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ABSTRACT 
During the winter 2004/2005 the work of this master thesis was carried out by Daniel 
Eriksson and Lars Jonsson at Land Systems Hägglunds in Örnsköldsvik. LSH manufactures 
ground military vehicles, e.g. the Combat Vehicle 90. CV90 has two tracks, each with nine 
wheels. The one in front is driven by the engine and the rearmost is, by hydraulics, stretching 
the track to the appropriate level. The other seven wheels are mounted to the chassis via a 
swing axle. Each swing axle can, independent of the others, swing upwards and downwards 
making the track to be in contact with the ground regardless of the terrain. The rearmost of 
these seven wheels can, when driving the vehicle backwards towards an obstacle, turn 
backward relative to the vehicle motion. This turning motion is absorbed by the torsion bar, 
the suspension of the swing axle. Turning the bar too much can result in a severely damaged 
bar. Due to this LSH wants to introduce a mechanical stop to the swing axle. The purpose of 
this thesis is to come up with an idea of such a stop. After preparation, generation of ideas and 
weighting the pros and cons of these, the work narrowed down to one final solution; a stop 
cleat onto an arm mounted directly to the chassis. The function of the stop is verified by 
several calculations, also ideas on manufacturing, mounting and material are presented. A 
conclusion finally shows that the designed stop is somewhat heavy, but fulfills each of the 
demands given. 
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SAMMANFATTNING 
Under vintern 2004/2005 utförde Daniel Eriksson och Lars Jonsson detta examensarbete vid 
Land Systems Hägglunds (LSH) i Örnsköldsvik. LSH tillverkar markgående militära fordon, 
till exempel Stridsfordon 90. CV90 har två band, vardera med nio hjul. Hjulet längst fram 
drivs av motorn och det längst bak sträcker, med hydraulik, bandet till rätt nivå. De övriga sju 
hjulen sitter fästa i fordonskroppen via pendlande armar. Armarna kan, oberoende av 
varandra, pendla upp och ner så att hela bandet trycks ner mot marken oavsett terräng. Det 
bakre av dessa hjul kan vid backning mot ett hinder pendla bakåt relativt fordonets 
rörelseriktning. En rörelse som tas upp av den torsionsstav som utgör fjäderelementet till 
pendelarmen. Om staven vrids för långt åt detta håll kan den skadas rejält. Med anledning av 
detta vill LSH införa ett mekaniskt stopp på pendelarmen och examensarbetets syfte är att 
generera förslag på ett sådant stopp. Efter förstudie, idégenerering samt sammanvägning av 
för- och nackdelarna hos dessa, utmynnar arbetet i ett förslag till stopp i form av en stopparm 
och stoppklack som fästes direkt i chassiet. Stoppets funktion verifieras med flera 
beräkningar, även ett antal idéer kring tillverkning, montering och materialval presenteras. En 
slutsats visar slutligen att det konstruerade stoppet är aningen tungt men uppfyller alla av de 
ställda kraven. 
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FÖRORD  
Examensarbetet är den avslutande kursen i civilingenjörsutbildningen med inriktning mot 
maskinkonstruktion vid Luleå tekniska universitet. Examensarbetet har utförts på Land 
Systems Hägglunds (LSH) i Örnsköldsvik, från slutet av augusti 2004 till februari 2005. 
 
LSH konstruerar och tillverkar stridsfordon och bandvagnar av olika modeller. Uppgiften har 
varit att konstruera ett pendelarmsstopp till Stridsfordon 90 (CV90). Konstruktion skall på ett 
enkelt sätt kunna appliceras levererade vagnar. 
 
Vi vill tacka de anställda på LSH som har ställt upp med vägledning, svarat på frågor och 
ordnat studiebesök i monteringsverkstaden. Ett speciellt tack riktar vi till vår examinator Mats 
Näsström på Luleå tekniska universitet, avdelningen för datorstödd maskinkonstruktion och 
handledarna på LSH, Per-Erik Gästrin, chef TFA – kaross/chassi, Hans Näslund, chef  
TF – fordons- och vapensystem samt Ulf Wiberg, konstruktör TFB – drivlina. 
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1 HJÄLP TILL LÄSAREN 
Detta stycke syftar till att hjälpa dig som läsare att få en bättre översikt över rapporten och 
dess uppbyggnad. Nedan beskrivs kort vad varje kapitel innehåller och syftet med detta 
innehåll. Efter denna korta beskrivning följer också en lista över de symboler, index och 
förkortningar som används i rapporten. 
 
Kapitel 2 Inledning – Inledningens syfte är att ge bakgrund och förståelse över vad 

examensarbetet handlar om. Här ges en presentation av uppdragsgivaren, en 
beskrivning av problemet samt en redovisning av syftet och målet med 
examensarbetet. 

 
Kapitel 3 Metod – Kapitlet beskriver i grova drag arbetsgången, vilka faser som arbetet 

delats upp i och varför dessa faser varit nödvändiga.  
 
Kapitel 4 Kravspecifikation – I detta kapitel beskrivs på ett detaljerat sätt hur kraven på 

konstruktionen tagits fram, definierats samt hur dessa rangordnats.  
 
Kapitel 5 Principlösningar – Här redovisas de förslag som inledningsvis tagits fram för 

vidare utvärdering. 
 
Kapitel 6 Konstruktionsbegränsningar – Som ett verktyg till att utreda hur stor 

potential varje principlösning har att uppfylla kraven, gjordes ett antal 
utredningar. Dessa utredningar samt de resultat de genererat behandlas i detta 
kapitel. 

 
Kapitel 7 Utvärdering av principlösningar – Kapitlet innehåller de kommentarer och 

motiveringar till varför vissa av de inledande lösningarna valdes bort och hur 
de definierades om för att slutligen en enda lösning kunde väljas att jobba 
vidare med. 

 
Kapitel 8 Vald lösning – Visar den slutgiltiga lösningens geometri, egenskaper och 

kvalitéer. Här presenteras också tillverkningsmetod och material samt de 
analyser och beräkningar som gjorts på den slutgiltiga lösningen.  

 
Kapitel 9 Diskussion – Här förs en diskussion om hur väl den slutgiltiga lösningen 

uppfyller kraven, vilka eventuella brister som finns samt vad man bör titta 
närmare på vid fortsatt arbete i ämnet. En jämförelse med parallella arbeten 
finns också här. 

 
Bilagor I slutet av rapporten finns, i form av bilagor, kompletterande analyser och 

fördjupande resonemang som inte anses nödvändigt att ha med i rapporten. 
Även en studie kring det parallella arbete som gjorts återfinns också som en 
bilaga. 
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Symboler 
A Area 
d Diameter 
F Kraft 
L Pendelarmens längd (c-c mått) 
M Moment 
N Normalkraft 
p Tryck 
s Säkerhetsfaktor 
t Tjocklek 
T Skjuvkraft 
x Avstånd 
z Stoppets hävarm, d.v.s. avståndet mellan stoppets angreppspunkt och pendelarmens 

rotationscentrum 
 
α Vinkel 
µ Friktionskoefficient 
σ Normalspänning 
τ Skjuvspänning 
 
 
Index 
b Brott 
cr Kritisk 
erf Erforderlig 
f Friktion 
h Hålkant 
hinder Kraft från hindret mot hjulet  
hr Horisontell 
jfr Jämförelse (von Mises) 
max Maximal 
m Medel 
min Minimal 
pendelarm Kraft från pendelarmen mot stoppklacken 
rc Torsionsstavens rotationscentrum 
s Sträckgräns 
skr Skruv 
tapp LSHL:s motsv. till stoppklack (även kallad stoppaxel) 
till Tillåten 
träffyta Ytan på stoppklacken mot vilken pendelarmen slår i 
vila torsionsstaven är obelastad 
vr Vertikal 
 
σ M.a.p. normalspänning 
τ M.a.p. skjuvspänning 

 
 
Förkortningar 
FE, FEA, FEM Finita Element, Finita Element Analys, Finita Element Metod 
FMV Försvarets Materielverk 
LSH Land Systems Hägglunds 
LSHL Land Systems Hägglunds lösningsidé 
PL Projektets lösningsförslag 
Strf 90 (CV90) Stridsfordon 90 (Combat Vehicle 90) 
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2 INLEDNING 
Land Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik (LSH), som ingår i den brittiska koncernen BAE 
Systems, tillverkar krigsmateriel och har levererat framförallt till Försvarets Materielverk 
(FMV) under många år. Numera går dock en större del som export. Företaget har ca 1100 
anställda och i princip all produktion och utveckling sker vid huvudkontoret i Örnsköldsvik. 
De produkter som idag produceras i serier är stridsfordon, bandvagnar och ett granatkastartorn 
med namnet AMOS. Under utveckling finns även ett fordon som kallas SEP.  
 
CV90 – Stridsfordon 90 (Combat Vehicle 90) 
CV90 finns i flera modeller, men generellt är det ett bandgående, pansarklätt stridsfordon med 
ett horisontellt vridbart torn bestyckat med kanon. Stridsfordonet väger 25-35 ton beroende på 
vilken skyddsnivå den är utrustad för och är det modernaste stridsfordonet på marknaden i 
klassen 20-35 ton. Det är utrustat med ett videosystem och en mycket avancerad 
nätverksteknik. Detta bidrar till de goda egenskaperna när det gäller taktisk och strategisk 
mobilitet samt försvar mot luftangrepp. Bland övriga egenskaper kan också nämnas 
konstruktiva åtgärder för att minska visuella, termiska och radarsignaturer vilket försvårar 
upptäckt. I figur 2.2 visas huvudmåtten på CV9040B, för att ge en uppfattning om fordonets 
storlek. CV90 har under åren skördat stora framgångar i Sverige som Finland, Norge och 
Schweiz. 
 

 

Figur 2.1 CV90120 

 

Figur 2.2 Huvudmått hos CV 9040B 
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Bandvagn 
Även detta fordon är banddrivet, vilket 
också namnet skvallrar om. Bandvagnen, 
som består av två sammankopplade vagnar, 
är ett utmärkt transportmedel eftersom den 
har bra framkomlighet i kuperad terräng. 
Dessutom är det ett amfibiefordon, vilket 
innebär att den även kan ta sig över 
vattenhinder. Bandvagnar har tillverkats i 
över 30 olika varianter, varav de senaste 
modellerna även är pansarklädda. Vissa 
modeller har även möjlighet att integrera 
vapensystem av mindre kaliber. 

Figur 2.3 Bandvagn 206S 

 
AMOS – Advanced MOrtar System 

AMOS har konstruerats i samarbete med 
Patria Weapons Systems i Finland. Detta är 
ett granatkastarsystem som kan appliceras 
på CV90, men även på stridsfordon från 
andra leverantörer. Systemet har två eldrör 
med diametern 120 mm. Systemet kan 
skjuta upp till fjorton granater som ligger i 
olika luftbanor och träffar målet samtidigt. 
AMOS har en räckvidd på över en mil, 
vilket innebär att fordonet har god tid på sig 
att inta ny position innan en eventuell 
svarseld kommer. 

Figur 2.4 AMOS monterad på CV90 

 
SEP – Splitterskyddad EnhetsPlattform 
Utifrån en fordonsplattform, band- eller hjuldriven, byggs ett komplett fordon som är 
optimerat för ett visst ändamål. Möjligheten till detta ges genom att det finns ett flertal 
moduler som kan appliceras på plattformen. SEP är därmed lämpad för många uppgifter som 
ett modernt försvar behöver. 
 

  

Figur 2.5 Banddriven SEP (t.v.) och hjuldriven SEP (t.h.), båda utan modul implementerad. 
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2.1 BAKGRUND 
Tittar man noggrannare på drivningen hos CV90 består den av ett bandställ med två stycken 
band, ett på varje sida. Varje band drivs runt av ett drivhjul, placerat längst fram på vagnen. 
För att justera spänningen på bandet sitter ett spännhjul längst bak på varje band. Mellan 
drivhjulet och spännhjulet sitter sju stycken bärhjul (se figur 2.6).  
 

 

Figur 2.6 Översikt över bandstället på CV90.  

Vart och ett av dessa fjorton bärhjul är infäst i chassiet via en pendelarmsstation, som består 
av pendelarmslagring och en pendelarm med nav (se figur 2.7). Pendelarmen roterar runt 
infästningen i pendelarmslagringen, för att vagnen skall få en mjukare gång. Detta uppnås 
genom att pendelarmens roterande rörelse är fjäderbelastad, med en torsionsstav som 
fjäderelement. Torsionsstaven är via splines fastsatt i den roterande pendelarmen på ena sidan 
av vagnen och fast förankrad i motsvarande pendelarmslagring på andra sidan.  
 

  

Figur 2.7 Pendelarmsstationens delar och torsionsstavens infästning i dessa. 

 

Torsionsstav 
(förankrad sida) 

Pendelarm  
(med nav) 
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2.1.1 MONTERING AV PENDELARMSSTATIONEN 
Hela pendelarmsstationen förmonteras och sätts på plats som en enhet vid slutmonteringen av 
fordonet. Torsionsstaven är förplasticerad och är av den anledningen endast avsedd att vridas 
åt ett håll. Den vinkel mellan pendelarmen och vertikalplanet där torsionsstaven är obelastad 
kallas vilovinkel (αvila). Vid monteringen ges pendelarmen denna vinkel (bakom 
vertikalplanet) varpå torsionsstaven sätts på plats. När vagnen sedan sätts ner på marken 
kommer denna vinkel att öka och torsionsstaven vrids i en positiv riktning. Vinkeln för varje 
pendelarmsstation är beräknad för att ge rätt tryck på varje hjul för markfrigång och 
tryckfördelning över bandets längd. Dessutom kontrolleras att pendelarmen kan rotera tills 
bärhjulet trycker upp bandet mot chassiet (110° bakom vertikalplanet), utan att torsionsstaven 
förvrids mer än till maximalt tillåten spänning.  
I figur 2.8 t.v. syns pendelarmslagringen i genomskärning, där de grå- och gulmarkerade 
delarna utgör en bajonettkoppling som låser pendelarmen i axiell riktning. 
Bajonettkopplingen består av en bajonett som är fastmonterad på pendelarmen och en hylsa 
som sitter inuti lagerhuset. Till höger i samma figur syns bajonettkopplingens ingående delar 
då de inte är sammankopplade. De två flänsarna som finns på bajonetten motsvaras av spår i 
hylsan.  

 

Figur 2.8 Pendelarmslagring i genomskärning. 

Flänsarna har den funktionen att när pendelarmen står helt vertikalt kan den föras ut ur 
lagerhuset, men när den roterats är den låst i axiell riktning. I figur 2.9 visas hur pendelarmen 
sätts på plats och torsionsstavens vilovinkel ställs in. När pendelarmsstationen monteras på 
vagnen så behöver dock inte pendelarmen föras in eftersom stationen redan är fömonterad.  
 

 

Figur 2.9 Inställning av vilovinkel 
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Bajonett 

Lagerhus 



  

Pendelarmsstopp för CV 90  7  

2.1.2 HÖGRE KOMFORTKRAV 
På vissa modeller av CV90 har kunden haft högre krav på komfort än vad torsionsstavens 
fjädring kan uppbringa. För att tillgodose kunden har LSH i dessa fall försett 
pendelarmsstation 1,2 och 7, framifrån räknat, med hydrauliska rotationsdämpare. I figur 2.10 
visas en odämpad och en dämpad station, där de färgade delarna visar på den synliga 
skillnaden mellan stationerna. Torsionsstavarna på dessa stationer har i samband med 
införandet av dämpare ersatts av modeller med lägre fjäderkonstant, d.v.s. mjukare stavar. 
Detta innebär att den fjäderkraft som torsionsstaven utgör är mindre på dessa stationer, något 
som dock är nödvändigt för att pendelarmarna på de dämpade stationerna skall pendla korrekt 
tillsammans med dem som inte har dämpare.  

 

Figur 2.10  Odämpad station (t.v.), dämpad station (mitten), och de dämpade stationernas placering (t.h.). 

2.1.3 BANDSPÄNNING 
Bandspänning är ett mått på hur pass sträckt bandet är och för CV90 finns två spänningslägen, 
normal och hög. Normal används vid normal körning medan hög bör användas vid t.ex. 
onormalt mjuk terräng (ex. myrmark) eller vid kraftigt ojämn terräng (ex. stenrösen och 
dylikt). Den primära intentionen med hög bandspänning är att fördela trycket från underlaget 
på ett jämnare sätt över bärhjulen och därigenom minimera risken för bandkrängning. 
Spänningen i bandet justeras med spännhjulet som sitter längst bak på vagnen. En 
hydraulcylinder förflyttar spännhjulen framåt eller bakåt vid normal respektive hög 
bandspänning (se figur 2.11).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.11 Normal respektive hög bandspänning. 
HÖG BANDSPÄNNING

DRIVHJUL SPÄNNHJUL

NORMAL 
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2.2 PROBLEMBESKRIVNING 
Den lägre fjäderkraften i torsionsstaven hos de dämpade stationerna har fått till följd att det i 
vissa situationer kan uppstå problem vid backning i samband med normal bandspänning. Om 
fordonet backas mot ett större hinder i dessa fall kan pendelarmen hos den sjunde 
pendelarmsstationen rotera för långt framåt, eftersom bandet då kan krökas bakom det sjunde 
bärhjulet och trycka fram detta. Risken att detta sker vid hög bandspänning är dock mycket 
liten eftersom bandet då inte kröks lika mycket. I detta fall angriper hindret längre ner på 
hjulet och den största delen av kraften går därför rakt in i pendelarmen. Vissa kunder har dock 
erfarenheter från att den högre bandspänningen inte alltid är inkopplad när vagnen backas i 
oländig terräng. Detta kan bero på att föraren inte hinner eller glömmer bort att växla till hög 
bandspänning eller när situationen på annat sätt förhindrar detta.  

2.2.1 FÖRVRIDNING AV TORSIONSSTAVEN 
Torsionsstaven är endast avsedd att arbeta vid en vinkel som är större än αvila, relativt 
vertikalplanet. För den sjunde pendelarmsstationen är vilovinkeln 28° (se figur 2.12). Om α 
understiger 28° förvrids torsionsstaven mot sin plasticering, vilket kan skada staven och 
orsaka en kostsam och besvärlig reparation.  
 

  

Figur 2.12 Schematisk vy från vänster över pendelarmsstation 7. Vid backning över hinder i samband med 
normal bandspänning är risken stor att vinkeln understiger 28° och torsionsstaven förvrids. 

2.2.2 BAJONETTKOPPLINGEN TAPPAR SIN LÅSNING I AXIELL RIKTNING 
Ett annat problem som kan uppstå är att när pendelarmen når vertikalläget (α = 0) tappar 
bajonettkopplingen sin låsning i axiell led och pendelarmen kan då glida ut ur lagerhuset  
(figur 2.13).  

  

Figur 2.13 Bajonettkoppling vid 0° respektive 28°. 

Spännhjul

Ej önskad rotation

28° 

0° 28°
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För att råda bot på dessa problem vill Land Systems Hägglunds studera möjligheten att sätta 
in någon form av mekaniskt stopp som förhindrar denna negativa pendelarmsrörelse. Grova 
beräkningar utförda på LSH:s beräkningsavdelning tyder på att det stoppande momentet kring 
pendelarmens rotationscentrum måste vara minst 20 kNm. Detta grundas endast på en 
simulering där fordonet kryper över ett hinder och där ingen hänsyn tas till hållfastheten i 
pendelarmsstationen. Värdet bör därför bara fungera som ett första riktmärke i konstruktionen 
och vidare analys krävs. 

2.3 EXAMENSARBETETS SYFTE OCH MÅL 
Detta examensarbete har syftet att utveckla en konstruktion för att förhindra ovan beskrivna 
problem. Målet är att arbetet skall generera en konkurrenskraftig konstruktion och att det även 
skall finnas tid för att tillverka en prototyp att utföra tester på. Detta för att verifiera att 
konstruktionen fungerar.  

2.4 PARALLELLA ARBETEN 
Eftersom detta är ett problem som observerats tidigare hade Land Systems Hägglunds redan 
börjat arbeta med ett lösningsförslag när detta examensarbete startade. I bilaga 1 presenteras 
detta i korthet med förenklade modeller och dimensionerande beräkningar. I bilagan finns 
också FE-analyser som visar hur pendelarmen påverkas av detta stopp. Vissa delar i rapporten 
refererar till LSHL och i slutet finns även en jämförelse mellan de båda lösningarna. 
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3 METOD 
Arbetet inleddes med att en orientering i problemet genomfördes. Detta för att bygga upp en 
förståelse för funktionen hos den komponent, sjunde pendelarmsstationen, som den 
kommande lösningen skall implementeras i. Under denna fas gjordes flertalet besök i 
verkstaden för att i verkligheten se hur de olika delarna i pendelarmslagringen ser ut, och 
sammanfogas, som komplement till de ritningar som studerades.  
 
Efter orientering om hur pendelarmsstationerna fungerar och ser ut definierades ett antal krav 
på den kommande konstruktionens möjligheter och begränsningar.  
 
Med kravspecifikationen som grund inleddes arbetet med att ta fram ett antal 
principlösningar.   
 
För att på ett så korrekt och fullständigt sätt som möjligt kunna välja en bra lösning gjordes 
därefter ett antal utredningar för att närmare definiera vissa krav. Utifrån dessa utredningar 
valdes därefter en lösning som ansågs kunna klara uppgiften. 
 
Under den största delen av tiden fortgick arbetet med att optimera den valda lösningen. 
Parallellt med detta bestämdes den maximalt tillåtna hinderkraften som den valda lösningen 
tillåter. För att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt testades och jämfördes ett flertal typer 
av analyser. 
 
När pendelarmsstoppets geometri var klar definierades hur och i vilket material det skall 
tillverkas. 
 
Parallellt med hela detta arbetsförlopp har fortlöpande dokumentering skett, för att få en klar 
överblick över det gjorda och det i framtiden erforderliga arbetet. 
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4 KRAVSPECIFIKATION 
För att i ett tidigt skede kunna generera så många och relevanta lösningsförslag som möjligt, 
formulerades en kravspecifikation, d.v.s. en lista över vilka egenskaper ett stopp måste/bör 
ha. Kapitlet visar alla dessa krav och hur de definieras.  
 
För att få konkreta data att jobba med definieras inledningsvis ett antal krav på 
pendelarmsstoppet och nedan presenteras dessa krav, indelade i klasserna A, B och C. Kraven 
ligger i det vidare arbetet till grund för hela konstruktionen av det mekaniska stoppet och 
klassindelningen syftar till att framhäva viktigare aspekter framför andra. För att säkerställa 
att inga brister finns i den slutliga produkten skall dess egenskaper överensstämma med 
kravspecifikationen. Kraven bygger på information, fakta och värden som utarbetats i samråd 
med handledarna på Land Systems Hägglunds. 
Kravklass A 
Denna kategori av krav omfattar sådana som absolut måste uppfyllas för att stoppet skall fylla 
sin funktion. Om något av nedanstående krav inte uppfylls, kan stoppet vara helt utan värde 
och i värsta fall orsakar det större skada än vad som skulle ske utan stopp. 
 

• Kritisk vinkel – Som tidigare beskrivits skall stoppet förhindra pendelarmen från att 
rotera för långt framåt, d.v.s. förhindra att torsionsstaven skadas. Optimalt vore att 
stoppa pendelarmen precis när torsionsstaven når sitt viloläge, d.v.s. vid α = 28°. 
Stoppet bör trots detta konstrueras så att det börjar verka senare för att undvika att 
pendelarmen ligger och slår mot stoppet. Ett sådant beteende hos pendelarmen kan 
nämligen leda till onödiga skador på stoppet och/eller armen samt att vibrationer kan 
uppstå i vagnen. Fenomen som av LSH anses kunna vara till större besvär än att 
torsionsstaven tillåts vridas några grader åt fel håll. Med anledning av detta beslutas 
därför att pendelarmen skall stoppas när vinkeln α (se figur 4.1) understiger det 
kritiska värdet αcr = 15°. Med denna kritiska vinkel ges alltså stoppet en marginal mot 
slag på 13°. Vid 15° hindras även bajonettkopplingen från att lossna. Enligt kravet 
tillåten hinderkraft på nästa sida skall dock stoppet tillåta α < αcr i vissa situationer. 

 

 

Figur 4.1 Kritisk vinkel. 

28° (viloläge) 

110° 

Torsionsstavens 
tänkta arbetsområde
α = 28° till 110° 

Marginal mot slag = 13°

Kritisk vinkel, αcr = 15° 

Spännhjul 

α 

α 
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• Tillåten hinderkraft – I extrema situationer går det inte att ha ett stopp utan att någon 
detalj går sönder. Antingen går själva stoppet sönder eller så går någon detalj i 
pendelarmsstationen sönder. Konstruktion och dimensionering skall därför ske så att 
spänningen i stoppet överskrider brottgränsen innan någon detalj som är mer väsentlig, 
dyrare, eller svårare att byta ut, börjar plasticera. För att stoppet skall ha god 
”prestanda” bör det konstrueras så att det tillåter högsta möjliga kraft från hindret. 

 
• Påverkan på övriga detaljer – Konstruktionen får inte innebära modifieringskrav, i 

form av borrhål, svetsfogar eller dylikt, på redan befintliga detaljer. Chassiet bör inte 
påverkas om det inte är absolut nödvändigt. 

 
• Materialval – Val av material till stoppet (eller den del av stoppet som skall gå sönder 

vid överlaster) måste i första hand ske så att det, i kombination med vald geometri, går 
sönder innan den maximalt tillåtna hinderkraften nås. Valet av material bör även vara 
sådant att det är väl känt av företaget, dvs. det bör redan användas i produktionen. 
Materialet måste också väljas med hänsyn till den omgivande miljön. Till detta hör 
beständighet mot kemikalier och smuts, samt egenskaper vid olika temperaturer. 

 
• Tillverkning – Stoppet skall antingen tillverkas genom att det bearbetas ur en plåt på 

Land System Hägglunds eller genom precisionsgjutning vid ett gjuteri. 
 

• Montering – Stoppet skall enkelt kunna monteras på redan tillverkade stridsvagnar.   
 
• Utbytbarhet – Det är av yttersta vikt att stoppet är lätt att byta ut eftersom det vid mer 

utsatta lägen är stoppet som skall gå sönder. 
 
• Frigång – Ett krav är att oönskade kollisioner mellan stopp och annan detalj på 

stridsfordonet eller marken inte kan ske. För att säkerställa detta måste rörelsemönstret 
för samtliga ingående detaljer i de två bakre pendelarmsstationerna analyseras  
(se kapitel 6.1). 



  

Pendelarmsstopp för CV 90  13  

Kravklass B 
Förutom de primära kraven finns även ett antal krav som inte är lika viktiga. Dessa skall 
behandlas som riktlinjer i konstruktionen. De är inte styrande för funktionen av stoppet, men 
fortfarande viktiga. 
 

 
• Kostnad – Det finns inget numeriskt värde på den maximala kostnaden för att 

tillverka stoppet men konstruktion, tillverkningsmetod och materialval skall göras med 
fokus på att få en så billig slutprodukt som möjligt. 

 
• Begränsat byte – En lösning där så få delar som möjligt behöver bytas ut, när stoppet 

går sönder, är önskvärd för att minimera byteskostnaden. Bytet bör även vara så enkelt 
som möjligt för att minimera arbetstiden, utrustningskrav o.s.v. 

 
• Vikt – För pendelarmsstationens funktion har extra vikt i form av ett stopp, om någon, 

endast marginell betydelse. Trots detta måste hänsyn tas till vikten eftersom alla 
detaljer strävar mot en så låg vikt som möjligt, och därigenom tillsammans minska 
totalvikten. Genom att försöka hålla en så låg vikt som möjligt är det även lättare att få 
en optimal dimension och därigenom minska materialkostnaden. 

 
• Universell lösning – Det optimala stoppet kan monteras både på höger och vänster 

sida av stridsfordonet. Detta försvåras av att pendelarmens rörelseriktning varierar i 
förhållande till stoppet och att dämparen är vänd åt olika håll, beroende vilken sida av 
vagnen den sitter på. Om möjligt så väljs i första hand en lösning som inte begränsas 
av dessa faktorer. I andra hand så väljs en lösning där någon del kan användas på båda 
sidor i kombination med en unik del för respektive sida. Genom att ha en lösning för 
båda sidorna underlättas t.ex. reservdelshantering. 

 
• Konkurrenskraft – Målet är att denna lösning skall vara bättre än Land Systems 

Hägglunds lösningsidé. Genom att vara bättre på så många punkter som möjligt ökar 
konkurrenskraften. Det primära målet vad det gäller detta är att den minst skall klara 
av hinderkraften som LSHL är dimensionerad för. 

 
Kravklass C 
Under denna kategori finns endast önskemål, som inte är särskilt viktiga och som heller inte 
är styrande för funktionen. Kan dessa önskemål uppfyllas är det en bonus eftersom de positiva 
egenskaper de för med sig förmodligen inte väger upp arbetet att uppfylla dem. Behandlas 
endast om tid och en rimlig chans att uppfylla dem finns. 
 

• Reparerbarhet – Möjligheten att kunna reparera stoppet är inte särskilt viktig, men 
om det är möjligt så är det en fördel. 

 
• Intern lösning – En lösning som även på ett smidigt sätt kan integreras under 

tillverkningen av nya vagnar är önskvärt.  
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5 PRINCIPLÖSNINGAR 
När kravbilden var klar inleddes arbetet med att ta fram potentiella idéer till ett 
pendelarmsstopp. För att ha så många varianter som möjligt att utgå från skissades en 
mängd principlösningar upp. Dessa utvärderades sedan, varpå de som ansågs ha bäst 
potential föll under en mera noggrann utvärdering. 
 
Efter förarbetet, i form av att bygga upp en funktionsförståelse samt att definiera en kravbild, 
kan en idégenerering nu inledas. Vid detta arbete görs inga djupare undersökningar om 
eventuella konstruktionsbegränsningar, förutom de i detta skede direkt uppenbara. Generellt 
antas att ett stopp som verkar så långt ut som möjligt på pendelarmen är att föredra då detta är 
mest skonsamt för pendelarmen med avseende på den böjning som annars uppstår.  
 
Idégenereringen utmynnar i cirka femton idéer till stopp, varav ett antal elimineras utan någon 
djupare utvärdering. Att dessa idéer elimineras så snabbt beror på ett eller flera av följande 
argument: 

 

• Omöjlig konstruktion 
• Otillåten konstruktion 
• Två eller flera idéer som nästan var identiska 
• Det utrymme som konstruktionen krävde var inte tillräckligt 
• Komplicerad konstruktion utan några direkt fördelar jämfört med enklare idéer 

 

Således finns efter en första gallring kvar sex idéer och dessa presenteras nedan. Fyra av 
idéerna har samma grundtanke och är väldigt lika funktionsmässigt, men har något olika 
utformning.  
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5.1 FJÄDERCYLINDER 
Pendelarmens rörelse begränsas av en kolvstång, som löper i en cylinder. På detta sätt kan 
stoppet vara förbundet med pendelarmen hela tiden utan att den är fixerad i ett läge. Inuti 
cylindern finns en tryckfjäder som förhindrar kolven att slå mot cylinderns botten när 
pendelarmen når sitt ändläge. Detta stopp tillåter pendelarmen att röra sig i princip obegränsat 
i hela arbetsområdet trots att den alltid är förbunden med stoppet. Några grader innan den 
kritiska vinkeln nås försvåras dock rörelsen något av fjädern, som då tar upp delar av armens 
energi.  

  
Figur 5.1 Sidvy av fjädercylinder (A), toppvy av fjädercylinder (B) och fjädercylinder monterad på 

pendelarmsstationen (C). 

5.2 KLO MED STAG 
Stoppet utgörs i detta fall av en klack, som monteras på pendelarmen. Syftet med klacken är 
att den skall gå emot själva stoppet och därigenom förhindra pendelarmens rörelse. Stoppet 
består av en arm som är fäst i någon av de statiska delarna i bärhjulsstationen, exempelvis 
dämparen. För att förhindra att denna arm böjs när klacken går emot sätts ett stag i nivå med 
den punkt där klacken träffar. Staget tar då upp en stor del av kraften vilket gör att 
böjmomentet på stopparmen minskas. Stoppet visas i figur 5.2. 
 

  
 
Figur 5.2 Sidvy av klo (A), toppvy av klo (B) och stoppet monterat på pendelarmsstation (C) 

C 

A 

B 

Pendelarm

A 

B C 



  

Pendelarmsstopp för CV 90  16  

5.3 STÖDKRAGE 
En stödkrage omsluter pendelarmen och tar därigenom upp en del av det böjmoment som 
uppstår. Stödkragen kan vara förlängd uppåt vid pendelarmens infästning för att få en hävarm 
mot stoppet. Stoppet i sin tur är fastsatt i lagerhuset. Stödkragen kan även vara utan 
förlängning om stoppet sitter längre ner. Om stödkragens armar kan göras väldigt styva och 
långa kommer böjmomentet på pendelarmen att bli litet, vilket medför att en högre 
hinderkraft kan tillåtas. Detta skulle öka stoppets prestanda och därigenom tillåta 
våldsammare backningar utan att risken för pendelarmshaveri ökar. Dock måste även den 
statiska delen i denna konstruktion, själva stoppet, vara väldigt starkt så att det klarar 
momentet som uppstår p.g.a. hindret.  
 
Olika varianter 
Hur stoppet är fastsatt i själva pendelarmsstationen kan varieras en hel del och därigenom kan 
kraften tas upp på olika sätt. Nedan visas fyra olika förslag på hur stoppet kan fästas, vilka 
benämns med förslag A, B, C, D. Förslag A bygger på att man låter ”halsen” på 
pendelarmsstationen ta upp kraften från stoppet. Förslag B innebär att ett förlängt stopp gör 
att kraften istället leds direkt till bultarna i chassiet och därigenom skyddar 
pendelarmsstationen på bästa sätt. Förslag C har samma tanke som förslag B fast en annan 
utformning av stopparmen. Förslag D däremot är en variant där stödkragen inte förlängts 
uppåt utan stoppet verkar direkt mot stödkragen. 

  
Figur 5.3 Stoppet monteras runt lagerhusets hals (A), skruvarna i chassiet tar upp kraften (B), skruvarna i 

chassiet på motsatt sida tar upp momentet (C) och en alternativ lösning utan extra hävarm, där 
stödkragen endast fungerar som förstärkning av pendelarmen (D). 

Förslag A Förslag B 

Förslag D Förslag C 
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6 KONSTRUKTIONSBEGRÄNSNINGAR 
Som komplement till kravspecifikationen fordrades ett antal utredningar med syftet att 
närmare definiera kraven frigång och tillåten hinderkraft, eftersom dessa begränsar 
konstruktionen. Detta var nödvändigt för att kunna utvärdera lösningsförslagen och därefter 
välja en potentiell lösning. Nedan följer en beskrivning av de utredningar som gjorts, och 
varför de gjorts. Resultatet av dessa är av yttersta vikt för valet av lösning. 

6.1 FRIGÅNG 
En avgörande begränsning vid konstruktion av stoppet är de rörliga delarna i stationens 
närhet. Varken pendelarmen, hjulet eller bandet får hindras av stoppet på ett oönskat sätt. 
Dessutom måste även geometrin hos vissa statiska delar i närheten av pendelarmstation sex 
och sju tas i beaktning.  

6.1.1 BÄRHJULETS OCH PENDELARMENS ARBETSOMRÅDE 
Uppgiften hos stoppet är enligt kravspecifikationen att hindra pendelarmen från att bilda en 
vinkel mindre 15º gentemot vertikalplanet (75º mot horisontalplanet). Viktigt att beakta under 
konstruktionen är att pendelarmen även tillåts inta en vinkel ovanför horisontalplanet på 20º, 
d.v.s. vinkeln vid vilken bärhjulet trycker upp bandet mot chassiet. Bärhjulets och 
pendelarmens arbetsområde blir således som visas i figur 6.1. Detta medför att konstruktionen 
begränsas av risken för kollision med framförvarande bärhjul och pendelarm, samt med 
bandet. När vinkeln är 20º ovanför horisontalplanet är avståndet från pendelarmens 
rotationscentrum ner till bandet 190 mm, vilket begränsar stoppets geometri nedåt.  
 

  

Figur 6.1 Pendelarmens ändlägen och torsionsstavens arbetsområde. 

När det gäller begränsningar i torsionsstavens riktning så är det hjulet som begränsar 
geometrin utåt. Spelet är endast några millimeter mellan hjul och pendelarm, varför stoppet 
inte bör gå utanför denna. 

20° 

75° 75° 

20° 

Horisontalplan 

Pendelarmsstation 6 och 7 samt spännhjul

190 mm 
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6.1.2 BANDETS ARBETSOMRÅDE 
Avståndet mellan bandet och bärhjulens ovansida kan anta stora variationer beroende på 
hastighet, underlag, last och bandspänning. Under körning ligger bandet och pendlar med en 
amplitud (se A i figur 6.2) som beror av redan nämnda faktorer.  
Bandet kan ses som fast inspänt under varje bärhjul samt runt drivhjulet. Detta medför att 
bandets amplitud mellan varje hjulpar aldrig kan bli nämnvärt stort p.g.a. det korta avståndet 
mellan hjulen. Däremot hänger bandet fritt en lång sträcka mellan drivhjulet (D) och det 
sjunde bärhjulet (B7). Visserligen går bandet över spännhjulet, men glidning över detta 
hindras endast av friktionskrafter. Att bandet inte har några fasta punkter mellan dessa hjul, i 
kombination med dess tyngd, medför att det i vila hänger ner och under körning pendlar upp 
och ner. Erfarenhet hos kunder visar att bandet kan slå sönder locken på ovansidan av de 
pendelarmsstationer som sitter på mitten av vagnen eftersom amplituden där är som störst. De 
berörda stationerna (se markering i figur 6.2) är därför utrustade med ett speciellt lock som 
skyddar mot dessa slag. Stoppet bör inte befinna sig i området ovanför dämparen (ovanför den 
röda linjen i sista stationen) för att vara säker på att det sitter väl skyddat mot slag från bandet, 
trots att den största risken för detta gäller stationerna i mitten. Avståndet från pendelarmens 
rotationscentrum till ovansidan av dämparen är 120 mm, vilket är stoppets geometriska 
begränsning uppåt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.2 Bandets arbetsområde. De markerade stationerna är utrustade med ett skyddande lock. Den röda 
linjen vid station 7 symboliserar gränsen för att stoppet med säkerhet skall vara skyddat mot slag 
från bandet.  

6.1.3 CHASSIETS BOTTEN 
För att vagnen lätt skall glida fram när en sten, stubbe eller liknande tar i undersidan av 
vagnen, skall denna vara så slät som möjligt. Detta medför att det inte är tillåtet att fästa 
stoppet på undersidan. 

A

B7 

D 
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6.1.4 MINSKYDD 
På en version av CV90 (C-versionen1) är undersidan utrustad med ett minskydd i form av en 
pansarplåt. På varje sida av fordonet sitter, bakom varje pendelarmsstation, ett fäste för 
minskyddet, förutom bakom den sista stationen där det finns två fästen. Varje fäste består av 
två delar, där den ena delen svetsas fast i chassiet. Den andra delen skruvas ihop med den 
svetsade och är den del som håller upp pansarplåten på undersidan. Minskyddet består av en 
stor plåt, som följer hela undersidan av chassiet, men även ett antal mindre plåtar. Den stora 
plåten hålls upp av fästena, men skruvas även fast direkt i chassiet. Bakom varje fäste sitter 
sedan en av de mindre plåtarna. Figur 6.3 ger en tydligare bild av minskyddets utformning. 
För projektet är endast minskyddsfästet mellan station sex och sju av intresse. 
 

 

Figur 6.3 Beskrivning av minskydd. 

 
 

Figur 6.4 CV90 utan fästen för minskydd (övre) och med fästen (nedre). 
                                            
1 CV90 som tillverkas åt FMV med avsikt att användas i internationell tjänst. 

Plåt - skruvas fast bakom det 
nedre fästet med dess skruvar

Övre fäste - svetsas i chassiet 

Plåt – löper på undersidan av 
chassiet, skruvas fast mellan 
chassiet och det nedre fästet.  

Nedre fäste - skruvas i 
pansarplåten och det övre fästet 

Chassi 
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6.1.5 SAMMANFATTNING AV GEOMETRISKA BEGRÄNSNINGAR 
Den geometri som stoppet får anta är alltså väldigt styrd av de omgivande delarna. Nedan 
följer en sammanfattning av de begränsningar som finns. I figur 6.5 syns det område som 
begränsar geometrin i vertikal riktning. 
 

• Max 120 mm ovanför pendelarmens rotationscentrum 
• Max 190 mm nedanför pendelarmens rotationscentrum 
• Helst inte utanför pendelarmen (max 5 mm) 
• Hänsyn måste tas till minskyddets geometri  
• Chassiets botten får inte påverkas 

 

  

Figur 6.5 Geometriska begränsningar i vertikal led 

6.2 TILLÅTEN HINDERKRAFT 
Eftersom stoppet skall gå sönder innan pendelarmen skadas är det viktigt att veta vid vilken 
hinderkraft som detta skall ske. I detta läge finns det dock inte någon färdig lösning att 
bestämma hinderkraften för. Därför görs istället en utredning som visar hur pendelarmen 
påverkas vid olika avstånd mellan stoppet och pendelarmens rotationscentrum  
(se z i figur 6.6 t.v.), då detta bedöms vara den viktigaste faktorn. Eftersom beräkningarnas 
syfte är att ge en ledning om avståndets påverkan, utreds detta endast genom en enkel s.k. 
finita element analys (FEA). Som komplement till denna görs också en kompletterande 
beräkning p.g.a. att FEA förenklas och därför inte tar hänsyn till exempelvis skjuvning av 
hjulaxeln. På den slutgiltiga lösningen finns däremot djupare och mer noggranna analyser där 
den tillåtna hinderkraften bestäms mera exakt. Nedan följer endast en kortare beskrivning och 
förklaring till de initiala beräkningarna som görs. De fullständiga beräkningarna på tillåten 
hinderkraft finns i bilaga 2.  

6.2.1 FE-ANALYS 
I denna inledande FE-analys stoppas pendelarmen av en enkel kloss (se figur 6.6 t.h.). De 
båda axlarna på pendelarmen har modellerats bort för att datorn skall få en enklare modell att 
behandla. P.g.a. att dessa delar tagits bort ur geometrimodellen ersätts de därför av virtuella 
parter i beräkningsmodellen. I kapitel 8.5.2 analyseras pendelarmen mera noggrant och där 
finns en mer detaljerad beskrivning av beräkningsmodellen, som liknar denna. Resultatet av 
denna analys visar totalspänningen i pendelarmen för olika z när hinderkraften är 100 kN. 
Resultatet för de områden som har högst spänningar (markerade) visas i tabell 6.1.  

120 mm

190 mm
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Det intressanta med detta resultat är i första hand att se hur spänningen i pendelarmen 
påverkas av z, inte de enskilda spänningarna. 
 

 

Figur 6.6 Lastfall (t.v.) beräkningsmodell som analysen baseras på (t.h.). 

Tabell 6.1 De högsta spänningarna som uppstår för respektive z. 

Stoppets placering z = 100 z = 150 z = 200 z = 240 

1 – Spänning [MPa] 1500 1300 1000 900 
2 – Spänning [MPa] 800 700 650 500 

 

6.2.2 SKJUVSPÄNNING I PENDELARMENS HJULAXEL 
Kraften från hjulet överförs till pendelarmens hjulaxel via ett hjulnav och två lager. Hjulnavet 
antas vara så pass styvt att ingen böjning av detta uppstår. När hjulet dessutom ligger an mot 
en plan yta på pendelarmen antas inte heller hjulaxeln böjas. 
 

 

Figur 6.7 Hjulnavets anliggning mot pendelarmen. 
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Antagandet att axeln inte kommer att böja sig medför att det enbart kommer att uppstå 
skjuvning av denna. Avståndet från kraften till skjuvytan har ingen betydelse eftersom endast 
tvärkraften är intressant. Då den kraften är densamma som hinderkraften är också resultatet 
oberoende av avståndet mellan stoppets angreppspunkt och rotationscentrum, z. Figur 6.8 
visar det område där skjuvspänningen uppstår.  
 

  

Figur 6.8 Schematisk bild över lastfallet.  

Resultatet av beräkningen visar att den hinderkraft som tillåts, innan axeln skjuvas av, är ca  
1 085 kN. En betydligt högre kraft tillåts alltså här än vad ovan beskrivna FEA visar varför 
detta inte behöver tas hänsyn till i fortsättningen. 
 

6.2.3 SAMMANFATTNING AV BERÄKNINGARNA 
Analysen visar att vridningen av pendelarmen som uppstår ger den mest kritiska spänningen 
för pendelarmens hållfasthet. Detta skiljer sig från antagandet att pendelarmen endast böjs 
runt stoppet och att det därav är av stor fördel att stoppa pendelarmen så långt ut från 
rotationscentrum som möjligt. Den höga totalspänningen som uppstår trots att stoppet sitter 
längst ner beror alltså på att vridspänningen är den dominerande faktorn. Från FE-analysen 
visas bara resultatet i de två områden med höga spänningar på in- respektive utsidan. På vissa 
ställen finns det dock spänningar som sträcker sig genom hela livet. Dessa är inte lika höga 
som de ovan angivna, men kan ändå vara kritiska p.g.a. utbredningen genom livet. Resultatet 
visar att spänningarna i de enskilda områdena sjunker när z ökar. Vid z = 240 mm finns dock 
de två ovan angivna spänningarna på samma ställe vilket inte är att föredra. Slutsatsen är 
därför att det optimala är att stoppa pendelarmen vid z = 150-200 mm, då med hänsyn endast 
tagen till spänningen i pendelarmen.  
 

Fhinder 
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7 UTVÄRDERING AV PRINCIPLÖSNINGAR 
Efter att ha utrett konstruktionsbegränsningarna stod det klart att ingen av de 
principlösningar som passerat den första gallringen var lämplig att arbeta vidare med. De 
fördelar som ansågs finnas med dessa var betydligt mindre än väntat och i vissa fall helt 
obefintliga. Av den anledningen togs beslutet att utveckla en enklare konstruktion som inte 
grundas på någon av de ursprungliga principlösningarna. 
 
Nedan följer motiveringar till varför varje enskild principlösning förkastas och ett resonemang 
kring den konstruktion som arbetas vidare med. 
 
Fjädercylinder 
Pendelarmen skall kunna inta en vinkel 20° ovanför horisontalplanet. För att denna 
konstruktion skall tillåta detta måste cylindern fästas längst ner på pendelarmen (se figur 7.1). 
Detta medför med största sannolikhet att stoppet måste svetsas eller skruvas fast i 
pendelarmen. Det är också stor risk att det blir komplicerat att tillverka och applicera  det på 
fordonet. 
 

 

Figur 7.1 Infästningspunkten för fjädercylindern måste sitta längs ner på pendelarmen 

 
Klo med stag 
Det huvudsakliga problemet med denna konstruktion är att stopparmen måste vara väldigt 
kort för att inte kollidera med bandet när pendelarmen intar vinkeln 20° ovanför 
horisontalplanet. Även med denna lösning är det sannolikt att åverkan måste ske på 
pendelarmen. Dessutom finns det även här stor risk att infästningen mellan stoppklack och 
pendelarm går sönder . 
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Stödkrage 
Konstruktionen faller p.g.a. helt andra orsaker än de föregående. Det finns egentligen inga 
konstruktionsproblem men funktionen är inte den tidigare förutspådda. Huvudsyftet med 
konstruktionen är att förskjuta stoppets angreppspunkt mot hjulet och därigenom förstärka 
pendelarmen. FE-analysen visar dock att ett stopp på avståndet 200 mm från pendelarmens 
rotationscentrum fortfarande ger en relativt hög spänning vid hinderkraften 100 kN. Detta 
beror som tidigare nämnts på vridspänningen, som inte beaktades när principlösningen togs 
fram och stödkragen lindrar endast ren böjning av pendelarmen. Med denna kännedom anses 
det därför inte finnas någon anledning till en konstruktion med stödkrage. 
 
Val av lösning 
Bristerna i principlösningarna leder till att en alternativ lösning väljs, en lösning som grundar 
sig på förslag D i figur 5.3, dock utan stödkrage. Önskemålet är att stoppet skall angripa 
pendelarmen så nära 150 mm från rotationscentrum som möjligt, för att minimera den 
spänning som härrör från böjning. Konstruktionen av denna sker med fokus på att överträffa 
Land Systems Hägglunds lösningsidé på så många punkter som möjligt. I kapitel 8 finns en 
fullständig beskrivning av hur projektets lösningsförslag (PL) ser ut, fungerar, tillverkas samt 
vilka material som kan användas. 
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8 VALD LÖSNING 
Det slutgiltiga förslaget till pendelarmsstopp som projektet genererat beskrivs i detta kapitel. 
Dels beskrivs givetvis hur geometrin för lösningen ser ut, dels hur tanken är att man skall 
kunna montera stoppet men även vilka material som är möjliga att använda samt hur 
tillverkning kan gå till. Kapitlet behandlar även de simuleringar och övriga beräkningar som 
gjorts på den slutliga geometrin. 

8.1 GEOMETRI 
Pendelarmen stoppas genom att vid den kritiska vinkeln gå emot en stoppklack. Stoppklacken 
är fäst i en stopparm via en brytpinne. Brytpinnen dimensioneras så att den skjuvas av vid en 
viss kraft (max tillåten hinderkraft). Stopparmen är fastskruvad i tre fästen vilka i sin tur är 
fästa i ett antal av de skruvar som håller den sjätte respektive sjunde pendelarmsstationen. 
Totalt består stoppet således av två olika fästen, en stopparm, en brytpinne samt en 
stoppklack. Dessa delar är utformade så att de passar oavsett om stoppet monteras på vänster 
eller höger sida av stridsfordonet. 
 

 

Figur 8.1 Bild över vänstermonterat stopp. 

Bilden ovan visar ett vänstermonterat stopp och består då av två ”högerfästen” och ett 
”vänsterfäste”. När stoppet skall monteras på höger sida används istället två vänsterfästen och 
ett högerfäste, armen vänds upp och ner och stoppklacken vrids 180° för att avståndet och 
vinkeln till pendelarmen skall bli rätt.  

960 mm 

400 mm 
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8.1.2 STOPPARM 
Stopparmen visas i figur 8.2 nedan. Eftersom de tre fästöronen är identiskt utformade och att 
armen är symmetrisk i ”tjockledsriktning” kan samma arm användas både på vänster och 
höger sida om vagnen. För att stopparmen skall få plats under pendelarmsstationen måste en 
avfasning göras på en av kanterna, se A i figur 8.2.  
Stopparmens två parallella stag skall i första hand ta upp vertikala krafter varför de är relativt 
korta, höga och smala. Det snedställda staget som sträcker sig till framförvarande station har 
således i huvudsakligt syfte att ta upp den horisontella kraften. Snedställningen gör dock att 
en del dragkraft uppstår i de två parallella stagen då stopparmen vill rotera kring det 
framförvarande fästet. 
 

    Uppskattad vikt: 18 kg 

Figur 8.2 Stopparmen sedd från ovan, från sidan och i isometrisk vy. 

8.1.3 FÄSTEN 
I figur 8.3 visas de två typer av fästen som förbinder stopparmen med pendelarmsstationens 
lagerhus.  
 
 

                    
 
 
 Uppskattad vikt: 4 kg per fäste 

Figur 8.3 Vänster- respektive högerversion av fästena. 

 

720 mm 

270 mm

70 mm

A 

Hål för brytpinne 

160 mm 

150 mm 
140 mm 100 mm 
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Anledningen till att två typer krävs är att hålbilden ser olika ut för lagerhusets vänster- 
respektive högersida vilket visas i figur 8.4.  
 
 

 

Figur 8.4 Bild över lagerhusets olika hålbilder på vänster respektive höger sida. 

Två av lagerhusets åtta skruvar används till varje fäste och övriga skruvar ges utrymme 
genom att försänkningar görs i fästena där detta är nödvändigt.  

8.1.4 BRYTPINNE 
Brytpinnen består av en 150 mm lång rundstång med brottanvisning på det ställe där 
brytpinnen önskas gå av, d.v.s. mittemellan stopparm och stoppklack. Båda ändarna av 
brytpinnen gängas för att möjliggöra fastsättning av muttrarna som skall låsa brytpinnen mot 
stoppklacken respektive stopparmen. 

  

Figur 8.5 Brytpinne. 

150 mm Ø 25 mm 

Gängad tapp 

Ursvarvad brottanvisning för 
att erhålla rätt skjuvarea 

Gängad tapp 

Uppskattad vikt: 0.4 kg

Hålbild vänster sida Hålbild höger sida 
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8.1.5 STOPPKLACK 
Stoppklacken är en kloss vars sidor fasas i olika vinklar. I klossen borras hål avsedda att fästa 
brytpinnen i samt göra det möjligt att låsa denna med en mutter. Även hål för den 
gummibeläggning som skall användas borras. Det faktum att stoppklacken är utformad med 
två träffytor och att hålet för brytpinnen är asymmetriskt placerat medför att samma klack kan 
användas både till vänster- respektive högerversionen av stoppet. Hålet för brytpinnen är 
asymmetriskt placerat eftersom att pendelarmen är asymmetriskt placerad i 
pendelarmsstationen. Övrig avfasning krävs för att ge klacken rätt vinkel i förhållande till 
pendelarmen samt maximera markfrigången för stoppet. 
 

 
 Uppskattad vikt: 2 kg 

Figur 8.6 Stoppklack 

8.1.6 GUMMIBELÄGGNING PÅ STOPPKLACK 
För att bilda ett jämnare tryck över ytan där pendelarmen träffar stoppklacken, kläds 
stoppklacken med gummi. I gummibeläggningen borras fyra hål för att möjliggöra 
fastsättning i stoppklacken. Skruvarna behöver inte gängas in i stoppklacken mer än några 
millimeter efter som de aldrig kommer att utsättas för någon belastning under normal drift. 
Den enda gång som gummimattan belastas är när pendelarmen skall stoppas, och i detta fall 
kommer den att klämmas fast.  

  
 
 Uppskattad vikt: 0.2 kg  

Figur 8.7 Gummibeläggning på stoppklack. 

Den totala uppskattade vikten för stoppet är ca 29 kg. 

70 mm 

60 mm 

20 mm 

45 mm 

90 mm 

70 mm 

80 mm

Träffyta vid 
högermontage 

Träffyta vid 
vänstermontage Hål för fastsättning av 

gummibeläggning 
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8.2 MONTERING 
Monteringen av stoppet innefattar att fästena först skruvas fast. Dessa skruvar måste därför 
bytas ut till en längre dimension (+35 mm) samt en högre hållfasthetsklass (12.9). I fästena 
skruvas sedan armen fast med tre skruvar M6S 24x85 12.9. Slutligen skruvas stoppklacken 
och brytpinnen med två muttrar M6M 14 12.9. 

8.3 TILLVERKNING 
Den huvudsakliga tillverkningsmetoden för pendelarmsstoppet är gjutning. Denna metod blir 
billigast då stoppet skall serietillverkas och appliceras på ca 150 vagnar, ett antal som väl 
täcker upp de extrakostnader som gjutformarna utgör. Vid tillverkning av prototyper väljs 
dock skärande bearbetning av plåt eftersom detta är en betydligt billigare lösning då man inte 
skall tillverka stora serier. Målning av samtliga komponenter sker på de ytor som behöver 
skydds fot fukt och smuts. 

8.3.1 STOPPARM 
Stopparmen gjuts till den form som visas i figur 8.8. Därefter bearbetas de ytor som skall vara 
i kontakt med fästena och hål borras för de skruvar som håller armen i fästena samt det hål i 
vilket brytpinnen skall sitta (detta hål har dock två dimensioner). Totalt krävs alltså efter 
gjutning att fyra (plus ett) hål borras samt att åtta ytor fräses. 

 

Figur 8.8 Från vänster: stopparmen efter gjutning, ytor/hål nödvändiga att bearbeta och stopparmen efter 
bearbetning. 

8.3.2 FÄSTEN 
Gjutningen av fästena sker i två formar. Bearbetning av kontaktytor samt borrning av hål är 
därefter nödvändigt på båda typer av fästen. I figur 8.9 visas en illustration över vilka 
bearbetningar som krävs för vänsterfästet, likadant förfarande krävs för högerfästet. 
 

 

Figur 8.9 Från vänster: ytor att fräsa samt hål att borra, planslipning av baksidan, fästet efter bearbetning. 
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8.3.3 BRYTPINNE 
Brytpinnen köps som rundstång och kräver relativt lite bearbetning. Den kapas först i rätt 
längd varpå vardera änden svarvas och gängas till M14. Slutligen svarvas ett spår i syfte att 
markera var skjuvningen kommer att ske samt för att ge brytpinnen rätt skjuvarea. 

8.3.4 STOPPKLACK 
Stoppklacken kan antingen gjutas, då den inte kräver en avancerad gjutform, men kan även 
skäras ut i 70 mm plåt. Fyra ytor behandlas därefter varpå borrning av hål, totalt tre 
dimensioner, är nödvändig. 

8.4 MATERIAL 
Utgångspunkten vid konstruktion och analys av stoppet är en sträckgräns på 700 MPa, vilket 
är samma som för pendelarmen. Valet av material sker därför i första hand bland de stålsorter 
som har en sträckgräns över 700 MPa och är väl känt på företaget. En annan viktig aspekt är 
att fästena och stopparmen både skall kunna tillverkas genom skärande bearbetning ur en plåt 
och genom gjutning. För att en prototyp skall ge rättvisa resultat vid provning, måste 
sträckgränsen vara samma för denna som för en gjuten produkt. Nedan presenteras de olika 
materialen i de olika delarna med motiveringar till varför just detta val görs.  

8.4.1 STOPPARM 
Stopparmen tillverkas av plåt i stål SS-EN 10 083-1 34CrNiMo6 [SS 14 2541] vid 
prototyptillverkningen. Plåtar av detta material har vid tjockleken 60-100 mm en sträckgräns 
på 700 MPa och en brottgräns som är 900-1100 MPa.  
Vid serietillverkningen, då stopparmen skall gjutas, måste dock ett annat material användas, 
eftersom det vid gjutning är lätt att luftfickor uppstår. Till gjutningen används därför istället 
samma material som i pendelarmen, vilket är stål SS-EN 10 083-1 25CrMo4 [SS 14 2225]. 
Sträckgränsen är 700 MPa och brottgränsen 800-950 MPa för detta material, vilket betyder att 
de båda materialens brottgräns skiljer sig. Eftersom stopparmen enligt analyser inte kommer 
att utsättas för högre spänningar än 700 MPa, är denna divergens försumbar. Då detta material 
redan finns i pendelarmen behöver det inte kontrolleras mot de faktorer som finns i 
arbetsmiljön, såsom korrosion, temperaturkänslighet m.m. 

8.4.2 FÄSTEN 
Fästena kommer också de att tillverkas av plåt i stål SS-EN 10 083-1 34CrNiMo6 vid 
prototyptillverkningen och gjutas i stål SS-EN 10 083-1 25CrMo4 vid serietillverkningen. 

8.4.3 BRYTPINNE 
Den viktigaste materialegenskapen i brytpinnen är en hög brottgräns, med tanke på den höga 
belastning som den kommer att utsättas för i kombination med det begränsade utrymmet. 
Utrymmet begränsas av stopparmens höjd, då hålet i denna inte får bli för stort. En annan 
mycket viktig egenskap är slagsegheten. Brytpinnen kommer inte direkt att utsättas för slag, 
men reaktionskraften mellan brytpinne och stoppklack kommer troligtvis att bli av den 
karaktären när pendelarmen stoppas.  
Utifrån de önskade egenskaperna ovan väljs en rundstång i Stål SS-EN 10 083-1 25CrMo4 
som bearbetas till önskad form. Därefter hårdhärdas denna i 180°C vilket ger en brottgräns på 
1470-1805 MPa. Hårdhärdningen medför också att ytan blir hårdare och sprödare än hos det 
ursprungliga materialet. Vid temperaturer ner till -40°C kommer sträckgränsen fortfarande att 
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ligga inom det ovan givna intervallet, d.v.s. över 1470 MPa. Utgångspunkten vid beräkningar 
är att brottgränsen ligger vid den övre gränsen, 1805 MPa. På detta sätt säkerställs att 
brytpinnen inte klarar en högre kraft än vad den är dimensionerad för. 

8.4.4 STOPPKLACK 
Stoppklacken kommer att tillverkas ur en plåt i stål SS-EN 10 083-1 34CrNiMo6 vid 
prototyptillverkningen. Även vid serietillverkning kan stoppklacken skäras ut ur en sådan plåt 
eftersom det inte blir särskilt mycket spill och kräver lite bearbetning. Tanken är dock att 
gjutning skall användas för serietillverkning och då med fördel i stål SS-EN 10 083-1 
25CrMo4 för att få enhetligt material i alla detaljer. Det bör även gå bra att gjuta stoppklacken 
i stål SS-EN 10 083-1 34CrNiMo6 (sämre hållfasthet) om så önskas, eftersom belastningen på 
denna är tryckande och dessutom inte så hög.  Beslutet om stoppklacken skall gjutas eller ej 
beror på vilken metod som är billigast. 

8.4.5 GUMMIBELÄGGNING PÅ STOPPKLACK 
Eftersom gummi är relativt ovanligt som konstruktionsmaterial, samtidigt som det på Land 
Systems Hägglunds inte finns någon särskild expertis inom detta område, sker den mesta 
användningen på råd från leverantören. Detta medför att det är svårt att hitta konkreta data för 
lämpliga material, varför valet görs utifrån provresultat på material som redan används inom 
företaget. Gummits enda uppgift är, som tidigare nämnts, att bilda en jämnare tryckfördelning 
mellan stoppklack och pendelarm. Materialet som väljs till denna uppgift heter UD/V 010D 
och används även som beläggning på bandet (eng. pad) för mjukare och tystare gång. Dessa 
beläggningar utsätts för en liknande belastning som stoppklacken, varför detta material bör 
vara lämpligt att använda. I det värsta fallet kommer stoppklackens gummibeläggning att 
utsättas för ett tryck på 140 MPa. Trycket uppstår när kraften är 296 kN och den utnyttjade 
gummiarean 2 100 mm2 (lasten antas då vara jämnt fördelad över halva ytan som är 4 200 
mm2). Enligt Padskvaliteter från Norca-tec/Good-year samt United defence/Varec [4] är 
sträckgränsen vid drag 30.5 MPa, men eftersom stoppklacken belastas med tryck bör detta 
inte vara några problem. För sträckgränsen vid tryckbelastning finns dock inga data.  
Antagandet att ett tryck som nästan är fem gånger högre än sträckgränsen för drag inte skall 
vara något problem, grundar sig på en rapport som behandlar ett gummiprov. I rapporten 
Besök hos Varec [5] och databladet Skjuvprov av pads [6] kontrolleras vilken kraft som krävs 
för att skjuva isär en pad. Den högsta kraft som uppmättes vid detta prov var 100 kN och då 
hände ingenting. Med tanke på att gummit är starkare vinkelrät mot skjuvplanet så bör 296 kN 
vara tillåtet i den riktningen. 
Vad det gäller kompression av gummit finns inga data för UD/V 010D men ett liknande 
material sitter på bärhjulen.  Vagnen har fjorton bärhjul som vardera består av två halvor med 
ett 37 mm tjockt gummiskikt på periferin. I en teknisk rapport – Komprimering av gummi på 
CV90-bärhjul från två olika tillverkare, Varec och Gumasol [7] testas gummits kompression 
vid olika krafter. I denna rapport finns ett diagram med kompression som funktion av kraften. 
Kraften sträcker sig dock bara upp till 120 kN. Om kurvan interpoleras till 296 kN erhålls en 
kompression på 28 och 26 mm för gummi tillverkad av Varec respektive Gumasol. 
Slutsatsen av detta är att den stora deformationen medför en bra spridning av trycket över hela 
kontaktytan, men risken är stor att materialet samtidigt förstörs. Detta är dock av mindre 
betydelse eftersom stoppet ändå måste bytas ut eller kontrolleras efter en belastning av 296 
kN. 
Materialet tillåter även borrning och kan således fästas med skruvar. Dessutom bör inte de 
förekommande temperaturvariationerna vålla något problem eftersom gummit redan används 
på i banden på fordonet. 
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8.5 ANALYS 
Inledningsvis görs en analys av vilken kraft man kan tillåta på pendelarmen utan risk för att 
den skadas. Kraften används sedan som lasten vid efterföljande simulering av själva stoppet.  
 
Generella kommentarer kring elementnätet 
Då stora element används i en FEM kan spänningen sjunka väldigt snabb på vägen genom ett 
element. När man tittar på ett enskilt element kan spänningen i vissa fall vara dubbelt så stor i 
en nod som i en annan (se figur 8.10).  
 

   

Figur 8.10 Exempel på spänningsfall genom ett element. 

När det är höga spänningar på ytan och låga spänningar inuti materialet, är det ytterst 
intressant att veta hur djupt de höga spänningarna når. Om det endast är på ytan som 
sträckgränsen överskrids behöver det nämligen inte vara så kritiskt. För att få ett lågt 
spänningsfall genom elementen används så små element som möjligt. Små element medför 
dock att antalet element ökar och därmed också beräkningstiden. För att begränsa antalet 
element, används endast små element på intressanta områden och där man inte vill ha 
”kantigt” elementnät. Exempel på sådana områden är i kontaktytor, vid radier och runt hål. 
Genom att ange hur mycket elementnätet får avvika från geometrin (i CATIA ”absolute sag”) 
samt vilken element storlek som önskas, sköter CATIA detta själv. Genom dessa två 
inställningar kommer programmet att välja önskad elementlängd där detta är möjligt. I annat 
fall väljer det en elementlängd som är så nära den önskade som möjligt, utan att elementnätet 
avviker mer än vad som angivits tillåtet. Elementlängden på ett enskilt element beror även på 
de intilliggande elementen, eftersom alla noder skall sitta ihop.  
För att åskådliggöra effekten av tillåten avvikelse (absolute sag), visar figur 8.11 den övre 
delen av pendelarmen i två versioner. I båda fallen är elementlängden inställd på 15 mm. I 
den vänstra bilden är den tillåtna avvikelsen från geometrin 5 mm, medan den i för den högra 
är inställd på 0.5 mm. Anledningen till att elementlängden 15 mm väljs för att visa detta, är att 
skillnaden är ganska liten för den aktuella elementstorleken 5 mm och därför inte är så tydlig. 
 

 

Figur 8.11 Skillnaden är tydlig mellan elementnäten då tillåten avvikelse är 5 mm (t.v.) och 0.5 mm (t.h.). 

700 MPa 

350 MPa 

650 MPa 

600 MPa 
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Samtliga simuleringar görs med paraboliska triangulära solidelement. Dessa element ger en 
bättre approximation till geometrin än t.ex. linjära triangulära element men är betydligt mer 
krävande vad gäller datorresurser. De olika detaljernas elementnät (eng. mesh) genereras med 
den automatik som finns tillgänglig i CATIA och största möjliga antal element som tillåtits, 
med avseende på rimlig beräkningstid, har använts.  

8.5.2 ANALYS AV PENDELARM 
Den inledande delen av detta avsnitt är en presentation av den beräkningsmodell som 
används. Efter detta följer resultatet av analysen med kommentarer. 
 
Förenklad modell  
Pendelarmens geometri förenklas genom att de båda axlarna tas bort eftersom de spänningar 
som uppstår i dessa är relativt små och därför ointressanta. Hålet där torsionsstaven sitter 
befrias från spår, fästet för pendelarmslyften tas bort och de små hålen fylls igen för att få en 
enklare modell. En ny cirkulär yta skapas i syfte att simulera navets kontakt med pendelarmen 
och göra att krafternas väg genom pendelarmen ska bli så verklig som möjligt. Dessutom 
finns inte stoppklacken, den utan bildas istället av ett kontaktelement. Figur 8.12 visar 
geometrimodellen som används vid beräkningen.  
 

 

Figur 8.12 De små hålen tas bort för att förenkla modellen ytterligare och en cirkulär yta skapas (t.v. mitten). 
De ljusa områdena är axlarna som tagits bort för att förenkla modellen (t.h.) 

Randvillkor 
Eftersom förenklingarna medför att modellen inte stämmer överens med verkligheten, måste 
axlarnas egenskaper och påverkan på övriga pendelarmen kompenseras för att få en 
verklighetsenlig beräkningsmodell. Nedan följer en beskrivning över hur de båda axlarna, 
som sitter i pendelarmslagringen respektive hjulnavet, samt stoppklacken ersätts i 
beräkningsmodellen. 
 
Pendelarmslagring 
Den övre axeln (pendelarmslagringen) tillåter endast rotation kring y-axeln (se figur 8.13 ) 
och torsionsstaven motverkar deformation av hålet. En fiktiv torsionsstav i form av en virtuell 
stelkropp (eng. rigid virtual part) används för att förhindra deformation av hålet, och en pivot 
låser den stela kroppen i alla riktningar utom denna rotation. Detta symboliseras av blå linjer i 
figur 8.13.  
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Hjulaxel 
Precis som vid skjuvberäkningen i kapitel 6.2.2 antas hjulaxeln inte böjas då detta förhindras 
av hjulnavet. För att i beräkningsmodellen få dessa egenskaper ersätts hjulaxeln med virtuell 
stelkropp utifrån den cirkulära yta som skapats. Samtidigt som hjulaxeln plockas bort, 
försvinner även kraftens angreppspunkt på pendelarmen. För att kompensera detta skapas ett 
lokalt koordinatsystem 134 mm utanför centrum på den cirkulära ytan. Detta motsvarar 
medelavståndet till de båda lagerytorna. Genom att använda ett lokalt koordinatsystem, där x-
axeln är horisontell riktning framåt, behöver inte hinderkraften räknas om till globala 
koordinater innan den sätts in i beräkningsmodellen. 
Den stela kroppen utgörs av den cirkulära ytan med kraftens angreppspunkt som styrande nod 
(eng. handler), vilket betyder att kraften alltid kommer att ha samma position i förhållande till 
ytans samtliga noder. Genom att ansätta kraften 134 mm ut från ytan angrips denna även av 
ett moment vilket ger pendelarmen den kritiska vridning som tidigare beskrivits. I figur 8.13 
symboliseras den stela kroppen av blå linjer som sammanfaller i kraftens angreppspunkt.  

 

Figur 8.13 Randvillkor för beräkningsmodellen. 

 
Stoppklack 
I stället för stoppklacken används en virtuell kontaktkropp (eng. virtual contact part) för att 
stoppa pendelarmen. Ingen av pendelarmens noder tillåts passera kontaktkroppen, men 
däremot får de röra sig obegränsat i motsatt riktning. Kontaktkroppen är låst i alla riktningar 
för att efterlikna stoppklackens egenskaper så långt som möjligt. Stoppklacken kommer att få 
en väldigt liten förskjutning innan brytpinnen skjuvas av, vilket överensstämmer väl med de 
egenskaper som en fullständigt låst kontakt medför. Avståndet från centrum på stoppklacken 
till pendelarmens rotationscentrum är 140 mm.  
Anledningen till att en virtuell kontaktkropp används är att kontakttrycket får en naturligare 
spridning över den ursprungliga kontaktytan. När pendelarmen stoppas och därmed 
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deformeras, vill den gå ifrån stoppklacken på insidan. Detta resulterar i ett högre tryck på 
utsidan, vilket inte uppträder när en geometrimodell av stoppet används. I bilaga 3 finns en 
mer utförlig redogörelse för hur den virtuella kontaktkroppen fungerar samt en jämförelse 
mellan de olika metoderna att stoppa pendelarmen i CATIA och I-DEAS. 
 
En översikt över elementen visas i tabell 8.1.  

Tabell 8.1 Element som används i beräkningsmodellen. 

Elementlängd [mm] Absolute sag [mm] Antal element Antal noder 

5 0.25 155 784 95 942 
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Resultat 
Syftet med denna analys är att få fram den kraft där pendelarmen börjar deformeras plastiskt. 
Det finns därför ingen kraft given i randvillkoren, utan ett flertal krafter har använts för att 
iterera fram den maximalt tillåtna. Den kraft som ligger på gränsen mellan elastisk och 
plastisk deformation av pendelarmen visar sig vara 130 kN och resultatet av denna visas 
nedan. 
 
Deformationen av pendelarmen är i geometrimodellen som störst längst ned, där 
förskjutningen är 2.50 mm. Den största förskjutningen i hela beräkningsmodellen är 3.63 mm, 
i den punkt som kraften angriper.  
 
Vad gäller spänningarna är dessa över, eller strax under, sträckgränsen 700 MPa i ganska 
stora områden. I figur 8.15 och figur 8.16 granskas och kommenteras de spänningar som är 
närmast den kritiska gränsen, men även de som ligger över sträckgränsen utan att vara farliga. 
Figur 8.14 visar de snitt som används för att tydligare kunna se spänningarna i tvärsnittet och 
på insidan av pendelarmen. 
 
 

  

Figur 8.14 Snitten som visas i figur 8.15 och figur 8.16. 
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Spänningar som ligger nära sträckgränsen genom hela livet uppstår i två områden. Precis i 
snittet är spänningen 600-700 MPa i ena radien, och i den nedre delen ovanför det ena fästörat 
är spänningen 500-700 MPa. Detta är de mest kritiska spänningarna för detta fall, just med 
tanke på att de tränger genom hela livet. 
 
I kontakten mellan stoppet och pendelarmen uppstår ett kontakttryck som är 700-1100 MPa 
på ytan. Data över tillåtet kontakttryck för detta specifika material finns inte angivna i de 
källor som använts. Efter jämförelse mellan sträckgräns och tillåtet kontakttryck för liknande 
material i tabeller ur Karl Björks formel- och tabellsamling [5] (”Tillåten spänning vid statisk 
belastning” på sidan 33 och ”Tillåtna kontakttryck vid statisk last” på sidan 35) kan däremot 
antas att ovan givna kontakttryck inte bör orsaka någon betydande skada på pendelarmen. 
 
I den nedre delen av pendelarmen, i övergången mellan fästöronen och den vertikala delen, 
finns ytterligare två områden med spänningar över sträckgränsen, men dessa uppträder endast 
på ytan. Det ena fallet där spänningen når 600-750 MPa är inte alls farligt, men då spänningen 
går upp till 900 MPa bör detta beaktas. Med tanke på att spänningen nästan når brottgränsen 
finns en liten risk för sprickbildning i detta fall. 
 
Runt den cirkulära ytan uppträder också höga spänningar, upp till 900 MPa. Detta beror på att 
den fingerade hjulaxeln sitter ihop med övriga pendelarmen och böjspänningar uppstår i 
kanten mellan dem. I verkligheten sitter det en ring mellan hjulaxeln och pendelarmen, vilken 
är fastskruvad i fästöronens hål. Kraften tas då upp i öronen, och endas kontakttryck uppstår 
mellan ring och pendelarm. 
 

      

Figur 8.15 Snitt A-A 
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8.5.3 SIMULERING AV STOPP 
Flera olika FE-simuleringar av själva stoppet körs p.g.a. den komplexitet som uppstår då 
många komponenter är i kontakt med varandra. Dels körs en ”grov” simulering med alla 
ingående komponenter i en och samma simulering. Detta medför förstås många tidskrävande 
kontaktanalyser vilket i sin tur leder till att antalet element måste hållas nere. Om antalet 
element blir många i kombination med många kontakter kan med tillgänglig utrustning inte 
ett resultat uppnås inom rimlig tid. Det grova elementnätet i denna simulering gör att 
resultatet endast kan ses som en grov uppskattning. Simuleringen är ändå av betydelse då den 
på ett relativt korrekt sätt visar på vilket sätt stopparmen och fästena deformeras vid 
belastning och vilka ytor som går emot varandra och så vidare. Vetskapen om dessa kontakter 
gör att förfinade simuleringar på detaljnivå kan genomföras. Nedan beskrivs i stort de 
randvillkor och laster som använts vid dessa förfinade simuleringar. 
 
Randvillkor för detaljsimuleringar 
Den första detaljsimuleringen görs endast på stopparmen där modellen låses med virtuella 
kontaktelement på de platser där fästena i verkligheten sitter. Låsningarna ansätts så att armen 
vid belastning tillåts röra sig på samma sätt som den första, ovan beskrivna, simuleringen 
visar. Lasten på stopparmen kommer i verkligheten från pendelarmen mot stopplacken och 
vidare via brytpinnen in till stopparmen. Hela denna ”kedja” av kontakter elimineras genom 
att brytpinnen och stoppklacken sätts samman till en och samma komponent. Denna 
komponent tas dessutom inte heller med geometriskt, eftersom spänningarna i denna inte är 
intressant för analysen. Istället skapas en virtuell kontaktkropp även för denna kombinerade 
stoppklack/brytpinne och kraften som pendelarmen ger upphov till ansätts sedan direkt på 
denna. Även ett moment tillkommer eftersom kraften egentligen träffar mitt på stoppklacken 
och inte längst in vid stopparmen där kraften nu ansätts. 
 

                                 

Figur 8.17 Fästen, stoppklack och brytpinne ersätts med virtuella kroppar. 

Kraft och moment 
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Pendelarmsstopp för CV 90  40  

När nu endast armen är med som geometrisk modell och kontakterna är begränsade kan 
elementnätet förfinas och ett mer korrekt resultat kan erhållas. Varje virtuell kropp låses vilket 
leder till att reaktionskrafter uppstår. För de virtuella kroppar som motsvarar fästena överförs 
dessa reaktionskrafter till fästena som pålagda krafter. En simulering över fästena är således 
nästa steg i analysen av stoppet. Vart och ett av fästena kan efter simulering av stopparmen 
analyseras mer detaljerat. En kontaktkropp skapas av de ytor mot vilka stopparmen ligger i 
kontakt. Denna kontaktkropp låses dock inte utan ansätts med krafter motsvarande de 
reaktionskrafter som fås från stopparmsanalysen. Vidare skapas kontaktelement där 
chassiskruvarna sitter samt på hela den yta som i verkligheten vilar mot 
chassiet/minskyddsplåten. 
 
Utifrån de resultat som simuleringarna ger kontrolleras spänningarna i både fästen och 
stopparm samt vilka reaktionskrafterna blir i både chassiskruvar samt skruvarna mellan fäste 
och stopparm. Brytpinnens diameter, i det tänkta skjuvsnittet, dimensioneras genom enkla 
beräkningar på denna skjuvning för hand. Likaså kontrolleras belastningen på stoppklacken 
också endast för hand. Dessa kompletterande beräkningar visas i kapitel 8.5.4. 
 
Resultat  
Nedan visas de resultat som fås vid beräkning med kraften 300 kN på stoppklacken, den kraft 
som motsvarar max tillåten kraft (130 kN) på bärhjulet med avseende på hållfastheten hos 
pendelarmen enligt tidigare kapitel.  
 
Stopparm 
Vid en närmare titt på stopparmen (figur 8.18) syns att spänningarna blir höga i området kring 
hålet för brytpinnen samt i skarpa kanter. Deformationen uppgår som mest till 0.8 mm.  
 

 

Figur 8.18 Spänningar i stopparmen vid en last på 300 kN 

De höga spänningarna är dock i huvudsak på ytan och de skarpa kanterna finns inte på den 
verkliga detaljen vilket gör att spänningarna vid dessa punkter blir betydligt högre i modellen 
än de som uppstår i verkligheten. 
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Även i vissa noder i kontaktytorna blir spänningarna högre än vad de blir i verkligheten. I 
figuren nedan visas t.ex. att spänningen koncentreras till det hörn som tar upp det vridande 
momentet vilket gör att spänningen i dessa noder når cirka 800 MPa. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
               

Figur 8.19 Spänningar i de två yttre fästöronen.  

Det tydligaste exemplet på att orimligt höga spänningar uppstår i kontaktytor visas i figur 
8.20 nedan. Spänningarna kring kanten, mot vilken brytpinnen trycks, uppgår till ca 5 GPa i 
ett fåtal noder. Spänningen sjunker dock snabbt och en bit ut i materialet ligger den på 
betydligt mer rimliga nivåer.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8.20 Hålkanttryck kring hålet där brytpinnen sitter. 

De gånger kraften mot stoppklacken närmar sig 300 kN går brytpinnen högst sannolikt av 
direkt och detta måste dessutom anses som ovanliga laster. D.v.s. belastningar av denna 
storlek utsätts inte stopparmen för regelbundet och behöver därför inte hålla för sådan kraft 
vid mer än något enstaka tillfälle. Vid avbruten brytpinne bör förstås hela stoppet kontrolleras. 
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Fästen 
Endast det fäste som utsätts för högst belastning visas här. För övriga resultat från 
simuleringar på fästen hänvisas till bilaga 4. Där visas hur båda typer av fästen belastas 
beroende på var de sitter och om stoppet är vänster eller högermonterat.  
Simuleringarna i CATIA visar att fästena väl står emot den belastning som uppstår då 
pendelarmen går emot stoppklacken vid den kraft där brytpinnen skall skjuvas av. På ett fåtal 
punkter når spänningarna upp över 700 MPa, likt tidigare sker detta vid skarpa kanter och på 
de ställen där fästet är i kontakt med stopparmen. Att det på dessa ställen blir orimligt höga 
spänningar är inte konstigt med den beräkningsmetod som används. Då trycket fördelas på 
noderna istället för över en yta blir de visade spänningarna också avsevärt mycket högre än 
vad som är både rimligt och troligt. I markerade områden i figur 8.21 ligger spänningen på 
1000-2000 MPa i ett fåtal enskilda noder och ca 700-800 MPa i dessas närhet. Deformationen 
av fästet uppgår till som mest 0.6 mm. 
 

 

Figur 8.21 Spänningar i det mest utsatta fästet vid en last på 300 kN på stoppklacken.  
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8.5.4 KOMPLETTERANDE BERÄKNINGAR 
Som tidigare nämnts utförs även kompletterande beräkningar till simuleringen i CATIA. 
Dessa syftar till att rent teoretiskt utifrån de resulterande krafterna från FE-analysen 
kontrollera dimensioner och spänningar i de ingående komponenterna. Dels kontrolleras de 
mest utsatta skruvarna för skjuv- och normalspänningar, dels kontrolleras de hålkanttryck som 
uppstår i både arm och fästen. Slutligen kontrolleras även vilken dimension som krävs på den 
brottanvisning som görs i brytpinnen. Samtliga beräkningar nedan är gjorda för när stoppet är 
monterat på vänster sida om vagnen. På grund av symmetrin i stoppet antas värdena inte skilja 
mycket för högermonterat stopp.  
 
Skruvförband mellan stopparm och fästen 
Nedan visas de beräkningar som gjorts för de skruvförband som kopplar samman stopparmen 
med fästena i chassiet. Dubbla spänningsarean används eftersom skruvarna skjuvas på två 
ställen. Dessutom tas hänsyn till den friktionskraft som uppstår i glidytorna mellan stopparm 
och fäste. Något som simuleringen i Catia inte tar hänsyn till. Formler är hämtade ur K. 
Björks formel och tabellsamling, Maskinhandboken och KTH:s formelsamling i 
hållfasthetslära [5-7]. 
 

                 

Figur 8.22 Schematisk skiss över kopplingen mellan stopparm och fäste. 

Den skjuvkraft som verkar på skruven kan tecknas fhr F2FF ⋅−=τ . Friktionskraften mellan 
varje kontaktyta kan tecknas enligt NFf ⋅μ= där μ är friktionskoefficienten mellan 
kontaktytorna och kan sättas till 0.2 för torra ytor av gjutstål i vila [5]. Värdet på N är 
approximativt med förspänningskraften. Denna sätts godtyckligt till 100 kN för M24 
skruvarna. Skjuvkraften kan alltså skrivas  
 

(I) N2.02FF hr ⋅⋅−=τ . 
 
Enligt von Mises formel för jämförelsespänningen blir denna då 
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Även det hålkanttryck som uppstår i övergången mellan fäste, skruv och stopparm analyseras. 
Likaså hålkanttrycket i det hål, både i stoppklacken och i stopparmen, i vilket brytpinnen skall 
sitta har beräknats på liknande sätt. De olika areorna som används visas i figur 8.23 och 
kraften är Fh = Fτ som beräknas i ekvation (I) ovan. 
 

 

Figur 8.23 Spänningsarea, tdAh ⋅= , för fästet (t.v.) respektive för stopparmen (t.h.). 
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I tabellerna nedan visas de resultat som fås efter att nödvändiga krafter hämtats från 
simuleringen i Catia. Fäste H och Fäste V i tabellen är höger respektive vänster fäste på den 
sjunde pendelarmsstationen och Fäste 3 är det tredje fästet som sitter på den framförvarande 
sjätte pendelarmsstationen. 

Tabell 8.2 Beräknade värden för de spänningar som uppstår i skruvarna mellan stopparm och fäste. 

Komponent Aτ 
[mm2] 

Aσ 
[mm2] 

Fhr  
[kN] 

N 
[kN] 

Fτ 
[kN] 

Fσ = N 
[kN] 

σjfr 
[MPa] 

σs 
[MPa] 

ss 
 

Fäste H (M24) 905 353 268 100 228 100 520 1080 2.1 
Fäste V (M24) 905 353 84 100 44 100 296 1080 3.7 
Fäste 3 (M24) 905 353 -282 100 -242 100 543 1080 2.0 

Tabell 8.3 Hålkanttryck i stopparmen och dess fästen. 

Komponent F  
[kN] 

t  
[mm] 

d  
[mm] 

ph  
[MPa] 

ph,till 1 
[MPa] 

ss 
 

Hål i fäste H/Motsv. öra i stopparmen 268 2 x 20 = 40 40 168 700-800 5.1 
Hål i fäste V/Motsv. öra i stopparmen 84 2 x 20 = 40 40 53 700-800 16 
Hål i fäste 3/Motsv. öra i stopparmen -282 2 x 20 = 40 40 176 700-800 4.8 

 

                                            
1 Uppskattat värde från tabeller med liknande material ur K. Björks Tabell och Formelsamling [5]. ph ligger generellt något över 
sträckgränsen för materialet vilken är ca 700 MPa för aktuellt material. 

Fh Fh
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Spänningar i chassiskruvar 
De skruvar med vilka stopparmens fästen är fastsatta, chassiskruvarna, belastas med dels en 
normalkraft, dels en skjuvkraft. Både normalkraften, N, och skjuvkraften, T, fås från 
simuleringen i CATIA. Även i dessa beräkningar tas friktionskraften med, µ sätts precis som 
tidigare till 0.2 och antalet friktionsytor är här 1. Vidare beräknas jämförelsespänningen enligt 
ekvation (II) och resultaten av dessa beräkningar visas i tabell 8.4. I de flesta fall visar det sig 
nödvändigt att välja en högre hållfasthetsklass, 12.9 eller 14.9 beroende på vilken säkerhet 
som önskas. 

Tabell 8.4 Beräknade värden för de spänningar som uppstår i chassiskruvarna. 

Komponent Skruv Aτ 
[mm2] 

Aσ 
[mm2] 

N 
[kN] 

T 
[kN] 

Fτ 
[kN] 

Fσ 
[kN] 

σjfr 
[MPa] 

σs 
[MPa] 

ss 
 

Fäste H (M20) Övre 314 245 117 111 88 117 679 1080 1.6 
 Nedre 314 245 106 36 15 106 440 1080 2.5 
Fäste V (M20) Övre 314 245 31 23 17 31 157 1080 6.9 
 Nedre 314 245 19 13 9 19 93 1080 11.7 
Fäste 3 (M20) Övre 314 245 147 93 64 147 695 1080 1.6 
 Nedre 314 245 193 68 29 193 804 1080 1.3 

 
Erforderlig diameter hos brytpinne 
Dimensionen på brytpinnen bestäms utifrån teoretiska beräkningar där pinnen antas utsättas 
för ren skjuvning.  
 

 

Figur 8.24 Schematisk snittvy över kopplingen mellan stopparm och stoppklack. 

 
Kraften Fpendelarm ger upphov till dels en normalspänning i brytpinnen som kan tecknas 

σ

σ=σ
A
F  och en skjuvspänning som kan skrivas 

erf

pendelarm

A
F

=τ .  

 
Med von Mises formel blir jämförelsespänningen likt ekvation (I) därefter 
 

2

erf

pendelarm
2

σ

σ2
jfr A

F
3

A
Fσ ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  

 
Den area som krävs, Aerf, blir således 
 

Fσ 

Fpendelarm 

Area, Aerf,  som skall 
skjuvas när Fpendelarm > Fmax

Stoppklack 
Stopparm 

Brytpinne 
Fσ 



  

Pendelarmsstopp för CV 90  46  

2
2

jfr

2
pendelarm

erf

A
F

F
3A

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−σ

⋅=

σ

σ

 

 

och med 
4
dA

2
erf

erf
⋅π

=  kan därefter erforderlig diameter, derf, hos brytpinnen skrivas som 

2
2

jfr
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erf

A
F

F34
d

⎟
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⎝
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=
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Eftersom den axiella kraften i brytpinnen är okänd sätts denna till noll. Den är högst sannolikt 
större än noll men vid antagandet att brytpinnen kommer att utsättas för ren skjuvning kan Fσ 
= 0 vara en tillräckligt god approximation. Dessutom innebär detta att om det uppstår en axiell 
kraft i brytpinnen går den av vid en lägre kraft än den är dimensionerad mot, med andra ord så 
byggs här en viss säkerhet in i konstruktionen. Med Fσ = 0 blir den erforderliga diametern 
således  
 

jfr

pendelarm
erf

F34
d

σ⋅π

⋅
=  

 
Alltså vid belastningen Fpendelarm på stoppklacken går brytpinnen av till följd av skjuvning om 
diametern väljs till derf. Tabell 8.5 visar resultaten numeriskt. 

Tabell 8.5 Numeriska värden för beräkning av erforderlig diameter på brytpinnen. 

Fpendelarm [kN] σjfr [MPa] derf [mm] 
Motsv. den maximala kraft som LSHL tillåter (d.v.s. sb = 1.0) 490 24.4 
Motsv. den maximala kraft som pendelarmen bedöms klara 300 19.0 
Motsv. den kraft som LSHL tillåter med sb = 2.3 210 

1 800 
16.0 

 
Hålkanttryck i stopparmens respektive stoppklackens kontakt med brytpinnen 
Brytpinnen ger upphov till ett hålkanttryck mot både stopparmen och stoppklacken. Detta 
hålkanttryck beräknas som för fästena tidigare (ekvation (III)) med Fh = Fpendelarm, d.v.s. 
 

(IV) 
td

Fp h
h ⋅
=  

Tabell 8.6 Hålkanttryck i hålen för brytpinnen. 

Komponent Fh  
[kN] 

t  
[mm] 

d  
[mm] 

ph  
[MPa] 

ph,till  
[MPa] 

ss 
 

Hål för brytpinnen i stopparmen 300 40 25 300 700-800 2.8 
Hål för brytpinnen i stoppklacken 300 60 25 200 700-800 4.3 
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Kontakten mellan stoppklack och pendelarm 
Stoppklacken utsätts även för ett kontakttryck på den yta mot vilken pendelarmen slår i. Detta 
tryck blir 
 

MPa71
6070

103
A

F 5

träffyta

pendelarm =
⋅
⋅

==σ . 

 
Eftersom max tillåtet kontakttryck är ungefär 700-800 MPa utgör denna kontakt inget 
problem för stoppklackens hållfasthet. 

8.5.5 SLUTSATS KRING ANALYSER 
Svårigheten att förenkla modeller för att möjliggöra beräkningar inom rimliga tider ger förstås 
automatiskt osäkerhet i beräkningar. Genom att genomföra flera simuleringar mellan vilka 
både låsningar, elementantal och laster varierats har de mest rimliga uppskattats fram och 
således osäkerheten minimerats.  
 
Begränsningarna i modeller, beräkningsprogram och även datorer gör dock att exakta resultat 
endast kan fås genom tester på tillverkade prototyper. Främst vad gäller pendelarmens tålighet 
och max tillåten stoppkraft, men även för att kunna viktoptimera både stopparm och fästen. 
Vid de simuleringar som gjorts i detta projekt har dimensioner behållits relativt grova just till 
följd av osäkerheten i beräkningarna och för att vara på ”den säkra sidan”. 
 
Analyserna kan dock fungera som en fingervisning vilken tyder på att stoppet bör klara de 
påfrestningar som det utsätts för när pendelarmen stoppas. Likaså pendelarmen bör klara 
denna belastning utifrån de antaganden som gjorts. 
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9 DISKUSSION 
Arbetet 
Själva projektarbetet inriktade sig tidigt på att generera en lösning som är konkurrenskraftig 
gentemot Land Systems Hägglunds lösningsidé. Arbetet har genomsyrats av problemet att få 
plats med nya komponenter på och omkring pendelarmsstationen, samtidigt som dessa måste 
vara kraftiga nog att tåla de mycket höga krafter som uppstår när pendelarmens icke 
önskvärda pendling skall stoppas. Vidare har den svåraste delen av projekt varit att få fram 
tillförlitliga FEA-resultat. Den mjukvara som använts, CATIA, är inte det allra bästa 
verktyget då det gäller FEM men samtidigt det som rent praktiskt varit mest lämpligt att 
använda. Svårigheten att ansätta krafter och låsningar, samt att låsa/koppla olika ingående 
komponenterna till varandra gör att resultaten inte kan bli helt överensstämmande med 
verkligheten men kan dock ge en fingervisning om hur pass väl en detalj är dimensionerad.  
 
Lösningen 
Den lösning som projektet resulterat i har förstås både för- och nackdelar. Låt oss börja titta 
på de nackdelar som den valda lösningen kan anses ha. Konstruktionsarbetet inriktades på att 
generera en lösning som på ett lindrigare sätt än LSHL påverka övriga pendelarmsstationen. 
Eftersom LSHL innebär att stoppet sitter i direkt kontakt med dämparen gör detta att den 
hamnar nära pendelarmen och får en kort hävarm till de krafter som skall tas upp. Om man ser 
till projektets stopp måste krafterna tas upp på ett mycket större avstånd, något som härrör 
från idén med att konstruera ett stopp som inte påverkar pendelarmsstationen. Det ökade 
avståndet leder till att belastningen blir högre jämfört med på det stopp som LSHL innebär, 
varför det också kräver större dimensioner. Detta leder förstås till att vikten för denna lösning 
blir avsevärt mycket högre jämfört med LSHL. Uppskattningar visar vikten blir ungefär 
dubbelt så hög men dessa är dock mycket approximerade eftersom geometrin inte fullständigt 
optimerats (till stor del p.g.a. svårigheten att få fram säkra resultat med FEM). Vidare 
jämförelse visar att LSHL har tre unika komponenter och fyra totalt per stridsfordon medan 
PL har fem unika och totalt tolv komponenter. Vikten och komponentantalet är således de två 
tydligaste fördelarna för LSHL.  
 
Dock innebär detta stopp att pendelarmsstationen får ta upp all belastning, något som 
fortfarande inte är verifierat att den klarar. Ett test är planerat men har i skrivande stund inte 
ännu genomförts och oturligt nog hinner inte resultatet komma med i rapporten. Det kan alltså 
visa sig att LSHL inte fungerar överhuvudtaget. PL däremot påverkar endast chassiet och 
bottenplattan av pendelarmsstationen samt de skruvar som håller denna platta mot chassiet. 
Alla dessa delar kan anses kraftiga nog vilket innebär att det är själva stopparmen eller fästena 
som skall gå sönder. Dessa detaljer kan dock rättas till/dimensioneras om i händelse av att det 
efter verklig provning visar sig vara nödvändig, något som ej är möjligt med LSHL. Om 
något oönskat går sönder med LSHL innebär det med största sannolikhet en förstörd 
pendelarmsstation. Även om PL inte klarar belastningen riskeras aldrig pendelarmsstationen, 
på sin höjd en av de åtta skruvar som håller pendelarmsstationen mot chassiet. Här har alltså 
PL en rejäl fördel. En annan fördel som PL kan anses ha är att samma komponenter används 
både för vänster- respektive högermontage. LSHL innebär att stoppet tillverkas i en vänster- 
respektive högerversion, något som också ger PL fördel när det gäller hanteringen av 
reservdelar. Vidare kan PL uppvisa en något bättre markfrigång än LSHL. 
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Nedan visas en tabell i vilken de krav som inledningsvis ställdes på stoppet presenteras och 
jämförs med de egenskaper det slutgiltiga stoppet, resultatet av hela arbetet, har. I tabellen kan 
ses att de allra flesta krav uppfyllts. Vikten är som tidigare nämnts något hög samt att inget av 
de stopp som detta arbete presenterar (om man även ser till LSHL) kan anses vara ett 
optimerat förslag till stopp för nytillverkade stridsfordon. 

Tabell 9.1 Tabell över ställda krav och hur dessa är uppfyllda. 

A – Måste uppfyllas 
 Ställda krav Uppnådda resultat  
Kritisk vinkel 15° 15° ☺ 
Tillåten hinderkraft Så stor som möjligt 130 kN (p.g.a. pendelarm) ☺ 
Påverkan på övriga detaljer Ingen Ingen (skruvbyte) ☺ 
Materialval Tillgängligt på företaget JA ☺ 
Tillverkning Skära eller gjuta JA, gjutning ☺ 
Montering På redan tillverkade JA, även C-version ☺ 
Utbytbarhet  JA ☺ 
Frigång  JA  ☺ 

B – Bör uppfyllas 
 Ställda krav Uppnådda resultat  
Kostnad Ha i åtanke   
Begränsat byte Så få delar som möjligt Stoppklack, brytpinne ☺ 
Vikt Bör hållas låg 29 kg  

Universell lösning Höger- och vänstermontage JA ☺ 

Konkurrenskraftig KLO (LSHL) ARM (PL) ☺ 
Max kraft Dämparens skruvar (-) Chassiets skruvar (+)  
Montering + -  
Frigång OK (-) OK (+)  
Vikt 16 kg (+) 29 kg (-)  
Påverkan på andra detaljer - +  

Tillverkning Två komponenter med 
många passytor (-) 

Tre enkla komponenter 
med få styrande mått (+)  

C – Önskvärt 

 Ställda krav Uppnådda resultat  
Reparerbarhet  Ej nödvändigt ☺ 
Intern lösning Appliceras vid nytillverkning NEJ, ingen fördel  
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Fortsatt arbete 
Ett fortsatt arbete med den idé om stopparm som projektet tagit fram är högst aktuell om det 
visar sig att pendelarmsstationen inte klarar den belastning som LSHL utsätter den för. Vid ett 
sådant arbete bör utvärderas närmare om man kan tillåta den vikt som krävs för att 
stopparmen och fästena ska bli stark nog för att klara belastningen. Vidare bör man fundera på 
vad som är mer värdefullt; färre antal komponenter eller enklare montering och billigare 
tillverkning. Om antalet komponenter som lösningsförslaget innebär i dagsläget är för stort, 
kan man tänka sig att stopparmen fogas samman med fästena samt att stoppklacken fogas 
samman med brytpinnen. Sammanfogningen kan antingen ske vid gjutningen alternativt med 
svetsning. Då skulle antalet unika komponenter minska från fem till två och totala antalet 
komponenter per stridfordon från tolv till fyra, d.v.s. ett lägre antal unika komponenter än 
LSHL. Dock skulle detta försvåra och mest troligt även fördyra tillverkningen samt göra 
monteringen besvärligare då vikten ökar om man ser till enskilda komponenter. Men om 
antalet komponenter är ett problem så kan det vara väl värt att titta närmare på. Vidare krävs 
riktiga test på tillverkade komponenter för att med säkerhet kunna kontrollera stoppets 
funktion och vikt. 
 
Slutsats 
Projektet har resulterat i ett förslag på ett stopp som utan att nämnvärt påverka redan 
befintliga komponenter förhindrar pendelarmens oönskade rörelse. Trots att ett annat förslag 
(LSHL) redan prototyptillverkats och är redo att testas finns, enligt tidigare resonemang, 
relativt goda möjligheter till att det ändå kan bli detta stopp, med eller utan viss variation, som 
skall hjälpa Land Systems Hägglunds Stridsfordon över de hinder som ligger i dess (back)väg 
i framtiden. 
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Land System Hägglunds lösningsidé (B1) 1 

LAND SYSTEMS HÄGGLUNDS LÖSNINGSIDÉ 
Land Systems Hägglunds lösningsidé presenteras nedan i form av funktionsbeskrivning, 
handberäkningar och FE-analyser. Dokumentet är på eget initiativ skapat för detta 
examensarbete och därefter granskat av Per-Erik Gästrin för att säkerställa att inga felaktiga 
uppgifter presenteras. 
 
FUNKTION 
Land Systems Hägglunds lösningsidé (LSHL), bestående av en hållare och en stoppaxel, är 
en konstruktion som integreras i den sjunde pendelarmsstationen genom att den monteras 
utanpå dämparen (se figur 1). Dämparen består av två halvor som skruvas ihop med åtta 
skruvar. Två av de hålen används för att fästa hållaren på dämparen, och det medför att dessa 
två skruvar måste vara längre än de ordinarie. Hållaren som tillverkas av plåt i stål SS-EN 
10 083-1 42CrMo4 [SS 14 2244] är konstruerad utifrån dämparens form, så att i princip alla 
ytor ligger i kontakt med varandra och den följer dessutom dämparens konturer upp på 
ovansidan där en klack finns. När pendelarmen belastar axeln griper hållaren tag i dämparen, 
som då vill rotera. Med denna konstruktion kommer belastningen att fördelas över de åtta 
skruvarna som håller dämparen på plats. Axeln måste därför dimensioneras så att den går av 
före brott på dessa skruvar och innan plastisk deformation sker av pendelarmen. Hållarens 
utformning medför alltså att belastningen på stoppet tillåts vara fyra gånger högre än om 
endast hållarens två skruvar skulle belastas, bortsett från pendelarmens 
hållfasthetsbegränsning. 
 
 

 

Figur 1 Pendelarmsstoppet monterat på dämparen 
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Axeln som tillverkas i SS-EN 10 025 S355 JR [SS 14 2172], fästes från baksidan med en 
skruv M6S 16x25 8.8 fzb och en spännbricka BRIF 17 fz. Genom att axeln monteras på detta 
sätt istället för att skruvas direkt i hållaren, är den lätt att byta ut (se figur 2) när belastningen 
når Fmax. Eftersom dämparen är identisk för både höger och vänster sida samtidigt som 
pendelarmen skall stoppas åt olika håll (relativt dämparen) finns hållaren i två varianter. 
Nedan följer en beskrivning av pendelarmsstoppet för vänster sida. 
 

 

Figur 2 Axeln monteras fast i hållaren med en skruv från baksidan. 

För att få en plan kontaktyta med pendelarmen och därigenom minska trycket, är axeln 
avfasad. För att lättare kunna hålla emot när skruven skall dras åt, är även den motstående 
sidan avfasad en liten bit. I axeln finns ett gängat hål för skruvinfästning i hållaren. 
 

 

Figur 3 Axeln i vy bakifrån (övre t.v.), framifrån (nedre t.v.) och i isometrisk vy (t.h.). 
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x2

  x1  

DIMENSIONERING AV AXEL 
Axeln dimensioneras mot dämparens åtta skruvar av typen MC6S 12x90 12.9. Den största 
kraft som stoppet skall vara verksamt vid, bestäms utifrån brottgränsen hos skruvarna när de 
utsätts för skjuvning. För att vara säker på att dämparen inte lossnar före brott på stopptappen, 
finns stopptappen i två dimensioner med säkerhetsfaktorn sb=1.65 respektive sb=2.31. Nedan 
följer en beräkning som visar hur den maximalt tillåtna kraften på stoppaxeln (sb = 1) 
beräknas. 
 
TILLÅTEN STOPPKRAFT M.A.P. DÄMPARENS SKRUVAR 
Brottgränsen hos varje skruv som håller dämparen har värdet MPa 1200skrb, =σ , vidare är 

skjuvarean för varje skruv är 2
2

mm113
4
12Α ≈
⋅π

=τ  .  

 
Eftersom skruvarna kommer att skjuvas av i detta fall, måste brottgränsen räknas om till en 
maximalt tillåten skjuvspänning via deviationsarbetshypotesen 
 

22
jfr 3 τ⋅+σ=σ  där σ = 0 och således fås skjuvspänningen 

3
jfrσ

=τ . 

 
Genom skruvarnas skjuvarea och max tillåten spänning hos skruvarna, kan max tillåten 
skjuvkraft bestämmas genom 
 

N28878113
3

1200A
3

T
A

T skrb,
max

max =⋅=⋅
σ

=⇒=τ τ
τ

. 

 
De åtta skruvarna är placerade på avståndet x1 alternativt x2 runt rotationscentrum för 
torsionsstaven (se figur 4). Medelavståndet, xm, för skruvarna kan beräknas till  
 
 
 
 

mm108.75
8

10521106
8

x2x6x 21
m =

⋅+⋅
=

⋅+⋅
= . 

 
 
 

Figur 4 Skruvhålens placering kring torsionsstavens rotationscentrum. 
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Det maximala moment som skruvarna kan motverka beräknas som   
 

Nmm1068.1108.75288788xT8M 6
mmaxtot ⋅=⋅⋅=⋅⋅= .  

 
Stopptappen får inte ge upphov till ett större moment än detta. Då stopptappen har en hävarm 
på ungefär 126 mm till torsionsstavens rotationscentrum, kan max skjuvkraft på tappen 
beräknas som 
 

kN540
126

1068.1
x

MT
6

stoppaxel

tot
stoppaxelmax, =

⋅
== . 

 
Den kritiska vinkeln, αcr, är i detta fall 10°. Med αcr, Mtot och pendelarmslängden, L=320 mm, 
kan den maximalt tillåtna hinderkraften, Fhinder, beräknas som  
 

kN216
cos10320

1068.1
cosL
MF

6

cr

tot
hinder =

°⋅
⋅

=
α⋅

= . 

 
DIMENSIONERING AV AXEL 
Axeln dimensioneras utifrån den maximala skjuvkraften på stoppklacken. Först beräknas 
vilken diameter som precis klarar av denna kraft 540 kN. Utifrån detta dimensioneras sedan 
diametern på axeln beroende på vilken säkerhetsfaktor som används. 
Brottgränsen för materialet i axeln är 490 MPa och jämförelsespänningen vid skjuvbrott blir 
då  

MPa283
3

490
3
b

b ==
σ

=τ . 

 
Från brottgränsen och den maximala skjuvkraften beräknas den maximala diametern på axeln. 
Vid denna diameter kommer axeln och dämparens skruvar att skjuvas av samtidigt, enligt 
teorin. 

mm 49.3
283

40005404Td
d

4T
A

T

b

max
b2

b

max

b

max
b =

⋅
⋅

=
⋅
⋅

=⇒
⋅
⋅

==τ
πτππ

. 

 
För att vara säker på att brott sker på axeln innan dämparens skruvar går av, tillverkas alltså 
axeln i två versioner med säkerhetsfaktorn sb,1=1.65 respektive sb,2=2.31. Den diameter som 
motsvarar detta, med säkerhetsfaktorn 1.65, beräknas enligt följande 
 

mm38.4
1.65
49.3d

s
dd

s
AA

2

1
b,1

2
b2

1
b,1

b
1 ==⇒=⇒= . 
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Maximal hinderkraft, skjuvkraft och moment med avseende på respektive säkerhetsfaktor kan 
sedan på liknande sätt beräknas som 
 

kN 327
1.65
540

s
TT

b,1

max
1 max, === . 

 
Den erforderliga diametern för respektive fall redovisas i tabell 1 tillsammans med de krafter 
som får verka vid olika utföranden av stoppet. 
 

Tabell 1 Krafter vid olika utföranden av stoppet. 

Dimensionerande faktor s d 
[mm] 

Tmax, tapp 
[kN] 

Fhinder (αcr = 10°) 
[kN] 

Mrc 
[kNm] 

Brottgräns, dämpare 1 49.2 540 216 68.1 
Stoppaxel 1 1.65 38.4 327 131 41.3 
Stoppaxel 2 2.31 32.4 234 94 29.5 
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ANALYS AV PENDELARM 
Eftersom denna lösning stoppar pendelarmen på ett annat ställe än för projektets lösning till 
stopp, görs här en ny analys av pendelarmen. Stoppet är i detta fall placerat 126 mm från 
pendelarmens rotationscentrum istället för 140 mm. I denna lösning är dessutom axelns 
dimension redan bestämd till 38.4 respektive 32.4 mm för de olika säkerhetsfaktorerna. 
Stoppaxlarna kommer, enligt teorin, att gå av vid hinderkrafterna 131 respektive 94 kN, vilket 
gör det intressant att se hur pendelarmen påverkas vid dessa. Därför analyseras spänningen i 
pendelarmen vid dessa krafter. Ytterligare en kraft är intressant, nämligen den som ger 
plastisk deformation av pendelarmen. Efter iterering visas att denna ligger på ca 120 kN för 
detta stopp, att jämföras med 130 kN för det stopp som projektet tagit fram. Skillnaden härrör 
från den skillnad i stopphävarm, z, som de båda lösningarna har: 126 respektive 141 mm. 
 
RANDVILLKOR 
Eftersom denna lösning stoppar pendelarmen på samma sätt som stopparmen, görs denna 
analys på exakt samma. Det enda som skiljer dem åt är stoppets placering, varför 
kontaktkroppens angreppsyta flyttas 14 mm uppåt. Beräkningsmodellen ser då ut enligt figur 
5. 
 

 

Figur 5 Randvillkor för beräkningsmodellen. 
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RESULTAT 
Nedan visas de spänningar som uppstår i pendelarmen när denna stoppas vid 126 mm och de 
olika hinderkrafterna som tidigare beskrivits. 
 
Fhinder = 131 kN (sb = 1.65) 
Deformationen av pendelarmen är 2.60 mm längst ned i geometrimodellen och 3.81 mm i 
beräkningsmodellen där kraften angriper.  
Det är väldigt stora områden som har spänningar omkring sträckgränsen 700 MPa. I figur 7 
och figur 8 granskas och kommenteras de spänningar som är mest kritiska, men även de som 
ligger över sträckgränsen utan att vara särskilt farliga. Figur 6 visar de snitt som används för 
att tydligare kunna se spänningarna i tvärsnittet och på insidan av pendelarmen. 
 
 

   
  

Figur 6 Snitten som visas i figur 7 och figur 8  
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Spänningar som överskrider sträckgränsen genom hela livet uppstår i två områden. Precis i 
snittet (se figur 7) är spänningen 600-800 MPa i ena radien, och i den nedre delen ovanför det 
ena fästörat är spänningen 500-750 MPa. Detta är de mest kritiska spänningarna för detta fall, 
just med tanke på att de tränger genom hela livet. 
 
I kontakten mellan stoppet och pendelarmen uppstår ett kontakttryck som är 700-1100 MPa 
på ytan, vilket inte bör orsaka någon skada på pendelarmen. 
 
I den nedre delen av pendelarmen, i övergången mellan fästöronen och den vertikala delen, 
finns ytterligare två områden med spänningar över sträckgränsen, men även dessa uppträder 
endast på ytan. Det ena fallet där spänningen når 800 MPa är inte så farligt, men då 
spänningen går upp till 1000 MPa bör detta beaktas. Med tanke på att spänningen är högre än 
brottgränsen är risken för sprickbildning ganska hög i detta fall. 
 

          
  

Figur 7 Snitt A-A 
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I figur 8 (t.v.) syns två röda områden inringade, där de höga spänningarna till största del 
härrör från vridmomentet. Spänningen är här 600-950 MPa och har sitt maximum närmast 
stoppklackens underkant. Stoppklacken, eller den virtuella kontaktkroppen, syns inte i dessa 
figurer men den nedre kanten finns ganska precis där områdena möts. Eftersom det är ganska 
stora områden med spänningar upp till brottgränsen 950 MPa så finns risk för skador. I detta 
fall bör även det faktum att topparna finns vid stoppet beaktas. Det höga kontakttrycket och 
den höga spänningen genom hela livet i radien sammanfaller nämligen med de ovan angivna 
ytspänningarna. 

 
 

Figur 8 Snitt B-B (t.v.) och snitt C-C (t.h.) 

Konklusionen av detta resultat är att kraften 131 kN är något för hög för att säkert kunna säga 
att pendelarmen är funktionsduglig efter en kollision med hindret. 
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Fhinder = 94 kN (sb = 2.31) 
De största deformationerna uppträder på samma ställe i detta fall. Längst ner på 
geometrimodellen är utböjningen 1.87 mm och i beräkningsmodellen där kraften sitter är den 
2.74 mm. 
Upplägget för analys av spänningarna är identiska mellan detta fall och när hinderkraften är 
131 kN. För att göra en så tydlig jämförelse som möjligt, mellan resultaten av de båda 
krafterna, påvisas motsvarande spänningar för detta fall. I figurerna nedan belyses därför en 
rad spänningar som inte alls är kritiska. Resultatet visar att pendelarmen utan problem kan 
utsättas för denna kraft utan kvarstående deformation. 
 
 

   
  

Figur 9 Snitten visas i figur 10 och figur 11. 
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I de områden där det i föregående beräkning var kritiskt, överskrider aldrig spänningen 700 
MPa i detta fall. Detta avser de områden där spänningen är 400-500 MPa respektive 400-600 
MPa genom hela livet. De enda ställen där spänningen överskrider sträckgränsen är i 
kontakten med stoppet, vilket inte är någon fara, och i övergången från öronen. I övergången 
mellan fästöronen och den vertikala delen av pendelarmen når spänningen i vissa punkter 750 
MPa. Detta bör inte vara några problem med tanke på att det endast är ytan som utsätts. 

 
Figur 10 Snitt A-A 

På insidan av pendelarmen är det nu inte några element som utsätts för spänningar över 750 
MPa, och därför föreligger ingen risk för kvarstående deformation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11 Snitt B-B (t.v.) och snitt C-C (t.h.) 
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Fhinder = 120 kN (plastisk deformation av pendelarmen) 
I detta fall är förskjutningen 2.38 mm och 3.49 mm för geometri respektive kraftens 
angreppspunkt. 
Detta är det fall då pendelarmen ligger på gränsen till att deformeras plastiskt. Spänningen når 
på det farligaste stället 600-700 MPa genom hela livet. På flera ställen visar analysen 
spänningar över sträckgränsen, men enligt tidigare resonemang är de inte kritiska p.g.a. att det 
endast omfattar ytskiktet. Nedan följer de spänningar som uppstår med hinderkraften 120 kN 
och fortfarande är det spänningarna i de intressanta områdena från det första fallet (131 kN) 
som påvisas. 
 

      
  

Figur 12 Snitten som används i figur 13 och figur 14 
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Figur 13 Snitt A-A 

 

Figur 14 Snitt B-B (t.v.) och snitt C-C (t.h.) 

Detta visar att när centrum på axeln sitter 126 mm från pendelarmens rotationscentrum, är den 
maximalt tillåtna hinderkraften ca 120 kN.  
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TILLÅTEN HINDERKRAFT 
Nedan följer den FE-analys som görs för att se hur pendelarmen påverkas av avståndet mellan 
stoppet och pendelarmens rotationscentrum, vilket benämns med z. Detta kompletteras med 
en beräkning som utreder tillåten hinderkraft m.a.p. skjuvspänningen i hjulaxeln, eftersom 
denna axel inte finns med i beräkningsmodellen. 
 
FE-ANALYS 
För att se hur spänningen i pendelarmen påverkas beroende på vart stoppet sitter görs en 
analys där stoppets avstånd z från rotationscentrum är 100, 150, 200 respektive 240 mm. 240 
mm är det maximala avståndet som stoppet kan sitta på utan att kollidera med fästöronen. 
Beräkningsmodellen är densamma som används när pendelarmen analyseras för den valda 
lösningen. Den enda skillnaden mellan dem är stoppet som i detta fall utgörs av en fysisk 
kropp med kontakt mot pendelarmen istället för en virtuell kontaktkropp. Resultatet blir i 
detta fall inte lika säkert p.g.a. att FEM-modulen i CATIA har svårt att behandla denna 
kontakt på rätt sätt. Det primära med analysen är dock att se tendensen när stoppet flyttas 
varför detta anses som tillräckligt. Nedan följer en kort repetition av beräkningsmodellens 
uppbyggnad.  
 

  

Figur 1 Modellen som används vid beräkningen 

• Det övre hålet (A) är en stel kropp och är låst i alla riktningar utom rotation kring sin 
egen axel 

• Kraft och moment ansätts på det nedre hålets centrumpunkt (B), 134 mm utanför den 
cirkulära ytan, som är en stel kropp. 

• Contact connection mellan pendelarm och stopp, vars bakkant låses i alla riktningar 
• Fhinder:  100 kN 
• Elementlängd:  5 mm 
• Absolute sag: 0.25 mm (meshens maximala avvikelse från geometrin) 
• Sträckgräns, σs: 700 MPa 

 
Eftersom det intressanta är att se effekten av z, hålls alltså kraften konstant i denna analys.  

A

B
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Det stora röda området beror på kontakttrycket, som minskar med ökande z eftersom 
momentarmen då blir längre. Denna är dock inom den tillåtna gränsen för samtliga fall och är 
därför inte så intressant. Intressant är däremot spänningarna på två andra ställen, radiens 
insida och övergången från fästöronen. Tydligt är att spänningen i dessa områden sjunker med 
ökande z.   
 

  

Figur 2 Spänningsbild vid z = 100 mm 

  

Figur 3 Spänningsbild vid z = 150 
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Figur 4 Spänningsbild vid z = 200 

  

Figur 5 Spänningsbild vid z = 240 

 

Tabell 1 De högsta spänningarna som uppstår för respektive z. 

Stoppets placering z = 100 z = 150 z = 200 z = 240 

Spänning i radiens insida [MPa] 1500 1300 1000 900 
Spänning på utsidan vid övergången till öronen [MPa] 800 700 650 500 
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SKJUVSPÄNNING I PENDELARMENS AXELTAPP 
P.g.a. att kraften angriper en bit ut på axeltappen måste skjuvspänningen i denna kontrolleras. 
I figur 6 nedan visas detta samt de beteckningar som används vid beräkningen. Någon böjning 
av axeltappen kommer inte att uppträda eftersom hjulnavet förhindrar detta då den ligger an 
mot pendelarmen.  
Genom sträckgränsen och skjuvytans area beräknas den tillåtna hinderkraften, vilken alltså är 
oberoende av avståndet z mellan stoppet och pendelarmslagringens centrum. 
 

  

Figur 6 Schematisk bild över lastfallet med de beteckningar som används vid skjuvkraftsberäkningen(t.v) 
Pendelarmens kontaktyta mot hjulnavet som förhindrar böjning av axeltappen (t.h) 

Skjuvspänning 

Skjuvspänningen, τ, beräknas med  
A
T

=τ  där T är skjuvkraften i övergången mellan tapp 

och pendelarm och A är arean för snittet genom vilken T verkar. I detta fall är hinderkraften 
densamma som tvärkraften (F = T). För att räkna om sträckgränsen till tillåten skjuvspänning 
används precis som tidigare deviationsarbetshypotesen  22

jfr 3τ+σ=σ  d.v.s. 

A
F33tills ⋅=⋅=σ>σ τ .  Tillåten hinderkraft blir således A

3
FF s

max ⋅
σ

=< . 

 
Med den givna skjuvarean 2 685 mm2 blir tillåten hinderkraft enligt tabell 2. 

Tabell 2 Tillåten hinderkraft m.a.p. skjuvspänningen i pendelarmens axeltapp. 

KONSTANTER 

Tillåten spänning, σs 700 MPa 
Area, A 2 685 mm2 

BERÄKNAD VARIABEL 

Tillåten hinderkraft, Fmax 1 085 kN 
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JÄMFÖRELSE MELLAN OLIKA TYPER AV KONTAKTER 
Huvudsakligen har CATIA använts för FE-analyser, eftersom detta är det enda CAD-program 
som funnits tillgång till hela tiden. Vanligtvis så använder dock beräkningsingenjörerna på 
Land Systems Hägglunds I-DEAS, Marc eller Adams för att utföra analyser och simuleringar. 
Av den anledningen är kunskapen om FEM i CATIA inte så stor på företaget. Detta har lett 
till att den mesta av kunskapen som används i detta arbete kommer från självstudier och 
experimenterande i programmet. Någon enstaka gång har även I-DEAS varit tillgängligt, 
vilket utnyttjats till att verifiera riktigheten i FE-analyserna från CATIA. 
 
När både pendelarmen och stoppet analyseras måste kontakten mellan de ingående delarna 
simuleras. I CATIA finns flera möjligheter till detta, och valet av kontakt är av mycket stor 
betydelse för resultatet. För att reda ut vilken typ av kontakt som ger det mest tillförlitliga 
resultatet, sker därför en jämförelse mellan dem. Jämförelsen sker mellan fyra typer av 
kontakter i CATIA och en kontakt i I-DEAS. Nedan finns en teoretisk beskrivning av de fem 
kontakterna och därefter följer de FE-analyser som ligger till grund för att utvärdera dem. 
 
BESKRIVNING AV KONTAKTER I I-DEAS 
De analyser som innehåller fysiska kroppar är i grunden de mest verkliga, eftersom 
geometrimodellen då ser ut som i verkligheten. Mellan kropparna måste en kontakt skapas för 
att de ska känna av varandra och i I-DEAS är detta väldigt enkelt att definiera. Genom att 
skapa ett kontaktelement utifrån en yta, flera ytor eller soliden hos respektive part, förstår 
programmet att dessa inte får passera varandra. Flera inställningar finns att göra om parterna 
skall tillåtas gå in i varandra (deformeras) eller om spelet mellan dem inte får vara större än 
ett visst värde. Detta är det enda sättet som en kontakt kan skapas på. Eftersom I-DEAS ofta 
används som beräkningsprogram anses detta som tillförlitligt och får därför fungera som 
referens till dessa utvärderingar. I analysen som kommer senare där pendelarmen stoppas i  
I-DEAS, ser beräkningsmodellen ut som i figur 1, där kraften ansätts på de två lagerytorna.  
 

 

Figur 1 Beräkningsmodell vid användning av ett fysiskt stopp för att stoppa pendelarmen i I-DEAS. 

• Fhinder: 163 kN 
• Elementlängd: 2 - 15 mm   (ca 70 000 element) 
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BESKRIVNING AV KONTAKTER I CATIA  
I detta program finns det fyra alternativ att definiera en kontakt på. Det kan antingen göras 
med en fysisk eller virtuell kropp, och för båda dessa så finns det ytterligare två alternativ.  
 
FYSISKA KONTAKTER 
De fysiska kontakterna följer samma princip som i I-DEAS men möjligheten att påverka deras 
egenskaper är inte desamma. Antingen kan de båda ytorna glida och därmed inte gå ifrån 
varandra (eng. slider connection) eller så fungerar de ungefär som i I-DEAS. I detta fall går 
det dock inte att bestämma hur mycket de skall kunna gå in i varandra. Analyser har också 
gjorts med dessa, främst i början av projektet. Problemet med dessa kontakter är att CATIA 
kräver att identiska ytor går emot varandra. Det uppstår därför problem t.ex. när 
stoppklackens plana yta skall gå emot pendelarmens krökta yta. Detta leder, vid analys av 
pendelarmen, till att denna inte stoppas fullständigt och därmed blir inte deformationen och 
spänningarna de rätta. Vid kontaktanalyser på stoppkomponenterna däremot, där ytorna är 
exakta i förhållande till varandra, verkar denna typ av kontakter fungera relativt bra. 
 
VIRTUELL KONTAKTKROPP (CONTACT VIRTUAL PART) 
En virtuell kontaktkropp (CVP) är en stel kropp som sammanbinder en punkt i rymden med 
en yta eller en hel kropp. Denna har alltså inga fysiska egenskaper men kan ändå överföra 
krafter och låsningar mellan punkten och kroppen. Nedan beskrivs hur pendelarmen stoppas 
med en CVP. För varje nod på pendelarmens stoppytor (tre ytor) bildar CVP också en nod, 
som är placerad vinkelrät mot ytan utanför pendelarmens nod (se figur 2). På detta sätt 
stoppar CVP endast pendelarmen i denna riktning, d.v.s. de yttersta noderna i figuren nedan 
kommer inte att påverkas eftersom rörelseriktningen är vinkelrät mot det nodparet. Avståndet 
mellan de två noderna kan bestämmas och utgör det maximala spelet mellan de båda 
kropparna. För att den virtuella kontaktkroppen skall behålla sin position låses dess noder till 
en styrande punkt. Punkten behöver inte sitta utanför modellen som figuren visar, utan den 
kan också väljas godtyckligt (CATIA föreslår en punkt). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 Beskrivning av den virtuella kontaktkroppen som används i beräkningen. 
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VIRTUELL MJUK KROPP (SMOOTH VIRTUAL PART) 
En virtuell jämn kropp (SVP) är en stel kropp som fungerar i stort sett på samma sätt som den 
föregående kontaktkroppen. Skillnaden är att SVP inte bildar några egna noder utanför den 
utsatta ytan, utan istället utnyttjar de redan befintliga noderna på denna. I pendelarmens fall 
innebär detta att även de noder som sitter längst ut på ytan kommer att belastas direkt av SVP, 
om än väldigt lite. Eftersom SVP utnyttjar de redan befintliga noderna på pendelarmen kan 
det heller aldrig bli något spel mellan kropparna. Nackdelen med detta är att när pendelarmen 
vrids och böjs håller SVP emot och motverkar detta. Detta medför att spänningen smetas ut 
och får en jämnare utbredning över kontaktytan (ej jämnt fördelad), och därifrån kommer 
också namnet på kontaktkroppen. 
 
 
 
 
 
 

Figur 3 Beskrivning av den virtuell mjuka kroppen som används i beräkningen 

Den beräkningsmodell som används för att analyser kontakterna i CATIA är identisk med  
I-DEAS modellen förutom att stoppet simuleras på ett annorlunda sätt (se figur 4).  

 

Figur 4 Beräkningsmodell vid användning av en virtuell kropp för att stoppa pendelarmen i CATIA. 

De randvillkor som beräkningsmodellen ges, förutom de som beskrivits i figuren är följande.  
 

• Fhinder: 163 kN 
• Elementlängd: 5 mm   (ca 99 000 element) 
• Absolute sag: 0.3 mm  (meshens maximala avvikelse från geometrin) 
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RESULTAT 
Analyserna av de två fysiska kontakterna finns alltså inte med i denna bilaga eftersom 
resultatet är för orimligt och därför ej jämförbart. Däremot sker en djupare utvärdering mellan 
kontakten i I-DEAS och de två virtuella kontakterna i CATIA. Nedan presenteras resultatet av 
den deformation och spänning som de respektive analyserna ger. Efter detta sammanfattas och 
kommenteras det hela. 
 
DEFORMATION 
För att tydligt kunna se hur pendelarmen deformeras, är förskjutningen förstorad 20 gånger. 
Resultatet från I-DEAS skiljer sig markant från de båda övriga genom att det veck som bildas 
sitter mitt på den utsatta ytan, istället för i underkant som i CATIA. Förutom detta så är det 
från CATIA, contact virtual part som har mest likheter med beräkningen i I-DEAS. I figur 5 
nedan ser det ut som att bilderna i CATIA är tagna med olika zoom eller förskjutning, men 
faktum är att CVP (t.v.) deformeras betydligt mer än SVP (t.h.). 
Förskjutningen för de tre analyserna 8.52 mm (I-DEAS), 7.31 mm (CATIA-CVP) samt 3.95 
mm (CATIA-SVP). Vid utvärdering av kontakttyperna så är det tydligt att contact virtual part 
är den som stämmer bäst överens med I-DEAS m.a.p. deformationen. 
 

 

Figur 5 Isometrisk vy över Contact Virtual Part (t.v.) och Smooth Virtual Part (t.h.) 
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SPÄNNING 
Figur 5 ger också en översikt över spänningsfördelningen på utsidan, men för att titta närmare 
på den så används ett snitt av pendelarmen. Spänningarna visas i tur och ordning för I-DEAS 
beräkningen, CVP och SVP. Resultaten från analyser i tidigare kapitel har visat en färgskala 
upp till 700 MPa som är sträckgränsen för materialet i pendelarmen. Här går dock skalan i 
CATIA upp till brottgränsen 950 MPa.   
 
I-DEAS  
Spänningarna i I-DEAS visas med en färgskala där de svarta områdena visar vart brottgränsen 
är passerad. De spänningar som endast visas med ett värde är i verkligheten ett medelvärde av 
spänningarna i det aktuella området. Resultatet syns i figur 6 och figur 7. 
 
 

   

Figur 6 Snittbild av resultatet i I-DEAS. 

   

Figur 7 Snittbild av resultatet i I-DEAS. 
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Contact Virtual Part 
De stora orangea områdena i figur 8 och figur 9 ligger mellan 600 – 750 MPa, men de i 
figuren angivna är mer kritiska. 

       
  

Figur 8 Snittbild av resultatet för Contact Virtual Part. 

         
  

Figur 9 Snittbild av resultatet för Contact Virtual Part. 
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I figur 8.16 (t.v.) syns två röda områden inringade, där de höga spänningarna till största del 
härrör från vridmomentet. Spänningen är här 600-900 respektive 700-800 MPa och har sitt 
maximum närmast stoppklackens underkant. Stoppklacken, eller den virtuella 
kontaktkroppen, syns inte i dessa figurer men den nedre kanten finns ganska precis där 
områdena möts. Eftersom det ena området har spänningar nästan upp mot brottgränsen 950 
MPa så finns även här en liten risk för skador.  
 

 

Figur 8.16 Snitt B-B (t.v.) och snitt C-C (t.h.) 

Som resultatet visar går det inte att tillåta någon högre hinderkraft än 130 kN. Vid denna kraft 
finns alltså en viss risk för sprickbildning på vissa ytor, men risken bedöms vara väldigt liten. 
Vid dimensionering av stoppet skall en säkerhetsmarginal mot pendelarmens plasticering 
finnas, vilket ska räcka för att vara säker på att inga sprickor uppstår. 
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Smooth Virtual Part 
Även för denna modell är det stora orangea områden men på vissa ställen skjuter spänningen 
iväg vilket syns i figur 10 och figur 11. 
 

       
  

Figur 10 Snittbild av resultatet för Smooth Virtual Part. 

 

       
  

Figur 11 Snittbild av resultatet för Smooth Virtual Part. 
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SAMMANFATTNING 
Jämförelsen mellan deformationer och spänningar för de olika analyserna tyder på att contact 
virtual part är den som mest liknar kontakten i I-DEAS. I tabell 1 syns att CVP ligger i 
närheten av värden från I-DEAS på alla de jämförda punkterna, medan SVP endast är i 
närheten på en punkt. 
 

Tabell 1 Jämförbara resultat mellan resultaten från de olika kontakterna. 

Jämförelseobjekt I-DEAS CVP SVP 

Deformation [mm] 8.52 7.31 3.95 
Spänning, stopp [MPa] 1 700 800 – 2 500 700 – 1 000 
Spänning, insida [MPa] 1 000 – 1 700 800 – 1 600 700 – 1 000 
Spänning, övergång från fästöra [MPa] 750 800 – 1 100 800 – 1 100 

 
Slutsatsen av detta blir därför att analyserna vad gäller pendelarmens hållfasthet görs med 
contact virtual part som kontaktelement när ett sådant behövs. I övrigt kan även geometriska 
kontakter användas i de fall där de ytor som skall vara i kontakt med varandra är identiska till 
formen.
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SIMULERING AV FÄSTEN 
I denna bilaga visas resultat från kompletterande simuleringar av de övriga fästena. 
Simuleringar är gjorda för både vänster- och högermonterat stopp. De två ytterpositionerna, 

 och , av fästena visar sig vara de mest kritiska (se figur 1) både vid vänster och 
högermontage . I fästet på position  uppstår drag och i  uppstår tryck.  I stort sett samma 
krafter uppstår i armen både vid vänster- och högermonterat stopp och således även de 
resulterande krafterna vid de tre positionerna. Däremot skiljer de spänningar som uppstår i 
fästena vid dessa positioner eftersom det är olika fästen på positionerna beroende på om 
stoppet är vänster- eller högermonterat. Figur 1 förtydligar detta. 
 

                    

Figur 1 Stoppet monterat på vänster (t.v.) respektive höger (t.h.) sida om stridsfordonet. H betyder 
högerversion av fäste och V vänsterversion av fästet. 

De olika spänningar i fästena på position  respektive  vid vänstermonterat stopp visas i 
figur 2. För fästet i position  uppgår spänningarna till som mest 2 GPa i enskilda noder men 
ligger som mest på mellan 700 – 850 MPa inom begränsade områden och då endast i noderna 
närmast ytan. I och med detta kan därför sägas att risk för brott eller allvarlig plasticering ej är 
uppenbar. För fästet i position  ligger spänningarna på som mest 680-870 MPa i mindre 
områden och dessutom endast i ytan, d.v.s. inte heller för detta uppvisas några riskabelt höga 
spänningar. 
 

 
 

Figur 2 Vid vänstermonterat stopp sitter ett högerfäste i position  (t.v.)respektive   (t.h.). 
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Röda områden: 700-810 MPa 
Lokalt i dessa:  1100-2100 MPa 
Max deformation:  0.6 mm 

Röda områden: 680-850 MPa 
Lokalt i dessa:  1100 MPa 
Max deformation:  0.8 mm 
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Vid högermonterat stopp sitter fästen av vänstertyp på positionerna  och . För dessa ligger 
spänningarna på lägre nivåer än för motsvarande fästen vid vänstermontage som visades 
tidigare. Spänningarna ligger som allra högst, och då i enskilda noder, på mellan 950 och 
1200 MPa. I övrigt uppgår endast spänningen till 650 – 750 MPa och då bara bland de noder 
som ligger längst ut på ytan. Inte heller här föreligger någon uppenbar risk för brott eller 
nämnvärd plasticering. 
 

 
 
 
 

Figur 3 Vid högermonterat stopp sitter ett vänsterfäste i position  (t.v.) respektive   (t.h.). 

Det av fästena som till synes utsätts för den högsta belastningen är högerfästet som sitter i 
position  vid vänstermonterat stopp. 
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Max deformation:  0.8 mm 

Röda områden: 500-600 MPa 
Lokalt i dessa:  800 MPa 
Max deformation:  0.5 mm 
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