning mot slutet av projektet för att kunna slutföra det i tid vilket var att 

ta fram olika lösningar avseende på friktionskoefficienten av olika material och inte för 

specifikt värde på friktionskoefficienten.  
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2. Teori 
Under teoridelen förklaras olika begrepp och funktioner av de detaljer som ingår i bromsen 

samt vilka formler som används vid genomförda beräkningar. 

 

2.1 Hybridelektriskt drivsystem 
Ett hybridelektriskt drivsystem är ett drivsystem där fordonet både drivs av en elektrisk motor 

och i det här fallet en dieselmotor. Den elektriska motorn hjälper till att skära ner kostnader 

och utsläpp från ett fordon jämfört med ett fordon med bara en vanlig motor. Figur 2 visar en 

bild på framaxeln med den elektriska motorn där parkeringsbromsen skall monteras. 

 

Figur 2. E-axel 

2.2 Parkeringsbroms/nödbroms 
Bromsen som konstruerades åt drivsystemet är en fjäderansatt lamellbroms som frånkopplas 

med hjälp av hydraulik. Detta betyder att när systemet är i vila ligger parkeringsbromsen på. 

Detta sker genom att fjädrarna trycker på en kontaktplatta som i sin tur trycker ihop 

lamellpaketet som sitter monterad på planetväxeln inne i växelhuset, se figur 3, då skapas ett 

bromsande moment som låser axeln. För att sedan släppa på bromsen så att man kan köra 

fordonet ansätts ett hydrauliskt tryck på en kolvring. Kolvringen är ihopsatt med en kolvaxel 

som sitter fast i kontaktplattan. När trycket blir tillräckligt så drar kolvringen ihop fjädrarna så 

att lamellpaketet är fritt att röra sig. Bilderna nedan visar hur systemet fungerar och var 

bromsen kommer att sitta monterad. 
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Figur 3 visar utrymmet var parkeringsbromsen ska integreras. 

 

Figur 3. Utrymme för parkeringsbromsen 
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Figur 4 visar parkeringsbromsen när den är i vila. Det innebär att bromsen ligger på och den 

drivande axeln är låst. 

 

Figur 4. Parkeringsbroms vid bromsning 

Figur 5 visar parkeringsbromsen när det ligger ett ett tryck på kolvringen som drar ihop 

fjädrarna. Detta gör så att kontaktplattan inte längre ligger i kontakt med lamellerna. Då kan 

dessa rotera fritt runt den drivande axeln. 

 

Figur 5. Parkeringsbroms vid hydrauliskt tryck 

Vid behov ska även parkeringsbromsen fungera som en nödbroms. Detta fungerar så att man 

bara släpper på hydraultrycket så att fjädrarna trycker på kontaktplattan och lamellerna, dessa 

skapar ett bromsande moment. [1] 
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2.3 Parametrar från tidigare arbeten 
Resultaten av tidigare beräkning av de två olika lastfallen redovisas här. Det är beräknat på 

det statiska fallet och dynamiska fallet som beskrivs i kraven från Konecranes. Bromsen sitter 

på en planetväxel med utväxlingen ih=12.42 : 1. Det betyder att om inre axeln roterar tolv 

gånger så roterar yttre axeln 1 [2]. Se tabell 1 för att se momentet som uppkommer av 

bromsningen. Trucken väger 117 ton med maxlast och kommer upp i en hastighet av 22 km/h 

vid maxlast. 

 

Tabell 1. Dynamisk och statiskt bromsande moment 

Lastfall Bromsande moment  

Parkeringsbroms (statisk 15 % 

lutning) 

4710 Nm 

Nödbroms (dynamisk 22 km/h, 

maxlast) 

628 Nm 

 

I tabell 2 redovisas bromssträckan och tiden det tar för trucken att stanna. Det blir två olika 

utfall beroende på vilket bromsande moment man dimensionerar mot. Man ser även den 

energi som uppstår på grund av inbromsningen. [3] 

Tabell 2. Energi, inbromsningstid och sträcka 

Beskrivning Variabel Nödbroms (dynamiskt) 

Total energi 𝐸𝑡𝑜𝑡 2,18 MJ 

Inbromsningstid  

628 Nm  

t 17,88 s 

Inbromsningstid 4710 

Nm 

t 4,77 s 

Bromssträcka  

628 Nm 

s 54,62 m 

Inbromsningstid  

4710 Nm 

s 14,6 m 
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2.4 Komponenter 
Här redovisas och beskrivs de komponenter som ingår i bromsen med formler och teori för 

dimensionering av dessa.  

 

2.4.1 Lamellpaketet 
För att beräkna kraften som behöver ansättas för att motsvara det bromsande momentet 

används [3]: 

𝑀𝑏 = 𝑏𝑟𝑜𝑚𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 

𝑛𝑘 =  𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑘𝑡𝑦𝑡𝑜𝑟 

𝜇 = 𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 

𝑅𝑦 = 𝑦𝑡𝑡𝑟𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒 𝑝å 𝑙𝑎𝑚𝑒𝑙𝑙 

𝑅𝑖 = 𝑖𝑛𝑟𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒 𝑝å 𝑙𝑎𝑚𝑒𝑙𝑙 

𝐹 =
2𝑀𝑏

𝑛𝑘∗µ∗(𝑅𝑦+𝑅𝑟)
  Kraft som ansätts på lamellpaket (1) 

Vid beräkning av arean används: 

𝑛𝑎 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑚𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 

𝐴 = (𝑅𝑦
2 − 𝑅𝑖

2) ∗ 𝜋 ∗ 𝑛𝑘 ∗ 𝑛𝑎 Total area för lamell   (2) 

För beräkning av kontakttryck på lamellerna används: 

𝑃 =
𝐹

𝐴
   Kontakttryck på lamell  (3) 

Beräkning av energitätheten som en lamell behöver kunna ta upp används: 

𝛽 =
𝐸𝑡𝑜𝑡

2∗𝐴
   Energitäthet   (4) 

 

 

2.4.2 Fjädrar 
Det togs fram två stycken konstruktioner med två olika fjädrar som skapar det bromsande 

momentet. Fjädrarna som används är verktygsfjädrar och tallriksfjädrar. Båda fjädrarna har 

egenskapen att de passar i konstruktioner där man har begränsat utrymme och kräver stora 

krafter. Se figur 6 och 7 för beskrivning av dess karakteristik.   
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Figur 6 visar hoptryckningen av en verktygsfjäder. Där ses hoptryckningen och dess 

slaglängd. 

 

Figur 6. Förhållande mellan slaglängd och kraft på verktygsfjäder 

 

Figur 7 visar hur kraften och slaglängden varierar vid stapling av tallriksfjädrar. 

 

Figur 7. Karakteristik tallriksfjäder 

En viktig sak att tänka på vid dimensionering av fjädrar är att man inte ska trycka ihop en 

fjäder till max. Detta medför en försämrad livslängd. Max hoptryckning är 75 % 

kompression.[4] 

Vid beräkning av kraften som uppkommer användes formel: [5] 

𝐿𝑜 = 𝑜𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 

𝐿𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 = 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑙ä𝑛𝑔𝑑 

𝑠 = 𝑠𝑙𝑎𝑔𝑙ä𝑛𝑔𝑑 

𝑘 = 𝐹𝑗ä𝑑𝑒𝑟𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 

𝐹𝑒𝑛𝑠𝑘𝑖𝑙𝑑 = (𝐿𝑜 − 𝐿𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 − 𝑠)𝑘  Kraft vid specifik längd (5) 

𝐹 = 𝐹𝑒𝑛𝑠𝑘𝑖𝑙𝑑 ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑗ä𝑑𝑟𝑎𝑟  Total kraft  (6) 
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2.4.3 Tätningar 
Figur 8 visar måtten för att rita upp spåret för en o-ring. [6] 

 

Figur 8. Dimensionering av o-ringar 
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2.5 Tillverkningsmetoder 
En kortfattad beskrivning av de tillverkningsmetoder som tas upp i denna rapport. 

 

2.5.1 Gnistbearbetning 
Gnistbearbetning är en metod för att bearbeta hårda material med komplicerad form. Vid 

sänkgnistning är verktyget, som är en negativ elektrod, färdigformat efter önskad form. Den 

önskvärda formen i detta fall är då ett krökt hål. Arbetsstycket sänks ner i en vätska och 

gnistor förångar materialet på arbetsstyckets yta som sedan förvandlas till vätska.[7] 

 

2.5.2 Borrning  
En enkel metod för att borra in en kanal i det gjutna skyddshöljet där oljan kan transporteras.  

 

2.5.3 Gjutning 
Gjutning är en metod för att formge ett material till önskat utseende. Ett material i flytande 

tillstånd tappas till en gjutform där den sedan stelnar. Gjutformen hålrum motsvarar 

gjutstycket som tillverkas. [8] 

 

2.5.4 Presspassning 
Presspassning används för att fästa en axel i ett hål. Antingen är axeln eller hålet större än den 

andra vilket skapar att de inte går ihop utan är för trång. Då kan man med värme och kraft 

tvinga ihop dessa vilket skapar ett inre tryck som håller ihop delarna. [9] 

Figur 9 visar ett exempel där axeln är större än hålets diameter vilket skapar förutsättningen 

för presspassning. 

 

Figur 9. Presspassning 
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2.6 Kylning 
För att beräkna vilken kylning som behövs för att föra bort den energi som skapas vid 

nödbromsning används formlerna: [10] 

𝑉′ = 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚𝑓𝑙ö𝑑𝑒 

𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 

𝑐𝑝 = 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 

∆𝑇 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 

𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙 = 𝑉′ ∗ 𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ ∆𝑇   Tillförd energi (7) 

  

http://www.tfe.umu.se/courses/energi/Energi_A_5p/FormelsamlingStud2.doc


13 

 

13 

 

3. Metod 
Vid genomförandet av examensarbetet användes följande metoder och verktyg. 

 

3.1 Catia V5 
Vid konstruktionen av detaljerna användes CAD-programmet Catia V5. Detta program bistod 

BAE Systems Hägglunds med licens på plats i Örnsköldsvik. Catia V5 är ett program som är 

vanligt inom flyg och bilindustrin och är bra på att hantera stora system med många 

komponenter. 

Vid FE-analyserna används Catias insticksmodul för finita element analyser. 

  

3.2 Dimensionering av tätningar 
Vid dimensionering av tätningar och dess spår användes tabeller och beskrivningar från 

Trelleborg Sealing Solution hemsida, se figur 8.  

 

3.3 Dimensionering av fjädrar 
Vid dimensionering av fjädrar användes tabeller och hjälp av räkneexempel från Lesjöfors 

hemsida, se figur 6 och 7 på sida 9. 
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4. Genomförande 
Här redovisas arbetets metod och hur den genomfördes igenom hela processen från uppstart 

till avslut.  

 

4.1 Projektplan 
Det första steget i projektet var att framställa en projektplan. En projektplan skall innehålla 

projektets omfattning och vad som ska levereras i slutändan. Det görs även en tidsplanering 

över arbetet. Detta görs med hjälp av ett Gantt-schema som visar vilka aktiviteter och 

milstolpar som finns och vilka veckor de ska vara uppnådda efter.  

 

4.2 Litteraturstudie 
En litteraturstudie gjordes på de tidigare genomförda arbetena. Det har gjorts ett 

konceptförslag och ett sommarjobb på arbetet att integrera en broms i e-axeln innan. Det 

framgår i dessa att om parkeringsbromsen integreras i e-axeln skär man ner tillverkningspriset 

med 50-60 tusen kronor. Konceptförslaget togs fram för att se om det var möjligt att sätta in 

en broms i nuvarande axeln. Detta arbete gick igenom många olika koncept men kom fram till 

att mest lämpligt var en lamellbroms med fjäderansättning. Den behandlade mest möjligheten 

av att sätta in en broms och vilken lösning som skulle passa bäst.  

Sommarjobbet som gjordes på detta var att dimensionera de olika komponenterna som ingår i 

parkeringsbromsen. Denna bygger vidare på konceptförslaget med en lamellbroms. Det tas 

fram två olika lösningsförslag med två olika dimensioneringar mot nötning av bromsarna. Vid 

genomgång av detta arbete så identifieras några problem som behöver lösas. Annars stämmer 

belastningsfallen överens så att resultat från detta projekt används även i genomförandet av 

det här projektet. Detta är problemen med tidigare arbete: 

– Axeln är förlängd i de två lösningarna. Detta är inte önskvärt på grund av att det påverkar de 

övriga delar som ingår i axeln samt att kunder behöver anpassa sina produkter för att passa 

axeln.  

– Lamellpaketet som används vid dimensioneringen var en specialorder och tillverkas inte 

längre av företaget. Där vill man nu hitta en standard produkt som kan ersätta denna vilket 

medför att man behöver dimensionera om parkeringsbromsen.  

– Fjädrarna är maximalt hoptryckta. Detta medför en försämrad funktionalitet, se del 2.4.2.  

– Friktionskoefficient för statiskt lastfall används även vid dynamiskt lastfall. 

– Klarar bromsen ta upp energin som skapas vid nödbromsning? 

 

4.3 Val av lameller 
Valet av lameller delades upp i delmoment. Det fösta var att undersöka ifall den gamla 

leverantören fortfarande tillverkar dessa. Sedan att ta kontakt med personal hos företaget som 

kan hjälpa till med att besvara frågor. Därefter se om det finns lameller som passar för 

parkeringsbromsen/nödbromsen. 
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4.3.1 Undersökning av tidigare lamellpaket 
Först undersöktes ifall företaget Wellman Product Group fortfarande tillverkade de lameller 

som dimensionerades mot under tidigare beräkning av parkeringsbromsen. Lamellerna var 

taget från ett tidigare projekt och det var osäkert ifall dessa fortfarande var i produktion. Det 

var även en fråga om det var en standardstorlek i deras produktkatalog eller om den var 

specialbeställd. Om det är möjligt vill man ha en standardlamell för att inte behöva tillverka 

en specifik lamell för detta ändamål.  

Det tog lång tid hitta rätt kontaktinformation till någon som kunde besvara dessa frågor men 

till slut framgick det att produkten inte längre tillverkades eller var specialbeställda för det 

tidigare projektet.   

 

4.3.2 Kontakt med ny leverantör 
På grund av svårigheter att med kontakta leverantören som tillverkade de tidigare 

lamellpaketen så undersöktes om det fanns en annan tillverkare och företaget EIE Maskin AB 

hittades. EIE Maskin är en svensk återförsäljare för det tyska företaget Orlinghaus Group. De 

tillverkar bromsar, kopplingar, lameller och bromssystem. Där skapades en kontakt med en 

produktspecialist på bromsar och hydrauliska vriddon.  

Därefter diskuterades frågor och problem som kunde uppstå med 

parkeringsbromsen/nödbromsen och det framgick att det är ett problem med rymligheten men 

ett större med energin som skapas vid nödbromsning från full hastighet. Frågan är om de har 

lameller som klarar av den stora värmen som uppstår vid akutbromsning. Svar inväntas från 

Tyskland vilka material som möjligen kan passa och vilka dimensioner som de har eller om 

de behöver specialtillverka lamellerna för detta enskilda ändamål. Men vid det här tillfället 

började det bli brist på tid så jag valde att försätta med att dimensionerna bromsen efter olika 

material med olika friktionskoefficienter. Detta för att sedan kunna se i en tabell vilken 

variant av bromsen som kommer passa in för den senare valda lamellen. 

  

4.3.3 Beräkning av ansättningskraft 
För att kunna beräkna vilken ansättningskraft som krävs behöver man veta vissa parametrar 

som man kan se i avsnittet 2.4.1 och formel 1. Det valdes att räkna med den gamla diametern 

på lamellerna för att de kommer vara väldigt lika de nya som kommer beställas. Dessa var: 

𝑅𝑖 = 0,13 𝑚  

𝑅𝑦 = 0,18 𝑚 

Det räknades med att det var 4 lameller, det ger 8 kontaktytor 

𝑛𝑘 = 8 𝑠𝑡 

Man räknade på båda utfallen med deras olika bromsande moment: 

𝑀𝑏𝑝𝑎𝑟𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑏𝑟𝑜𝑚𝑠
= 4710 𝑁𝑚 

𝑀𝑏𝑛ö𝑑𝑏𝑟𝑜𝑚𝑠
= 628 𝑁𝑚 

Det räknades med friktionskoefficientvärde på ett spann från 0,08 till 0,15. 

𝜇 = 0,08 − 0,15 
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Det ger ett stort spann mellan resultaten. Om man ser på ett exempel på vad ett material har 

för friktionskoefficient så har stål mot stål vid statisk last ca 0,1-0,12 och vid dynamisk last 

0,08. Friktionstalet beskriver friktionen mellan fasta ämnen och är dimensionslöst. För att se 

resultatet se tabell 3 under avsnitt 5.1. 

För att räkna ut vilket yttryck som blir på friktionslamellerna så används formel 3.  

4.3.4 Undersökning av kylning  
Vid nödbromsning när trucken går i max hastighet skapas en kraftig energi som behöver 

överföras någonstans. Den omvandlas till värme som går igenom lamellpaketet. Detta är ett 

stort bekymmer så för att föra bort värmen undersöks möjligheten att använda hydraulolja 

som kylelement. Det som är intressant är då vilket flöde oljan behöver ha för att kunna 

transportera bort all den värme som uppstår. Detta räknas ut med formel 7. För att få ut ett 

ungefärligt värde på ∆𝑇 så används en färdig mall i Excel som tidigare skapats av 

medarbetare på BAE Systems Hägglunds. Materialet som räknas på är stål och man får att 

lamellpaketet kommer upp i cirka 700°C.  

 

4.4 Val av fjädrar 
Vid valet av fjädrar var det tre saker som var viktiga.  

 Det var att den ska vara nog kompakt för att rymmas i e-axeln. 

 Den ska generera nog med kraft för att klara av att fungera som parkeringsbroms och 

nödbroms. 

 Den ska ha nog med slaglängd för att kompensera för nötning av lamellerna.  

Vid undersökning av vilken fjäder som passar in i konstruktionen användes fakta och tabeller 

från tillverkaren Lesjöfors hemsida samt tidigare beräkningar av fjäderansättning. 

Det var först tre fjädrar jag undersökte och det var verktygsfjäder, tallriksfjäder och vågfjädrar 

för att dessa passar vid konstruktion med begränsat utrymme. Men vågfjädern valdes bort 

efter en överslagsberäkning som visade att de inte kunde skapa den kraft som behövs för att 

motsvara det bromsande momentet.  

4.4.1 Verktygsfjäder 
Vid beräkning av verktygsfjädern används formel 5 för att ta fram kraften en enskild fjäder 

genererar. Sedan används formel 6 för att räkna ut den totala kraften som fjädrarna 

tillsammans genererar. 

4.4.2 Tallriksfjäder 
Vid beräkning av tallriksfjädrarna används tabellen från Lesjöfors där man ser 

hoptryckningen, slaglängden och kraft som genereras vid kompression på 25%, 50%, 75% 

och 100 %. För att justera slaglängden så den kompenserar för nötningen av lamellerna 

används karakteristiken som visas i figur 7. Därefter används formel 6 för att räkna ut den 

totala kraften som generas av fjädrarna. Beteckningar som används är t.ex. 4F;5s vilket 

betyder 4*kraften och 5*slaglängden. 

Lossningstrycket på kolvringen som krävs för att systemet ska trycka ihop fjädern till 75% 

och tillåta axeln rotera beräknades med formel 3 där A är arean på kolvringen och F är kraften 

som uppstår vid 75% kompression.  
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4.5 Val av tillverkningsmetoder 

4.5.1 Hydrauloljekanal 
För att systemet ska fungera behöver man en kanal för hydrauloljan i det gjutna godset. 

Kanalen behövs för att kunna ansätta ett tryck för att lossa bromsen, se figur 4 och 5. Jag 

undersökte 3 olika tillverkningsmetoder med olika för- och nackdelar. Det som kvarstår att 

göra är att prata med produktionen för att se vilken som de anser är bäst.  

4.5.2 Fästning av tryck ring 
För att fästa tryckringen på kolvstängerna valdes presspassning. Jag kontrollerade att det 

skulle hålla för krafterna som den utsätts för med hjälp av en färdigställd kalkyl.[11] 

 

4.6 Konstruktion 
Detaljerna konstruerades i Catia V5. För att korrekt konstruera de spår på de packningar som 

är med på parkeringsbromsen användes Trelleborgs Sealing Solutions mall som man kan se i 

figur 8.  

4.6.1 FE-analys 
Det utfördes en finita element analys över påfrestningarna på väggen mellan kolvringen och 

fjädrarna, se figur 10. Beräkningarna utfördes med en väggtjocklek på 7 mm.  

Figur 10 visar väggen som FE-analysen genomfördes på. 

 

Figur 10. Vägg, FE-analys 
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5. Resultat 
Här nedan redovisas de resultat som examensarbetet ledde till. Det togs fram olika 

lösningsförslag som kommer visas i form av figurer och tabeller.  

5.1 Lamellpaketet 
Friktionslamellerna antogs ha de värden som är beskrivna under 4.4.2. Det krävs även att de 

ska vara gjorda för våt drift för inne i axeln är det transmissionsolja på 100 grader °C.  

Tabell 3 visar den ansättningskraft som krävs för att motsvara det bromsande momentet som 

uppstår vid de olika lastfallen.  

Tabell 3. Resultat av beräkning de två lastfall med olika friktionskoefficienter  

Friktionskoefficient Ansättningskraft parkeringsbroms (kN) Ansättningskraft nödbroms (kN)

0,08 47,5 6,3

0,09 42,2 5,6

0,1 38 5,1

0,11 34,5 4,6

0,12 31,6 4,2

0,13 29,2 3,9

0,14 27,1 3,6

0,15 25,3 3,4

47,5
42,2

38
34,5

31,6
29,2 27,1 25,3

6,3 5,6 5,1 4,6 4,2 3,9 3,6 3,4
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Friktionskoefficient

Förhållande friktionskoefficient och 
ansättningskraft

Ansättningskraft parkeringsbroms (kN) Ansättningskraft nödbroms (kN)

 

5.2 Fjädrar 
5 olika fjäderlösningar togs fram som är anpassade för den ansättningskraft som behövs, se 

tabell 4-8. Antar man att slitgränsen är samma som tidigare lamell vilket var 0,3 mm per sida. 

Det ger en slitgräns på: 

0,3 𝑚𝑚 𝑠𝑙𝑖𝑡𝑔𝑟ä𝑛𝑠 ∗ 2 𝑠𝑖𝑑𝑜𝑟 ∗ 4 𝑠𝑡 𝑙𝑎𝑚𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 = 2,4 𝑚𝑚 

Det behövs alltså en slaglängd på 2,4 mm men man måste ta i beaktning att kontaktplattan 

inte kommer ligga platt emot lamellpaketet som det syns i figur 3 utan att det kommer finnas 

ett mellanrum där. Jag sätter den till 1 mm vilket ger en slutgiltig slagläng på 3,4 mm.  
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5.2.1 Fjäderlösning 1 
Verktygsfjäder art:nr 5245, obelastad längd 38 mm, diameter 32 mm, 18 st, belastning blå 

(belastningsgrad). 

Tabell 4. Fjäderlösning 1 verktygsfjäder 

F1 vid 25% 

kompression 

F2 vid 50% 

kompression 

F3 vid 75% 

kompression 

Slaglängd 

(mellan F3 

till F1)  

Kraft vid 

ny broms 

Kraft vid 

sliten 

broms 

Lossningstryck 

31644 N 37962 N 47628 N 4,8 mm 44289 N 36297 N 10,6 Bar 

 

5.2.2 Fjäderlösning 2 
Verktygsfjäder art:nr 5473, obelastad längd 25 mm, diameter 25 mm, 24 st, belastning röd 

(belastningsgrad). 

Tabell 5. Fjäderlösning 2 verktygsfjäder 

F1 vid 25 % 

kompression 

F2 vid 50 % 

kompression 

F3 vid 75 % 

kompression 

Slaglängd 

(mellan F3 

till F1) 

Kraft vid 

ny broms 

Kraft vid 

sliten 

broms 

Lossningstryck 

34944 N 46296 N 65520 N 3,2 mm 56784 N 35818 N 12,3 Bar 

    

5.2.3 Fjäderlösning 3 
Verktygsfjäder art: nr 4331, stapling F; 8s, obelastad längd 24.4 mm, diameter 40mm, 18 st. 

Tabell 6. Fjäderlösning 3 tallriksfjäder 

F1 vid 25 % 

kompression 

F2 vid 50 % 

kompression 

F3 vid 75 % 

kompression 

Slaglängd 

(mellan F3 till 

F1) 

Lossningstryck 

30996 N 54918 N 74142 N 5,2 mm 16,6 Bar 

 

5.2.4 Fjäderlösning 4  
Verktygsfjäder art: nr 4365, stapling F; 6s, obelastad längd 25.2 mm, diameter 60mm, 18 st 

(går även att använda 12 st). 

Tabell 7. Fjäderlösning 4 tallriksfjäder 

F1 vid 25 % 

kompression 

F2 vid 50 % 

kompression 

F3 vid 75 % 

kompression 

Slaglängd 

(mellan F3 till 

F1) 

Lossningstryck 

45504 N 73746 N 90468 N 6,6 mm 20,2 Bar 

 

5.2.5 Fjäderlösning 5 
Verktygsfjäder art: nr 4326, stapling F; 8s, obelastad längd 22.8 mm, diameter 32mm, 18 st. 

Tabell 8. Fjäderlösning 5 tallriksfjäder 

F1 vid 25 % 

kompression 

F2 vid 50 % 

kompression 

F3 vid 75 % 

kompression 

Slaglängd 

(mellan F3 till 

F1) 

Lossningstryck 

37746 N 72054 N 104094 N 3,4 mm 23,3 Bar 
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5.3 Kontakttryck och energitäthet 
Totala arean för lamellerna är 𝐴 = (0,182 − 0,132) ∗ 𝜋 ∗ 2 ∗ 4 = 0,389𝑚2 

Tabell 9 visar de olika yttryck som uppstår vid fjäderkraften som uppstår vid 75 % 

kompression hos de olika fjäderlösningarna.  

Fjäderlösning Kontakttryck 75 % kompression (MPa) 

1 0,12 

2 0,17 

3 0,19 

4 0,23 

5 0,27 

 

Energitätheten som uppstår är 𝛽 =
2,18∗106

2∗3895(𝑐𝑚2)
= 279,8 𝐽/𝑐𝑚2 
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5.4 Resultat konstruktion 
Här redovisas den nya ytterdelen till växelhuset med förändringar för att kunna montera en 

parkeringsbroms.  

5.4.1 Nya växelhuset med förändringar 
Figur 11 visar förändringar av ytterdelen av växelhuset. I det här fallet visas fjäderlösning nr 

2. Man ser hålen för fjädrarna, nersänkningen för kontaktplattan och genomgående hål för 

kolvstängerna. 

 

Figur 11. Nya växelhuset, fjäderlösning 2 
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Figur 12 visar en snittet på en sammansättning av kolvring, kolvstång, packningar och det nya 

växelhuset. Lamellpacket och fjädrar är inte monterade. 

 

Figur 12. Sammansättning av nya komponenter 

5.4.2 Tätningar 
Tabell 9 visar tätningarna för kolvring och kolvstång.  

Tabell 9. Packningar 

Packning TSS Item no: Maxtryck Arbetstemperatur Hastighet 

Kolvring 

(inre) 

ORAR00280 

(elastometric 

o-ring) 

200 MPa -60°C till 

+200°C 

0,5 m/s 

Kolvring 

(yttre) 

ORAR00275 

(elastometric 

o-ring) 

200 MPa -60°C till 

+200°C 

0,5 m/s 

Kolvstång RDD100150-

M12V 

35 MPa -10 till +200°C 15 m/s 
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5.4.3 FE-analys av vägg 
Fe-analys av väggen mellan fjäder och kolvringsutrymme, se bild 9 och 10. Materialet som 

användes i beräkningen var stål med följande egenskaper: 

𝐸𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 = 200 𝐺𝑃𝑎 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 = 7860 𝑘𝑔/𝑚3 

𝑆𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑔𝑟ä𝑛𝑠 = 250 𝑀𝑃𝑎 

𝑇𝑣ä𝑟𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙 = 0,266 

Figur 13 visar resultatet över FE-analys av mellanväggen med fjäderlösning nr 4 vilket ger en 

kraft sammanlagd kraft på 90 kN.  

 

Figur 13. Resultat FE-analys, 7 mm 

5.5 Resultat tillverkningsmetoder 
Greppassning P8 h6 (axeln större än hålet) från kolvstång till kontaktplatta ger: 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 302 𝑀𝑃𝑎 

𝑃𝑚𝑖𝑛 = 47 𝑀𝑃𝑎 

Effektivaste sättet att tillverka kanalen för hydrauloljan är att gjutna in det samtidigt som 

gjutningen av växelhuset, men för att kontrollera detta måste produktionen kontaktas.  
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5.6 Resultat undersökning av kylning 
För att transportera bort värmen med hydrauloljan krävs ett volymflöde på 9,71 l/s. Men det är 

inte helt korrekt för oljan kokar innan den når 700 °C vilket skapar att förutsättningen inte 

stämmer helt överens.  
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6. Måluppföljning 
Målen på parkeringsbromsen från projektplanen har ändrats till den som Konecranes har 

skrivit. Först var det krav som var satta av BAE Systems Hägglunds men då hittades dessa 

som det bestämdes att utgå från. Kraven från Konecranes är: 

 The driveaxle shall (should) provide independent disc brake(s) for emergency braking 

with a retardation force of no less than 25 (40) kN throughout the full speed range. 

 

 The emergency brake shall require hydraulic pressure to be released, and shall 

automatically engage should the pressure drop below a certain level. 

 

 The emergency brake may also be used as a parking brake. 

 

 The static holding force of the parking brakes shall (should) be sufficient for keeping 

the System parked at 10% (15%) inclination, corresponding to 95 (150) kN. 

 

 Emergency braking shall have priority over service braking. 

 

Här är alla mål på väg att bli mött eller redan blivit det. Konstruktionen på bromsen fungerar 

så att ifall trycket på kolvringen släpper under drift går bromsen igång. Bromsen är 

dimensionerad mot de båda lastfallen. Problemet som kan uppstå är vid nödbromsning, vilket 

är energin som överförs. Ett till krav är att det ska klara vissa arbetstemperaturer. Bromsen 

klarar av temperaturer inne i bromsen på -10°C till 200°C, där packningarna är det som styr i 

dagsläget. 

Delmål som är framtaget av BAE systems Hägglunds är att: 

 Upprätta en projektplan. 

En projektplan upprättades i början av projektet. 

 Analysera lastfallen för den integrerade parkeringsbromsen. 

En studie genomfördes av tidigare beräkningar och kontroll av dessa. Sedan noterades de 

problem uppkom.  

 Genomföra FEM beräkningar av utvalt antal detaljer (1-3). 

En FE-analys är gjord på utsatt område för att kontrollera om det klarar påfrestningarna 

som uppkommer.  

 Fördjupa konceptkonstruktionen till ett lämpligt underlag för detaljkonstruktion. 

På grund av fördröjningar från externa källor är inte detta mål uppfyllt. Ett lämpligt 

underlag är framtaget för att fortsätta detta arbete. 

 Kontakta Hägglunds produktionsavdelning för bedömning av producerbarhet. 

På grund av fördröjningar från externa källor är inte detta mål uppfyllt. 
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7.  Diskussion och slutsatser 
7.1 Reflektion över arbetet 
Arbetet har delvis flutit på bra. Det har varit bekymmer med att ta kontakt med olika 

tillverkare. Det jag har lärt mig av detta att det tar mycket längre tid än vad man tror när man 

konsulterar externa källor. Annars har arbetet fungerat bra. Jag hittade några problem som 

behövde undersökas från tidigare sommarjobb. Dessa har jag behandlat och det som kvarstår 

är att när information från EIE Maskin kontrollerats och beräknats är att applicera en av mina 

5 olika lösningar på trycksättningen. 

I tabell 3 utläses vilken friktionskoefficient man har, sedan väljer man lämpligaste 

fjäderlösning. Dock bör man ta i beaktning att den totala arean för lamellen kan ha ändrats 

vilket påverkar värdena. Så man får se mitt resultat som ett riktmärke och räkna om för att se 

vilken ansättningskraft som behövs. En bred marginal med ansättningskrafter har tagits fram 

så att det kommer finnas en lösning som passat in på det nya värdet. I tabell 9 ser man de 

olika yttrycken som dessa lösningar ger vilket man får avstämma mot materialets maximala 

yttryck.  

Vid undersökning av kylning gjordes en beräkning för att se på ett ungefär vilket flöde man 

behöver ha på hydrauloljan för att transportera bort den energi som uppkommer vid 

nödbromsning. Det behövs 9,71 l/s för att åstadkomma detta. Resultatet diskuterades med 

handledare Daniel Engblom och vi kom fram till att det inte var möjligt. Då skulle det inte 

vara en parkerings/nödbroms längre utan en färdbroms.  

För att kontrollera hur bromsen reagerar vid nödbromsning behöver man testa detta i 

verkligheten för att det är väldigt svårt att beräkna och få korrekta värden. Detta på grund av 

att oljan kan koka och materialet omkring tar upp värme, så lättast är praktiska tester för att se 

om det fungerar eller inte. 

För att korta ner längden och göra en så kompakt broms som möjligt konstruerades alla 

väggar och detaljer så korta som möjligt. FE-analysen visar att en 7 mm vägg mellan 

fjädrarna och utrymmet för kolvringen klarar av trycket 90 kN. Maximala spänningen som 

uppkommer är på 213 MPa och sträckgränsen ligger på 250 MPa för materialet. Det betyder 

att det fungerar men ifall ansättningskraft ökar mer behöver man utföra en ny kontroll av 

detta. 

För att tillverka kanalen till hydrauloljan i växelhuset så tror jag att den lättaste metoden är att 

gjuta in den när man gjuter hela blocket. Borrning kommer att vara trångt att nå med 

vinklingen och utrymmet. Gnistbearbetning fungerar bra men det kräver utrustning och är 

svårare och dyrare än tidigare metoder. Fast vid en prototyp för att prova parkeringsbromsen 

är det bäst att antingen borra eller gnistbearbeta kanalen för att undersöka om det fungerar 

innan man ändrar nuvarande gjutform.  

De metoder som använts under genomförandet av projektet har varit bra anpassade mot dess 

uppgift. Jag tycker speciellt att Lesjöfors teori och beskrivning av fjäderteori var användbar. 

7.2 Vidareutveckling 
För att ta vidare detta projekt ska man föra dialogen med EIE Maskin framåt och hitta en 

lösning på friktionsdiskar som fungerar. Därefter kontrollera vilket ansättningstryck som 

krävs för att uppnå det bromsande momentet och välja en av de 5 lösningar som är framtagen 

i denna rapport. Detaljerna som är konstruerade (växelhus, tryckring, kolvring och kolvstång) 

kan användas men fästena för friktionsdiskarna ska konstrueras. Efter detta ska det 

undersökas med hjälp av produktionsavdelningen på BAE Systems Hägglunds ifall det är 
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möjligt att producera denna parkeringsbroms. Efter godkännande av bromsen kvarstår att göra 

en prototyp och testa denna för att se om allting fungerar korrekt. 

Ett till problem som behöver lösas är en strypning på oljeflödet vid nödbromsning för annars 

kan trucken tippa. Stoppsträckan på bromsen blir bara 15 meter. Då finns risken att trucken 

tippar framåt på grund att man har en tung last längst fram. Det är inga svårigheter att montera 

en strypning så att inbromsningssträckan blir längre vilket ger att risken för tippning blir 

lägre. 

Jag är nöjd med det resultat jag har fått fram i detta projekt även med de motgångar jag haft. 

Det kommer bli lättare för den som ska förtsätta med denna uppgift att slutföra den.  
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Bilaga 1 

 

 

Bilaga 1: Växelhus 
Växelhus anpassad för bromsen. 

 

Figur 14. Växelhus anpassat för parkeringsbroms 

 

 

  



Bilaga 2 

 

 

Bilaga 2: Kolvstång 
Kolvstång som man fäster i tryckringen och kolvringen för att åstadkomma mekanism för 

ansättning. 

 

Figur 15. Kolvstång 

 

  



Bilaga 3 

 

 

Bilaga 3: Kolvring 
Kolvring som ger med hjälp av hydrauliskt tryck frisättningen av bromsen. 

 

Figur 16. Kolvring 
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Bilaga 4: Tryckring 
Tryckring som trycker på lamellpaketet och skapar det bromsande momentet.  

 

Figur 17. Tryckring 

 

  



Bilaga 5 

 

 

Bilaga 5: Lock 
Lock för att skydda de nya komponenterna.  

 

Figur 18. Lock till nya e-axeln 

 


