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Förord 
 
Detta examensarbete är en avslutning på min civilingenjörsexamen inom maskinteknik vid 
Luleå tekniska universitet. Examensarbete har utförts på uppdrag av BAE System Hägglunds 
i Örnsköldsvik och har till stor del utförts på plats i Örnsköldsvik. 
 
Jag vill tacka min examinator Ove Isaksson vid Luleå tekniska universitet och min handledare 
David Stoltz på BAE Systems Hägglunds, dels för hjälp under arbetets gång men även för 
deras stora tålamod. Jag vill också passa på att tacka alla andra som varit mig till hjälp under 
arbetet. 
  
Robert Lundqvist 
Örnsköldsvik, februari 2010 
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Sammanfattning 
 
Idag riktas stort fokus på den enskilde soldatens skydd och säkerhet i krigsdrabbade områden 
runt om i världen. BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik bidrar till att skydda dessa 
soldater genom deras splitterskyddade fordon, både genom skydd på fordonen men även 
genom att öka fordonens tillgänglighet och minska risken att de slås ur funktion. Företaget är 
idag på väg att utveckla morgondagens terrängfordon kallat SEP. 
  
Det nya fordonet har stort fokus på skydd och detta bidrar till att fordonets vikt ökar. Till följd 
av detta blir dörrar och luckor på fordonet tunga och ibland omöjliga att öppna och stänga för 
hand beroende på vilken vinkel fordonet står i.  
 
Detta examensarbete syftar till att hitta en lösning på ett av de problem som uppkommit 
genom ovan beskrivna problem, att den bakre öppningen på fordonet funnits svår att 
manövrera i vissa situationer. 
 
Denna rapport beskriver arbetet från idé till färdig lösning. En komplett 3d-modell har tagits 
fram i CAE-verktyget Catia V5, men även beräkningar och produktionsritningar har 
producerats. Resultatet av arbetet är en virtuell produkt färdig för produktion som uppfyller de 
ställda kraven och som således löser det uppkomna problemet. 
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Abstract 
 
Today there is a big focus on protection and safety of soldiers in war areas all around the 
world. BAE Systems Hägglunds in Örnsköldsvik are helping these soldiers when building 
splinter proof vehicles both through the splinter proof itself but also to increase availability 
and reduce downtime. The company is on its way to develop the armored personnel carrier of 
tomorrow called SEP. 
 
This new vehicle has a big focus on protection and this adds a lot of weight to the vehicle. 
This result in that doors and hatches can be too heavy to operate by hand depending on the 
angle of the vehicle. 
 
The objective of this thesis work is to solve one of these problems, namely that the back 
opening of the vehicle is not possible to maneuver in high angles. 
 
The report describes the work from a concept to a complete solution. Both a 3d model of the 
equipment and manufacturing drawings has been made with aid of the computer aided 
engineering tool Catia V5. The work results in a product in virtual reality which is prepared 
for manufacturing and is solving above stated problem. 
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1. Inledning 
 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till varför detta examensarbete har genomförts. Kapitlet 
innehåller även en presentation av företaget samt en problembeskrivning och syftet med 
examensarbetet. 
 

1.1 Bakgrund 
 
SEP är en förkortning av Splitterskyddad 
EnhetsPlattform och är ett utvecklingsprojekt 
av ett militärt fordonssystem [1]. Projektet 
började redan 1993 när Försvarets 
Materielverk, FMV, gav dåvarande Hägglunds 
uppgiften att utföra en konceptstudie på 
ersättare åt de gamla bandvagnarna och 
terrängbilarna som svenska försvaret använder. 
Idag är man i slutfasen av utvecklingen av 
SEP, framtidens fordonssystem. Systemet 
bygger på ett modulbaserat fordonssystem där 
olika moduler har olika roller, till exempel 
ambulans, reparation eller trupptransport. SEP-
familjen består av ett sex- och ett åttahjuligt 
terrängfordon samt ett bandgående fordon. I 
figur 1.1 visas idén bakom SEP och hur de 
olika modulerna kan kombineras med de olika fordonstyperna. Det sexhjuliga fordonet kan 
ses i figur 1.2 och heter SEP 6x6. I figur 1.3 visas det åttahjuliga, kallad SEP 8x8 och i figur 
1.4 kan SEP Band, det bandgående fordonet skådas. De olika rollmodulerna kan monteras på 
alla tre fordonstyperna och ger på så sätt mycket flexibla fordon med låg livscykelkostnad. 
 
 

 
En del i modulsystemet är att fordon ska kunna vara utrustade med olika skydd beroende på 
vilka uppgifter de utför. Ett fordon utrustat med modul för trupptransport kan behöva både 

Figur 1.1: Fordonssystemet SEP. 

Figur 1.4: SEP Band.  Figur 1.3: SEP 8x8.  Figur 1.2: SEP 6x6.  
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kraftigt pansarskydd och minskydd medan fordon som inte är direkt utsatta för risk, som till 
exempel underhållsfordon vid en flygplats, bara behöver ett standardskydd. Detta medför att 
vikten på fordonen varierar i viss grad och i sin tur att belastningen på detaljer i fordonen 
också varierar. Ett problem är att vikten på luckor och dörrar varierar och således även 
belastningen på gångjärnen, men även till exempel hjulupphängning påverkas. 
 

1.2 Företaget 
 
År 1899 startade Johan Hägglund början till vad som idag är BAE Systems Hägglunds [1]. 
Företaget, AB Hägglund & söner, som det i början hette inledde som ett snickeri och var som 
namnet antyder ett familjeföretag. Under 1920-talet startades tillverkning av möbler och efter 
det har man även tillverkat bussar, rälsbussar, motorcyklar, flygplan, elmotorer, 
hydraulmotorer och kranar. 1957 tog de steget in i försvarsindustrin med Stridsvagn 74 och 
man började därmed inom det område som delar av företaget idag fortfarande är verksam 
inom. Under 1980-talet delades Hägglunds i de tre huvudområdena fordonssystem, 
hydraulmotorer och kranar i tre separata företag. Hägglunds Vehicle AB, nu BAE Systems 
Hägglunds inriktade sig på fordonssystem, Hägglunds Drives AB på hydraulmotorer och 
MacGREGOR Cranes AB på kranar och framförallt fartygskranar. Idag är företaget en del av 
den stora internationella koncernen BAE Systems Plc. som är världens fjärde största 
bolagsgrupp inom försvarsindustrin. Koncernen har totalt över 96 000 anställda och omsätter 
25 miljarder dollar per år. BAE Systems Hägglunds, hädanefter benämnt Hägglunds, 
tillverkar idag militära fordonssystem av världsklass och man finns kvar i Gullänget 3 
kilometer utanför Örnsköldsvik där man en gång startade. Idag omsätter man cirka 2 miljarder 
kronor, har omkring 1200 anställda och är en av Örnsköldsviks största arbetsplatser. 
 

1.3 Problembeskrivning 
 
Hägglunds utvecklar för tillfället en APC-modul till SEP, en modul för trupptransport. Denna 
ska skyddas med pansarskydd vilket består av en kraftig keram. Keramer används för att 
minska vikten på fordonet men, fast än keramen är lättare än motsvarande pansarplåt så 
uppstår problem när dörrar och luckor ska öppnas. Dessa blir så tunga att de ibland blir 
omöjliga att öppna och stänga beroende på vilken vinkel fordonet står i.  
Bakdörren till APC-modulen är ett sådant fall, tester har gjorts och man har kommit fram till 
att dörren kan öppnas till cirka 10 graders längslutning. Efter detta blir dörren för tung för att 
kunna manövrera med handkraft. Dörren väger cirka 200 kg inklusive pansarskydd så det är 
fullt förståligt att den inte kan öppnas men, det är inte acceptabelt i ett stridsfordon. Ett krav 
från FMV är att dörren ska kunna öppnas i alla lägen och detta innebär i praktiken att den ska 
kunna öppnas när fordonet står på nosen och tyngden från hela dörrens vikt måste tryckas 
upp. Ett annat krav är att fordonet ska kunna utrymmas, med hela besättningen, på 15 
sekunder. Tiden räknas från det att dörren börjar öppnas till att alla åtta stridsutrustade 
soldater tagit sig ut och dörren har stängts. Detta ställer i sin tur ett krav på öppnings- och 
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stängningshastighet på dörren och det är önskvärt att soldaterna får så lång tid som möjligt på 
sig att evakuera fordonet.  
FMV har ställt ytterligare krav på att alla elektroniskt styrda lås och luckor ska vara möjliga 
att öppna manuellt i krislägen samt att den bakre öppningen ska vara utrustad med periskop 
och skottglugg. 
 

1.4 Mål 
 
Syftet med detta examensarbete är initialt att göra en förstudie om maskinering av dörr eller 
ramp är att föredra på APC-modulen. Målet är att genomföra en analys innehållande fördelar 
och nackdelar med både dörr och ramp samt andra eventuella lösningar. 
Vidare ska den mest optimala metoden för maskinering för att öppna och stänga dörren eller 
rampen tas fram utifrån de ställda kraven. Lösningen ska sedan detaljkonstrueras och även 
tillverkas i mån av tid. 
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2. Nomenklatur 
 
ADAMS  Automatic Dynamic Analysis of Mechanical Systems 
APC  Armoured Personnel Carrier 
CAE  Computer Aided Engineering 
CV90  Combat vehicle 90 
EMC  Electro magnetic compatibility 
FEM  Finita elementmetoden 
FMV  Försvarets Materielverk 
PLM  Product Life Management 
SEP  Splitterskyddad EnhetsPlattform 
Sirius Masterplan Arbetsmetodbeskrivning för produktutveckling 
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3. Metod 
 
I kursen ”Sirius – Kreativ produktframtagning” vid Luleå tekniska universitet lär sig 
civilingenjörer i Maskinteknik en arbetsmetod för produktutveckling kallad Sirius Masterplan 
[2]. Metodiken är ett hjälpmedel för konstruktörer att skapa en så bra produkt och 
produktutveckling som möjligt under kortast möjliga tid och består av ett antal moment som 
arbetas igenom. En av fördelarna med denna arbetsmetod är att det ger ett strukturerat 
arbetssätt och tryggar således kvalitén i arbetet.  
Som grund till detta examensarbete har Sirius Masterplan används men endast de viktiga 
momenten har nyttjas, de som inte anses viktiga för detta projekt har tagits bort. Andra 
moment och milstolpar har istället lagts till för att anpassa arbetsmetodiken till detta 
examensarbete. Anpassningen gjordes genom att kartlägga hur arbetet bäst går till väga och 
till detta användes tidigare erfarenhet om hur projekt ska bedrivas. 
I projektplanen finns en beskrivning av de olika stegen, vad som ska ingå och delvis hur de 
ska utföras. Projektplanen är ett mycket viktigt styrdokument i examensarbetet och ska hjälpa 
och underlätta arbetet. Genom att i stora drag planera vad man ska göra och i vilken ordning 
så kan man minska den ineffektiva tiden och därför få ut mer av den tillgängliga tiden. 
För att kunna leverera i tid och vara klar med examensarbetet vid utsatt tid så gjordes även en 
tidsplanering. I denna har momenten från projektplanen planlagts tillsammans med en 
uppskattning hur lång tid de tar. Detta gjordes genom att fastställa vilka moment som var mest 
kritiska och sedan fördela den tillgängliga tiden efter det. Slutligen gjordes även en 
bedömning om tidplanen var realistisk. Tidsplaneringen syfte är att enkelt kunna se om man 
håller tiden eller inte och i ett tidigt skede korrigera detta.  
 

3.1 Förstudie 
 
En förstudie till examensarbetet genomfördes för att undersöka om den befintliga dörren som 
finns till APC-modulen har bättre förutsättningar att maskineras än en ramp av den typ som 
sitter på CV90. Första steget var att anpassa rampen från CV90 till APC-modulen samt skapa 
sig en uppfattning om vilka möjligheter som finns för denna lösning.  
 I nästa steg undersöktes fördelar och nackdelar med dörr respektive ramp genom att upprätta 
en kravspecifikation och bedöma de båda alternativen utifrån denna. Därefter valdes vilken av 
lösningstyperna som skulle arbetas vidare med. Detta skedde genom att resultatet från 
förstudien samt en rekommendation med motivering togs fram och presenterades. Valet 
vilken av lösningarna ramp eller dörr som skulle arbetas vidare med gjordes därefter 
tillsammans med inblandad personal från Hägglunds. 
Den gångjärnskonstruktion som tidigare använts till CV90 passar inte på SEP då vinkeln på 
rampen är för brant, detta på grund av att SEP är ett högre fordon. Därför studerades andra 
lösningar, bland annat på fyrledsmekanismen på bakgavellyftar till lastbilar. 
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3.2 Krav 
 
I kravspecifikationen samlas alla krav som ställs på produkten, både de uttalade och outtalade. 
Det är det viktigt att hitta de bakomliggande behoven vilket i sin tur styr vilka 
ingenjörsmässigt mätbara krav som ska ställas på produkten. Det är även viktigt att de krav 
som ställs inte beskriver hur kraven ska uppfyllas utan endast vad som ska uppfyllas. I detta 
fall har FMV ställt krav på SEP och dess egenskaper som måste uppfyllas men, det kan även 
finnas andra krav som måste uppfyllas. Det kan vara tidigare konstruktionsval som medför att 
vissa krav måste uppfyllas eller egenskaper som skulle ge produkten ett större mervärde som 
inte beställare eller produktägare tänkt på. Det är heller inte säkert att alla krav som är ställda 
är meningsfulla att uppfylla.  
Under förstudien formulerades en kravspecifikation för att kunna väga de två 
lösningsalternativen, dörr och ramp, mot varandra. Kraven förändrades emellertid när beslutet 
att maskinera dörren togs, kravspecifikationen kan vara mer detaljerad än tidigare. Den 
tidigare kravspecifikationen omarbetades genom att strukturera upp de krav FMV ställt på 
produkten och ifrågasätta dessa. Därefter omformulerades kraven i största möjliga mån till 
ingenjörsmässigt mätbara krav. För att fastställa vilket vridmoment som behövs för att öppna 
och stänga dörren i olika vinklar, både med och utan tidskrav, så gjordes en dynamisk analys i 
simuleringsprogramvaran ADAMS. 
 

3.3 Marknadsanalys 
 
Detta moment syftar till att göra en marknadsanalys inom det specifika området, det vill säga 
att undersöka vad marknaden erbjuder. Man tittar på konkurrenters produkter och analyserar 
dessa, vilka fördelar och nackdelar finns och vilken prestanda har de. Tanken med detta är att 
söka inspiration och idéer som sedan kan utvecklas i konceptgenereringen. Detta kan ske 
genom att analysera reklammaterial, genom observationer, Internet eller litteraturstudier. 
Andra möjliga sätt att finna denna kunskap är att besöka mässor eller göra företagsbesök.  
I detta examensarbete valdes att dels leta information genom Internet och Hägglunds intranät 
men även genom att besöka verkstaden på företaget och studera fordon i produktion. 
 

3.4 Relaterad teknologi 
 
Målet med relaterad teknologi är att söka inspiration till konceptgenereringen. Detta sker 
genom att studera lösningar från andra tekniska områden som, helt eller delvis, kan inkluderas 
i produkten. Ett exempel på detta kan vara att bygga in kameror eller mp3-spelare i 
mobiltelefoner.  
Inom ramen för detta examensarbete studerades främst gångjärn och ledmekanismer med en 
eller flera aktuatorer. 
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3.5 Problemklarläggning 
 
De tidigare arbetsmomenten ger en bra bild av förutsättningarna för öppningsmekanismen och 
vad som krävs av denna. För att få en tydligare plattform för det fortsatta arbetet behandlades 
viktiga frågor, problem och begränsningar som annars hade gett större problem längre fram i 
processen. Genom att ta ett antal viktiga ställningstaganden och beslut bestämdes arbetets 
fortsatta riktning. 
 

3.6 Koncept 
 
Skillnaden mellan en idé och ett koncept är för många liten och det kan i vissa fall vara så 
men, ofta är det mycket arbete mellan de två fallen. En idé kan i många fall kännas 
genomarbetad och genomtänkt men egentligen kan grunden saknas för att det överhuvudtaget 
ska fungera i praktiken. Ett koncept å andra sidan har även det en del problem att övervinna 
men rent principiellt fungerar det och är genomförbart. Målet i detta moment var att arbeta 
fram idéer till koncept och sedan välja ett koncept att arbeta vidare med.  
 

3.6.1 Konceptgenerering 
 
Konceptgenerering syftar till att hitta möjliga lösningar som uppfyller hela eller delar av 
kravspecifikationen. Metoder som bland annat brainstorming och brainwriting används för att 
finna lösningar och kvantitet går före kvalitet, desto fler idéer desto bättre.  
Under konceptgenereringen deltog både medarbetare på kontoret och från verkstaden för att 
få en skiftande blandning av lösningar. Nästa del i konceptgenerering var att sålla bland 
lösningarna och hitta de som är genomförbara samt att kombinera olika lösningar för att få en 
fungerande produkt. För att få en bättre uppfattning om lösningarna och vilka som skulle 
sållas bort användes främst virtuella modeller i Catia, beräkningar och skisser. 
 

3.6.2 Konceptval 
 
När ett antal koncept arbetats fram så genomfördes ett konceptval, målet var att bestämma 
vilket eller vilka koncept som skulle arbetas vidare med. Primärt var målet att välja endast ett 
koncept med men det kan även bli fler om mer information behövs för att göra det slutgiltiga 
valet. För att förenkla valet användes metoder för konceptutvärdering och för att Hägglunds 
ska dra så stor nytta av examensarbetet som möjligt skedde valet tillsammans med inblandad 
personal från Hägglunds. Även i detta fall, precis som i förstudien, presenterades först de 
olika koncepten och sedan en rekommendation. 
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3.7 Detaljkonstruktion 
 
För att lättare ha möjlighet att styra och planera konstruktionens sista fas och för få en bättre 
överblick delades arbetet in i fyra delar. Dessa var: 
 

• Grov detaljkonstruktion 
• Slutgiltig detaljkonstruktion 
• Hållfasthetsanalys med FEM 
• Ritningsframställning 

 
Under momentet grov detaljkonstruktion färdigställdes konstruktionen funktionsmässigt så att 
den uppfyllde kraven, dimensioner på de ingående detaljerna uppskattades och krafter på 
anordningen fastställdes. I den slutgiltiga detaljkonstruktionen fixades grundgeometrin efter 
en enklare kontroll av hållfastheten samt att krav på hydraulik togs fram. Även en dynamisk 
analys i Catia genomfördes. 
Nästa steg var att analysera hållfastheten av konstruktionen. Detta gjordes med hjälp av Catia 
V5 och dess FEM-modul GPS, Generative Part Structural Analysis. Hållfasthetsanalysen 
utfördes som en iterationsprocess, en hållfasthetsanalys gjordes för att sedan ändra och 
förbättra konstruktionen och igen utvärdera resultatet. Detta gjordes i flera steg för att uppnå 
optimal hållfasthet och minimal vikt. 
Efter detta togs ett fullständigt ritningsunderlag för konstruktionen fram, även detta skedde i 
Catia V5. För att sedan frambringa ett komplett produktionsförberett ritningsunderlag så 
lämnades ritningarna till produktionsavdelningen för genomgång och kommentarer och 
därefter gjordes en del välgrundade förändringar.  
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4. Resultat 
 
I projektplanen, bilaga A, finns alla moment och milstolpar för projektet sammanställda. 
Arbetet har följt den projektplan som inrättades i början av projektet med endast ett fåtal 
ändringar. Bilaga B innehåller den tidsplaneringen som gjordes i början av projektet. 
 

4.1 Förstudie 
 
Den nya gångjärnskonstruktion som arbetades fram till rampen är av typen enkel led. 
Rotationspunkten är flyttad nedåt och inåt så att rampen lämnar ett trappsteg i den änden av 
rampen närmast modulen och, därigenom kan vinkeln på rampen minskas.  
Nedan finns kravspecifikationen för den bakre öppningen i punktform. Kraven [3] var: 
 

1. Möjligt att öppna i alla lägen och vinklar 
2. Möjligt att öppna även i nödsituationer både utifrån och inifrån 
3. Öppnings- och stängningstid 3-4 sek vid begränsad lutning 
4. Ergonomisk i- och urstigning 
5. Vara försedd med skottglugg och periskop 
6. Minimera klämrisken 
7. Låg kostnad 
8. Låg vikt 

 
För att fatta beslutet utvärderades de båda alternativen enligt kravspecifikationen. Nedan finns 
resultaten av utvärderingen presenterade. 
 
1. Dörren har en stark fördel då den i de flesta vinklar är relativt enkel att öppna i jämförelse 
med rampen eftersom att gångjärnet tar upp mycket av egenvikten. Nackdelen med rampen är 
att den i varje öppningscykel passerar sitt maximala belastningsläge, vilket inte sker i fallet 
med dörren. 
 
2. Rampens nackdel från punkt ett spelar in även här. Det krävs även här, som i CV90, att 
rampen utrustas med en evakueringsdörr. Dörren är dock möjlig att öppna vid plant underlag 
utan hjälp av maskinering. 
 
3. Öppnings- och stängningstiden beror i högsta grad på vilken typ av anordning som 
används. Dörren har dock en fördel tack vare att gångjärnet tar upp stor del av egenvikten i de 
flesta vinklar. 
 
4. Steghöjden per trappsteg får maximalt vara 300 mm [4]. Dörren behöver då en stege eller 
liknande, speciellt i SEP 6x6 som är högre än SEP Band. Rampen är här att föredra men den 
är väl brant. Det kan behövas till exempel ribbor i rampen för att förenkla ombordstigning. 
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5. På den befintliga dörren finns idag redan både skottglugg och periskop. På rampen är det 
svårt att montera ett periskop då det ska vara skyddat för att undervika att bli söndertrampat. 
Ett annat alternativ är att montera periskopet i taket som är gjort till exempel på CV90 men, 
detta är inte att föredra då det tar plats inuti fordonet. Det innebär även en kostnad att utveckla 
skottglugg och periskop samt anpassa rampen efter detta och därför har dörren en fördel även 
här. 
 
6. Den klämrisk som finns är lika stor i de båda fallen. 
 
7. Först och främst är rampen större än dörren. Detta beror på att rampen måste förlängas så 
långt som möjligt för att den inte ska bli så brant, detta bidrar till ökade materialkostnader. 
Den evakueringsdörr som måste fällas in i rampen kostar också extra pengar. Tillkommer gör 
även utvecklingskostnaden för ramp med evakueringsdörr, periskop och skottglugg. Således 
är dörren billigare att producera. 
 
8. Låg vikt är en viktig parameter då SEP redan idag väger för mycket. Dörren väger cirka 
200 kg och rampens vikt har med modell uppskattats till 270 kg. Viktskillnaden kan verka 
liten men kan i slutändan vara skillnaden om SEP får transporteras med det militära 
transportflygplanet Hercules eller inte. 
 
Dörrkonstruktionen anses bättre i alla ovanstående parametrar förutom i momentet i- och 
urstigning ur fordonet. Resultaten ger en tydlig bild, fördelen med dörr är större än dess 
nackdelar och är att föredra framför rampen. Därför togs beslutet, tillsammans med 
Hägglunds, att arbeta vidare med maskinering av dörren. 
 

4.2 Krav 
 
Efter inledande uppdateringar av specifikationen bestämdes att tidskravet begränsades till att 
innefatta lutningar från maximalt 15º i både längdled och tvärled för att begränsa 
vridmomentet för att öppna och stänga dörren.  
Den optimala tiden för öppning och stängning ska vara så kort som möjligt för att soldaterna 
ska få så lång tid som möjligt på sig att utrymma fordonet. En ursprunglig målsättning var tre 
till fyra sekunder, men den korta tiden är inte realistisk och är en direkt livsfara då dörren 
fungerar som en råttfälla. Ett beslut togs att ett realistiskt mål skulle vara fem sekunder, 
fortfarande finns dock en skaderisk men den har minskats.  
 

4.2.1 Simulering i ADAMS 
 
Eftersom dörren har ett tidskrav på öppning och stängning när vinkeln är 15º eller mindre, 
både med vinkling i längdled och tvärled så ställer det krav på både tillräcklig kraft och 
hastighet. Lutas fordonet mer än 15º är det bara kraften som måste vara tillräcklig enligt 
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kraven, dock så får inte hastigheten vara för låg, men en betydligt lägre hastighet än i det 
andra fallet är acceptabel. 
För att utföra simuleringen byggdes 
med en gångjärnsled i ena änden och en sfär i den andra.
utan all vikt placerades i masscentrum fö
simulera funktionen hos gångjärne
gångjärnet för att åstadkomma en kontrollerad rörelse
 

Figur 4.1: Definierad vinkelacceleration för dörren.

 
Det ansågs rimligt att både acceleration och 
att den skulle ha en relativt mjuk kurva för att på bästa sätt efterlikna en elmoto
hydraulisk aktuator. Den maximala vinkelhastigheten är 26,5 grad
färdigt. Resultatet av den angivna vinkelaccelerationen, vinkelrörelsen, kan ses i figur 4.2. 
Det totala vinkelutslaget är 110º vilket motsvarar fullt 
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kraven, dock så får inte hastigheten vara för låg, men en betydligt lägre hastighet än i det 

simuleringen byggdes en förenklad modell i ADAMS. Den bestod av en arm 
ena änden och en sfär i den andra. Armen i sig hade ingen egenvikt 
s i masscentrum för sfären. Rotationspunkten var låst i rymden för att 

gångjärnen. Därefter definierades en vinkelacceleration för 
en kontrollerad rörelse, denna kan ses i figur 4.1. 

Figur 4.1: Definierad vinkelacceleration för dörren. 

Det ansågs rimligt att både acceleration och retardation skulle vara cirka en sekund lång och 
att den skulle ha en relativt mjuk kurva för att på bästa sätt efterlikna en elmotor eller en 
hydraulisk aktuator. Den maximala vinkelhastigheten är 26,5 grader/s när dörren accelererat 

na vinkelaccelerationen, vinkelrörelsen, kan ses i figur 4.2. 
vilket motsvarar fullt öppen dörr. 
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na vinkelaccelerationen, vinkelrörelsen, kan ses i figur 4.2. 



Maskinering av bakdörr för band

 
 

 

Figur 4.2: Vinkelrörelse av dörren.

 
För att simulera vinklingen av fordonet ändrades kom
Komposanternas x-, y- och z-värden 
generella formeln för sfäriska koordinater nyttjades. 
korrekt formulerad gjordes tester med olika vinklar s
resultat. 
 
 

Figur 4.3: 

 
Därefter gjordes flertalet simuleringar för att finna hur fordonet ska
maximalt vridmoment ska uppnås när dörren
momentet när vinkeln på fordonet är maximalt 15º
460 Nm och kan avläsas i figur 4.3. Sedermera gjordes samma sak för lutningar upp till 30º. I 
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Figur 4.2: Vinkelrörelse av dörren. 

För att simulera vinklingen av fordonet ändrades komposanterna av gravitationskraften
värden räknades fram från de önskade vinklarna och 

rmeln för sfäriska koordinater nyttjades. För att säkerställa att modellen var 
korrekt formulerad gjordes tester med olika vinklar som sedan bekräftades analyti

Figur 4.3: Vridmoment upp till 15º lutning. 

Därefter gjordes flertalet simuleringar för att finna hur fordonet ska vara vinklat för att 
uppnås när dörren manövreras. Först söktes det maximala 

vinkeln på fordonet är maximalt 15º. Det maximala vridmomentet 
460 Nm och kan avläsas i figur 4.3. Sedermera gjordes samma sak för lutningar upp till 30º. I 
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För att säkerställa att modellen var 
om sedan bekräftades analytiskt med gott 
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460 Nm och kan avläsas i figur 4.3. Sedermera gjordes samma sak för lutningar upp till 30º. I 
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figur 4.4 kan det maximala vridmoment
avläsas. Figuren visar att det fordras 760 Nm.
 
 

Figur 4.4: 

  
Simuleringar gjordes även för att veta 
exempel ställt sig på nosen och tyngden 
avläsas att 1150 Nm behövs för detta.
 
 

Figur 4.5: 

För att säkerställa att dörren kan öppnas i 
exempel dörren utrustas med extra tillbehör 
vridmomenten, denna bestämdes till 1,2
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vridmomentet som är nödvändigt för att öppna dörren upp 
avläsas. Figuren visar att det fordras 760 Nm. 

Figur 4.4: Vridmoment upp till 30º lutning. 

för att veta vridmomentet vid öppning i ett nödläge då vagnen till 
exempel ställt sig på nosen och tyngden från hela dörren måste tryckas upp, i figur 4.5 kan 
avläsas att 1150 Nm behövs för detta. 

Figur 4.5: Vridmoment vid 90º lutning. 

För att säkerställa att dörren kan öppnas i alla lägen och samtidigt att ha en marginal
exempel dörren utrustas med extra tillbehör så användes en säkerhetsfaktor på de framtagna 

bestämdes till 1,2. Om säkerhetsfaktorn är för hög blir vridmomentet 

Robert Lundqvist 

et som är nödvändigt för att öppna dörren upp till 30º 

 

i ett nödläge då vagnen till 
upp, i figur 4.5 kan 

 

att ha en marginal om till 
så användes en säkerhetsfaktor på de framtagna 

är för hög blir vridmomentet 
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stort och således blir anordningen överdimensionerad och tung. Är den å andra sidan för låg 
finns risken att dörren inte öppnas i alla lägen, utan man måste med handkraft skjuta på för att 
öppna. 
De dimensionerande vridmomenten blir 552 Nm, 912 Nm och 1380 Nm vid 15º, 30° 
respektive 90º lutning. Två av dessa vridmoment är extra intressanta då dessa direkt påverkar 
kravspecifikationen. Vid 15º lutning av fordonet så gäller det tidskrav på fem sekunder som är 
uppsatt och vid 90º lutning uppkommer det maximala vridmoment som dörren ger upphov 
till. 
 

4.2.2 Kravspecifikation 
 
Följande krav måste uppfyllas av dörrens maskinering: 
 

• Uppbringa ett vridmoment på minst 1380 Nm för öppning och stängning av dörren 
• Dörren ska vara möjlig att öppna även i nödsituationer både utifrån och inifrån 
• Öppna och stänga dörren 110° på 5 sekunder med ett vridmoment på 552 Nm 
• Stabil konstruktion 
• Vikteffektiv 
• Volymeffektiv 
• Kostnadseffektiv 

 

4.3 Marknadsanalys 
 
Att göra en marknadsanalys om försvarsprodukter är en svår uppgift. Informationen om 
produkterna är i de flesta fall hemligstämplade och finns i mycket begränsad grad. Internet är 
i detta fall inte en bra källa att leta kunskap. Viss information finns, men i mycket liten 
utsträckning. Dock så visas ofta bilder på stridsfordon och militära terrängfordon och de 
innehåller mycket information som kan tolkas och användas. 
En stor hjälp vid marknadsanalysen har varit Hägglunds bibliotekstjänst som innehåller både 
text och bilder om många försvarsprodukter som finns på marknaden idag. Att titta på 
Hägglunds egen tillverkning och montering av framför allt CV90 har också gett idéer och 
mycket information.  
Resultatet av denna studie är att många militära fordonssystem använder sig av ramp för att ta 
sig i och ur fordonet. Främst är det större fordon som har en nedfällbar ramp men det finns 
även fordon i SEP`s storleksklass som använder ramp, till exempel holländska Boxer [5]. En 
annan konkurrent, Piranha III från MOWAG, använder istället dörr. I alla fall som funnits har 
antingen konstruktionen varit så lätt att den går att manövrera med handkraft eller så har 
hydraulik används. Äldre, tyngre fordon har ofta ramp och konstruktionerna är till synes 
kraftigt överdimensionerade. Det kan konstateras att dörr är ungefär lika vanligt som ramp i 
fordonsklassen 15-25 ton.  
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4.4 Relaterad teknologi 
 
En dörröppningsmekanism har ett väldigt stort område med närliggande teknologier som kan 
studeras, i princip så kan alla konstruktioner bidra med idéer som kan vara användbara. 
Initialt studerades gångjärn till andra typer av konstruktioner, bland annat köksluckor och 
entrédörrar, senare olika konstruktioner med ledmekanismer. Detta bidrog till inspiration inför 
konceptgenereringen. 
 

4.5 Problemklarläggning 
 
De problem och frågeställningar som stötts på under vägen antecknades för att behandlas 
under detta moment. Följande ämnen diskuterades och avgjordes. 
I tidigare konstruktion var gångjärnet vinklat 6º i längdled och 4º i tvärled och den första 
frågeställningen blev således om gångjärnet ska vara vinklat eller om detta ska ändras. 
Vinklingen av gångjärnet har fördelen att när fordonet står plant så öppnas dörren ungefär 45º, 
där dess jämviktsläge ligger. Då når man handtaget från insidan av vagnen vid stängning 
samtidigt som man lätt kan trycka upp dörren vid öppning. En annan fördel är att klämrisken 
minimeras när fordonet står på plant underlag. Om inte dessa gångjärn ska användas innebär 
det att andra gångjärn måste konstrueras och användas när dörren ska maskineras, vilket i sin 
tur ger mindre produktionsserier och försämrad ekonomi. En del av den fördel som finns med 
vinkeln på gångjärnen kan möjligen försvinna när dörren maskineras eftersom man då inför 
en tröghet i systemet vilket leder till att dörren inte faller till sitt jämviktsläge. Någon 
nämnvärd nackdel ger det dock inte heller och därför bestämdes det att de redan konstruerade 
gångjärnen ska användas. 
En annan fråga som tidigt dök upp var vart på fordonet en öppningsanordning får plats. En 
uppskattning av det lediga utrymmet gjordes i Catia och efter denna stod det klart att det finns 
minimalt med utrymme inuti fordonet. Möjliga placeringar var således utanför fordonet och i 
golvet på APC-modulen. Ett problem med att placera mekanismen i golvet är att det 
minskydd som finns, som består av en konstruktion med dubbla golv, inte kommer att fungera 
fullt ut. Det är dock möjligt att ändra golven om det konstrueras på rätt sätt med mjuka radier 
och förstärkningar [6]. Vid en minsprängning förskjuts det inre golvet cirka 10 centimeter och 
rörelseenergin krossar benen om dessa befinner sig på golvet. Det kan vara möjligt att placera 
mekanismen mellan golven men höjden är begränsad till 46 mm, annars måste innergolvet 
höjas vilket inte är önskvärt ur ergonomisk synvinkel. En bättre lösning är istället att höja det 
nedre golvet och placera en mekanism mellan denna och fordonets chassi, där det finns mer 
plats. Detta skulle vara bättre även ur skyddssynpunkt då mekanismen, om den lossar vid en 
minsprängning, har två golv som dämpar hastigheten. Om man istället placerar mekanismen 
på bakgaveln på fordonet så är den sämre skyddad och den kan gå sönder om man backar på 
något. Den skadas också lättare av både finkalibrig och grovkalibrig ammunition. 
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Ett av de första alternativen att undersöka var om det var möjligt att använda en 
elektromekanisk cylinder för att öppna och stänga dörren. Detta var av stort intresse för 
Hägglunds då mycket annan utrustning i SEP innehåller elektronik och elmotorer istället för 
konventionell teknik, som till exempel hydraulik. Det fastställdes dock, efter en mindre 
marknadsanalys, att elektromekaniska cylindrar har för liten kraft eller för låg hastighet för att 
uppfylla kraven [7], [8]. Eftersom SEP har ett 24 volts elsystem har endast cylindrar driven av 
24 volt studerats, men med högre spänning och växelström finns modeller som är tillräckligt 
snabba och starka.  
Både momenten marknadsanalys och relaterad teknologi gav uppfattningen att många på 
marknaden hade hydrauliska lösningar med cylinder. För att inte fastna i denna tankebana 
utan istället se bortom dessa och hitta nya lösningar valdes att i så stor utsträckning som 
möjligt bortse från dessa från början och istället leta alternativa vägar att lösa uppgiften.  
Generellt kan sägas att elektromekaniska aktuatorer har hög eller mycket hög precision och 
dess höga pris återspeglas i detta. Hydraulik har å andra sidan medelmåttig precision men är 
billigare än en elektromekanisk lösning. Nackdelen att använda hydraulik är att man måste 
omvandla elektricitet till hydrauliskt tryck när man vill öppna och stänga dörren men också att 
man måste använda en separat pump vid de tillfällen då fordonet är avstängt. För att öppna 
och stänga dörren till APC-modulen behövs ingen avancerad lösning med hög precision och 
högt pris som följd, därför är en hydraulisk lösning bättre lämpad än en elektromekanisk. Det 
bestämdes att arbetet ska fortsätta i riktning enligt de beslut som tagits och de iakttagelser 
som gjorts.  
 

4.6 Koncept 
 
Under arbetets gång har många idéer framkommit och dessa har antecknats allt eftersom. 
Dessa är på ett eller annat sätt intressanta för att hitta den mest optimala lösningen till 
problemet. Målet med konceptgenereringen är som bekant att skapa så många idéer som 
möjligt, kvantitet före kvalitet. I detta kapitel finns ett flertal idéer och koncept presenterade 
och de koncept som presenteras här har valts ut från en större mängd idéer med tanke på 
genomförbarhet. 
 

4.6.1 Koncept 1 
 
Det första konceptet bestod i att använda två dörrar istället för en enkeldörr. Dubbeldörrarna 
har gångjärnen åt var sitt håll och öppningen blir således lika stor som den för enkeldörr. 
Detta skulle innebära att en av dörrarna skulle väga ungefär hälften av den ursprungliga 
dörren och skulle eventuellt kunna gå att öppna även när fordonet lutar kraftigt.  I figur 4.6 
kan en modell av dubbeldörrar studeras.  
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Figur 4.6: CAD-modell av SEP med dubbeldörrar.  

 
Idén till dubbeldörrar kom ursprungligen från Patria OY och dess APC-fordon som använder 
sig av denna typ av konstruktion [5]. Den ursprungliga tanken var att dörrarna skulle vara 
möjliga att öppna och stänga utan maskinering och även att dörrarna skulle vara mindre i 
vägen i öppet läge än en stor dörr. En del nackdelar har också blivit identifierade, den totala 
tyngden av dubbeldörrarna blir högre än för enkeldörr. Detta beror bland annat på att dubbla 
gångjärn måste användas samt att det behövs en överlappning mellan de två dörrarna, dels för 
ballistiskt skydd men även för EMC-skydd. Dubbeldörrarna är även svårare att få vattentäta 
jämfört med en enkeldörr, problemet ligger i skarven mellan de två dörrarna och taket 
respektive golvet där tätningarna möts. Det måste även utvecklas en mer avancerad 
låsmekanism för att stänga och låsa dörren.  
Enligt militära standarder [9] kan en manlig, normalbyggd soldat trycka med kraften 300 
Newton med förutsättningen att han har gott fotfäste. Enkla beräkningar visar att 
dubbeldörrarna skulle vara möjliga att öppna och stänga utan maskinering upp till cirka 15º 
men skulle behöva maskineras vid högre lutningar. Eftersom lutningar över 15º inte har krav 
på tid så skulle det i det närmaste räcka med en handpump för att öppna och stänga dörrarna. 
Problemet med tätning mot vatten kvarstår dock och man måste också bekosta en ny, både 
kostsam och tidskrävande utveckling av dubbeldörrar, låsmekanism och maskinering med 
handpump. På grund av detta anses inte dubbeldörrar vara konkurrenskraftigt jämfört med 
den konstruerade dörren och avskrivs därför.  
 

4.6.2 Koncept 2 
 
För att lyfta tunga saker med handkraft, till exempel fordon, används ofta en lyftskruv. 
Funktionen av lyftskruven kan beskrivas genom att en skruv sitter monterad horisontalt, den 
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kan rotera men inte flytta sig uppåt eller neråt. Skruven har en lyftarm eller liknande med hål 
och invändig gänga som sitter på skruvens gänga och denna kan inte rotera. Genom att rotera 
skruven flyttar sig lyftarmen upp och ner längs skruven. Stigningen på gängan bestämmer 
förhållandet mellan den applicerade kraften och hur många varv skruven behöver roteras för 
att flytta lyftarmen en bestämd höjd. Vid mindre stigning på gängen behövs en mindre kraft 
men fler varv för att uppnå samma höjd och tvärtom.  
Idén bestod i att vända denna mekanism och istället låta lyftarmen, i detta fall gångjärnet, 
rotera och skruven röra sig upp och ner. En modell på detta kan ses i figur 4.7.  

 

 
Figur 4.7: CAD-modell av skruvmekanism. 

 
För att flytta skruven upp och ner används en hydraulisk cylinder. Stigningsvinkel på gängan 
ska vara så stor som möjligt för att behöva en så liten kraft som möjligt. Ett resultat av denna 
höga stigningsvinkel är att slaglängden på cylinder blir längre för att öppna dörren jämfört 
med en mindre stigningsvinkel.  
Idén var att montera två av dessa bakvända lyftmekanismer, en för varje gångjärn och sedan 
montera en dubbelverkande cylinder mellan dem. Mekanismen skulle således rymmas mellan 
gångjärnen och vara en mycket kompakt konstruktion. Det skulle även vara lätt att skydda 
anordningen genom att bygga in den med en skyddsplåt. För att minimera kraften 
maximerades dels diametern men också stigningen så mycket som utrymmet tillät med hjälp 
av 3d-modellen av fordonet. Beräkningarna visar att den kraft som krävs för att uppbringa 
vridmomentet 1380 Nm vid en bestämd stigningsvinkel är 43,4 kN per sida om en 
dubbelverkande hydraulcylinder används, se bilaga C för beräkningar [10]. Vid denna 
beräkning försummades dock friktionen i mekanismen.  
Då både kraften och komplexiteten i konstruktionen får anses relativ hög samt att friktionen 
ökar kraften än mer anses inte detta vara ett konkurrenskraftigt koncept och avskrivs därför. 
 

4.6.3 Koncept 3 
 
Nästa idé bestod i att montera en hydraulcylinder liggande mellan inner- och yttergolvet så att 
kolven bara kan röra sig längs med bakgaveln på fordonet. Den trycker i sin tur på en stång 
med fästpunkter i kolv respektive dörr. En skiss över idén finns i figur 4.8. 
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Figur 4.8: 

 
Redan tidigt i idéstadiet konstaterades att kraftens väg från hydraulcylindern till dörren varken 
i början eller i slutet av dörrens öppnande ä
vinkelrät mot dörren, den som ger upphov till momentet, blir 
med utrymme mellan de två golve
skulle inte heller vara ergonomiskt
sänka på grund av att bottenplatta
 

4.6.4 Koncept 4 
 
Att använda en elmotor för att öppna och stänga dörren skulle passa bra in 
profilen för SEP och man skulle inte
dörröppningsmekanismen när förbränningsmotorn är 
elmotorer på marknaden så drogs slutsatsen
vridmoment eller lågt varvtal för att klara denna uppgift 
behöver en växel av något slag för att ändra utväxlingen mellan elmotor
rotationscentrum. För att kunna välja vilken typ av växel som var bäst lämpad att användas 
gjordes en mindre litteraturstudie
eftersom den är kompakt och har hög utväxling samtidigt som den är relativt lätt jämfört med 
andra typer av växlar. En marknadsanalys av planetväxlar visade tyvärr att växlar som ska 
klara av upp till 1380 Nm i vridmoment 
exempel 17 kg [13], [14]. De tar även mycket utrymme, och blir således inte möjliga att 
placera i linje med gångjärnets rotationscentrum utan måste monteras med en vinkelväxel 
eller liknande. Denna konstruktion tar mycket plats och väger 
vara pratiskt genomförbar. Andra
och att det således behövs en kraftigare motor med högre vikt för att uppväga detta. När 
friktionen är hög påverkar det också dörren i det avseendet att den blir svårmanövrerad när 
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4.8: Skiss med hydraulcylinder och stång. 

stadiet konstaterades att kraftens väg från hydraulcylindern till dörren varken 
i slutet av dörrens öppnande är optimal. Detta beror på att kraftkomposanten 

vinkelrät mot dörren, den som ger upphov till momentet, blir liten. Dessutom finns begränsat 
mellan de två golven, det räcker inte för att rymma en hydraulcylinder

ergonomiskt att höja det inre golvet. Det nedre golvet går inte heller att 
bottenplattan är i vägen och därför anses idén vara svår att genomföra.

Att använda en elmotor för att öppna och stänga dörren skulle passa bra in i den tekniska 
inte behöva ett separat hydraulsystem för att ge 

förbränningsmotorn är avstängd. Genom att studera utbudet av 
marknaden så drogs slutsatsen att det inte finns motorer med tillräckligt högt 

vridmoment eller lågt varvtal för att klara denna uppgift [11]. Det konstaterades att elmotor
behöver en växel av något slag för att ändra utväxlingen mellan elmotorn och dörrens 

För att kunna välja vilken typ av växel som var bäst lämpad att användas 
rdes en mindre litteraturstudie [12] och sökning på Internet. Valet föll på planetväxeln 

har hög utväxling samtidigt som den är relativt lätt jämfört med 
En marknadsanalys av planetväxlar visade tyvärr att växlar som ska 

klara av upp till 1380 Nm i vridmoment blir tunga. Planetväxeln som har studerats väger till 
. De tar även mycket utrymme, och blir således inte möjliga att 

placera i linje med gångjärnets rotationscentrum utan måste monteras med en vinkelväxel 
truktion tar mycket plats och väger dessutom för mycket för att 

vara pratiskt genomförbar. Andra troliga problem är att friktionen i växel och motor är hög 
och att det således behövs en kraftigare motor med högre vikt för att uppväga detta. När 

är hög påverkar det också dörren i det avseendet att den blir svårmanövrerad när 
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är hög påverkar det också dörren i det avseendet att den blir svårmanövrerad när 
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kraftkällan är ur funktion, till exempel om elmotorn är trasig eller fordonet är strömlöst. Det 
kan även behövas en broms eller låsning för dörren när den nått respektive ändläge för att 
säkerställa att den förblir öppen eller stängd. De många nackdelarna med att använda en 
elmotor för att maskinera dörren överväger de få fördelarna och utesluter detta som en 
förnuftig lösning. 
 

4.6.5 Koncept 5 
 
Det finns tre vanliga typer av hydrauliska vriddon, dessa är av skruvtyp, vingtyp samt 
kuggstång med pinjong [15]. Samtliga typer bygger på att skapa en rotationsrörelse med hjälp 
av hydraulik men det sker på olika sätt. I skruvtypen sker samma sak som beskrivs ovan i 
koncept 2, lyftskruven. Anledningen att det fungerar i detta fall men inte koncept 2 är att 
diametern är större och istället för ett spår har man en gänga. Genom att öka diametern får 
kraften en längre hävarm och kan således åstadkomma ett större vridmoment. Vingtypen har 
vingar som blir utsatta för trycket från hydraulvätskan och skapar en kraft som ger upphov till 
vridmomentet. Den sista typen av vriddon har en kolv med kuggstång längs mantelytan, 
kuggstången ligger an mot en pinjong vilket är den utgående axeln. Av dessa typer anses den 
typ som bygger på skruvmekanism som den mest effektiva i förhållande till vikt men den är 
också den mest kostsamma [15]. Genom att placera vriddonet i linje med gångjärnet är det 
möjligt att förbinda vriddonet och gångjärnets rotationscentrum med hjälp av endast en axel 
och man slipper då ytterligare anordningar och får en enkel montering samt en 
utrymmeseffektiv lösning. Tabell 4.1 visar de mest intressanta vriddonen [15], [16]. 
 

Tabell 4.1: Vriddonens namn och egenskaperna typ, vikt och vridmoment presenteras.  

Modell Typ Vikt [kg] Vridmoment [Nm] 
Parker LTR 252 Kuggstång 16,8 1450 
HKS DA-H 80 Skruv 19,1 1300 
Parker HTR15 Kuggstång 27 1695 
HKS DA-H 100 Skruv 29,2 2500 
HKS M-DA-H-F1 Skruv 30,2 1700 
Parker LTR 322 Kuggstång 33,4 2580 
Parker Tork-Mor Vinge 41,7 2263 
HKS M-DA-H 90 Skruv 43 1700 
Parker HRN Vinge 43 1960 
Parker HRN-C Vinge 44 1078 
 
För att avgöra vilken av dessa vriddon som var bäst lämpad att använda på SEP sattes tre 
grundläggande krav upp. Dessa var, 
 

• Tillräckligt vridmoment 
• Låg vikt 
• Passande dimensioner 
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Figur 4.9: Modell av HKS DA-H 80. 

 
Tabell 4.1 visar endast vriddon som klarar att leverera tillräckligt med vridmoment för att lösa 
uppgiften undantaget HKS DA-H 80 som uppbringar 80 Nm för lite. Det anses dock att denna 
bör klara att öppna och stänga dörren ändå genom att räkna med lägre säkerhetsmarginal. 
Tabellen är sorterad efter vikt vilket också är en 
betydelsefull parameter, desto lättare desto bättre. 
Måtten är också mycket viktiga för att kunna 
montera vriddonet på det sätt som beskrivs ovan. 
För att avgöra vilka som är lämpade för detta 
monterades en förenklad modell av vriddonen på 
den virtuella modellen av SEP. Det fastställdes att 
Parker LTR 252 och Parker HTR15 var för stora 
för att monteras på utgående axeln i linje med 
gångjärnets rotationscentrum, och valdes därför 
bort. Figur 4.9 presenterar en förenklad modell av 
HKS DA-H 80 monterad i linje med gångjärnet. 
Som ses i figuren är dörren fortfarande möjlig att 
öppna utan att den tar i vriddonet. HKS DA-H 80 
är det enda vriddon från tabell 4.1 som uppnår 
kravet på tillräckligt små dimensioner kombinerat 
med en låg vikt och är således det bäst lämpade 
vriddonet för denna tillämpning. Generellt kan sägas att hydrauliska vriddon kan arbeta under 
högt hydraultryck men fordrar lågt flöde och liten totalvolym i hydraulsystemet. De är 
följaktligen lämpliga att använda tillsammans med hydraulpumpar som har samma 
egenskaper, till exempel kugghjulspumpar. 
 

4.6.6 Koncept 6 
 
Att fästa en hydraulcylinder under golvet på APC-modulen ansågs vara en möjlig lösning för 
att manövrera dörren. Cylindern placeras mellan det undre golvet och chassiet, detta 
åstadkoms genom att bygga om och höja det undre golvet där cylindern är tänkt att placeras. 
För att bibehålla ett tillfredsställande minskydd i det område där geometrin på plåten ändras 
bör man använda stora radier, annars är risken stor att plåten spricker och lossnar vid en 
minsprängning [6]. Figur 4.10 visar en enkel modell av hydraulcylindern och hur den undre 
golvplåten kan skäras för att få plats med aktuatorn. 
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Figur 4.10: Hydraulcylindern och den 
undre golvplåten sett underifrån. 

 
 

 

 
För att erhålla dörrens öppningsvinkel på 110° som krävs blir hydraulcylinderns slaglängd 
relativt lång och detta medför att cylindern blir tung och kräver en stor oljemängd. En annan 
nackdel är att cylinders fästpunkt i dörren rör sig i höjdled när dörren öppnas och stängs. 
Detta resulterar i att cylinderns vinkel ändras och är ett resultat av att dörrens gångjärn är 
vinklade. Geometrin gör också att kraftkomposanten som bidrar till vridmomentet blir liten 
vid öppen dörr. Eftersom kraftkomposanten verkar på gångjärnen så måste dessa 
dimensioneras för denna belastning och måste således vara kraftigare än de befintliga. Den 
största kraften uppstår då dörren är i dess yttersta läge och en stor del av hydraulcylinderns 
tryckkraft påverkar då dörrens gångjärn. 
 

4.6.7 Koncept 7 
 
Genom att placera en hydraulcylinder i fordonets längdriktning och i bakkant av denna fästa 
en ledstång kan dörren öppnas fullt och man får en mer gynnsam kraftväg i öppningsläget. 
Dörren öppnas genom att man låser den fasta delen av hydraulcylindern så att bara kolven kan 
röra sig, den rör sig då i fordonets längdriktning. Hydraulcylinderns kolv trycker då på 
ledstången som dels är ledad i kolvens ände och dels i dörren och öppnar således dörren. 
Eftersom dörrens gångjärn är vinklade kommer ledstången att vinklas allt eftersom dörren 
öppnas och då behövs sfäriska leder för att möjliggöra att ledstången vinklas korrekt. Figur 
4.11 visar en modell på hydraulcylindern och ledstången monterad i APC-modulen sett 
underifrån. I figuren är golvet borttaget för att tydligare visa konstruktionen dessutom saknas 
där en anordning för att låsa hydraulcylinderns frihetsgrader. 
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Figur 4.11: Hydraulcylinder och ledstång sedd underifrån. 

Figur 4.12: Cylinder med extra 
upplagringspunkt. 

Figur 4.13: Cylinder utan extra 
upplagringspunkt. 

 
 
 
 
Om denna idé ska realiseras måste APC-modulen byggas om kraftigt då hela golvet måste 
ändras. Det är heller inte möjligt att eftermontera denna lösning om man skulle vilja att i 
efterhand bepansra fordonet då det skulle innebära att man är tvungen att skära ur delar av 
golvet och ersätta det med en plåt bockad för att rymma cylindern. Ytterligare problem som 
uppkommer är att knäckkraften både i cylinderns kolv och i ledstången bedöms bli stora, 
speciellt i ändläget när dörren är helt öppen eftersom hävarmen då är liten. Således blir 
anordningens vikt stor, vilket är en stor nackdel. Fördelarna är att ledstången inte är i vägen 
när man har öppnat dörren fullt samt att den ligger skyddad under fordonet. 
 

4.6.8 Koncept 8 
 
Detta koncept syftar till att använda en hydraulcylinder med liten slaglängd som trycker upp 
dörren med en förhållandevis liten hävarm. Cylindern sitter monterad på rollmodulens 
bakgavel och trycker med sin kraft på en hävarm som roterar mellan dörrens gångjärn och 
rollmodulens bakplåt. Två varianter kan väljas här, antingen sitter hävarmen fast monterad på 
dörren och cylindern trycker direkt på den. Eller så sitter hävarmen fortfarande fast monterad 
på dörren men har en extra upplagringspunkt, ett gångjärn, för att ta upp de brytkrafter som 
annars skulle gå direkt in i dörren. I figur 4.12 och 4.13 kan respektive variant ses. 
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Generellt, för båda alternativen, kan sägas att denna lösning är enkel att eftermontera. Man 
behöver inte göra stora ingrepp i rollmodulen som att modifiera plåtar eller liknande utan det 
är tillräckligt med monteringshål och utvändig svetsning. En annan fördel är att detta koncept 
tar upp utrymme som annars skulle ha varit outnyttjat, dock blir det till en nackdel då 
cylindern och dess arm lätt blir utsatt för skador och sabotage. Till exempel är det tillräckligt 
att backa på något som kröker hydraulcylinderns kolvstång för att sätta mekanismen ur 
funktion och alltså måste utrustningen skyddas. De två alternativen har olika för- och 
nackdelar, den enes fördel är den andres nackdel. Den stela armen skapar en brytkraft i 
dörrens befintliga gångjärn och vid eftermontering så måste dessa bytas ut mot gångjärn som 
är dimensionerade att ta denna kraft. Konceptet med stel arm har även en dålig styrning av 
cylindern och kan skapa en snedbelastning på armen om den inte linjeras korrekt. Fördel är att 
det är en enkel konstruktion som kräver låg precision vid tillverkningen. Alternativet med ett 
extra gångjärn har fördelen att brytkraften från cylindern tas upp och de befintliga gångjärnen 
behöver då inte bytas ut vid eftermontering. Upplagringspunkten styr även cylindern så att 
brytkrafter i dörren inte uppstår. Nackdelen med denna lösning att de tre gångjärnens 
rotationsaxlar måste linjeras så att brytkrafter inte uppstår i själv mekanismen, gångjärnet 
måste vara justerbar i två dimensioner för att undvika detta problem. Det blir således en 
krångligare montering för att lösa problemet. 
 

4.6.9 Koncept 9 
 
Det näst sista konceptet består i att placera en hydraulcylinder i bandhyllan, utrymmet ovanför 
det högra bandet. Den placeras i längdriktningen av fordonet och trycker på en hävarm som 
vinklar kraften 90 grader. Den trycker i sin tur på en liknande hävarm som i konceptet ovan. 
En nackdel med att placera hävarmen i överkant av dörren är att det där finns mindre 
utrymme mellan gångjärnets rotationsled och fordonets bakgavel. Detta innebär att hävarmen 
blir mindre och kraften måste vara större, vilket får till följd att hävarmen måste 
dimensioneras kraftigare. Här liksom i koncept 8 finns alternativet med en extra 
upplagringspunkt för hävarmen vid gångjärnet eller inte och respektive lösning anses ha 
samma för- och nackdelar som tidigare koncept. Att placera hydraulcylindern längst upp i 
bandhyllan är både positivt och negativt, cylindern sitter skyddad men å andra sidan tar den 
upp viktigt packutrymme i fordonet. En nackdel med detta koncept är den krångliga 
konstruktionen med två hävarmar samt ett extra länkage för att överföra rörelsen från 
cylindern till dörren. Figur 4.14 visar en enkel modell av konstruktionen. 
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Figur 4.15: Vertikalt monterad cylinder 
med hävarmar och länkage. 

 
 
 
 

4.6.10 Koncept 10 
 
Detta koncept, som det förra, bygger på en hydraulcylinder som placeras i bandhyllan men 
istället för att placera den horisontellt som i tidigare fall placeras den istället vertikalt. 
Hydraulcylindern trycker på en hävarm som i sin tur, via ett länkage trycker på en likadan 
hävarm som i koncept 8. I figur 4.15 kan en modell av konceptet skådas. 
 

 
 
 

Figur 4.14: Cylinder med 
hävarmar och länkage. 

upplagringspunkt. 



Maskinering av bakdörr för band- och hjulfordon Robert Lundqvist 

 
 

 

31 

 

Placeringen av hydraulcylindern innebär att den är skyddad från yttre påverkan vilket är bra 
men samtidigt tar den, som i föregående koncept upp viktigt packutrymme. Som kan ses i 
figur 4.15 är ena hävarmen placerad alldeles utanför bakgaveln och hydraulcylindern är 
placerad alldeles innanför, detta medför att det uppstår en brytkraft i hävarmen eftersom den 
inte är linjerad med hydraulcylindern. I koncept 9, där hävarmen på dörren sitter ovanför det 
över gångjärnet, behövs en stor kraft för att öppna dörren. I detta koncept där hävarmen 
istället sitter på samma höjd som i koncept 8 behövs en mindre kraft då hävarmen kan vara 
längre när det finns mer utrymme mellan bakgaveln och gångjärnets rotationsaxel. 
Sammanfattningsvis kan sägas att konceptet är väl komplicerat jämfört med de andra 
lösningarna. 
 

4.6.11 Konceptval 
 
För att förenkla konceptvalet och säkerställa att det eller de mest lämpade koncepten valdes 
användes en konceptvalsmetod som hjälpmedel. Med utgångspunkt från kravspecifikationen 
bestämdes vilka egenskaper som var viktiga för den slutgiltigt konstruktionen och för att få ett 
differentierat resultat rådfrågades initierade i projektet om deras åsikt. Först hölls en 
presentation av koncepten och dess för- och nackdelar och sedan fick mötesdeltagarna själv 
betygsätta koncepten. Egenskaperna var följande: 
 

• Utrymme Hur mycket användbart utrymme mekanismen tar upp 
• Vikt  Uppskattad vikt 
• Hållfasthet Konceptet ur ett hållfasthetsperspektiv 
• Montering Resursåtgång vid montering 
• Pris  Uppskattat pris 

 
Först valdes en viktfaktor mellan 0,8 till 1,2 för var och en av egenskaperna och sedan 
poängsattes respektive koncept på en skala mellan ett och fem. Poängen summerades sedan 
för varje koncept och person och sammanställdes i en tabell, se tabell 4.2 nedan. 
 

            Tabell 4.2: Sammanställda poäng över respektive koncept. 

  Koncept 
5 

Koncept 
6 

Koncept 
7 

Koncept 8 Koncept 9 Koncept 10 

Ggj Stel Ggj Stel Ggj Stel 

RL 14 13 6,5 22,6 23,6 18,3 19,3 15 16 
AB 11 13,6 10,2 14,6 13,6 15,8 15,8 13,6 13,6 
DS          
GW 12,8 17,6 12 16,2 13,2 18,2 15,2 19,2 14 
JH          
AH          
Summa 12,6 14,7 9,6 17,8 16,8 17,4 16,8 15,9 14,5 
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Den översta raden i tabellen beskriver vilket koncept som åsyftas. Ggj är förkortat från 
gångjärn och avser respektive koncept med extra lagringspunkt, stel avser utan extra 
upplagringspunkt. Kolumnen längs till vänster är respektive poängsättares initialer och tomma 
rutor beror på att utvärderingen är obesvarad av respektive person. Som kan ses i tabellen fick 
koncept 8 med extra upplagringspunkt flest poäng och efter ännu ett möte med de initierade 
på företaget där resultatet av konceptvalsmetoden och de olika koncepten diskuterades 
beslutades att det var detta koncept som det skulle arbetas vidare med. 
 

4.7 Detaljkonstruktion 
 
För att avgränsa området detaljkonstruktion och säkerställa att hålla sig inom avsedd tid 
gjordes en planering där tidsåtgången för varje moment planerades in. Planeringen finns 
bifogad i bilaga B. 

4.7.1 Grov detaljkonstruktion  
 
Den virtuella modellen som skapades och användes i konceptfasen var utgångspunkten under 
den första delen av detaljkonstruktionen. Arbetet inleddes med att undersöka hur stor hävarm 
som var möjlig att få plats med på armen som öppnar dörren. Storleken på hävarmen 
begränsas dels av utrymmet mellan rotationsleden för dörrens gångjärn och rollmodulens 
bakgavel, men även av radien på hydraulcylinderns fästöra. Förutom detta behövs en 
säkerhetsmarginal mellan fästörat och bakgaveln. För att ta reda på måttet på 
hydraulcylinderns öra för att kunna bestämma vilken cylinder som var lämplig gjordes en 
uppskattning av det maximala kraftbehovet genom att anta en möjlig hävarm. Den största 
kraften som behövs från hydraulcylindern uppstår när den är i något av sina ändlägen, då 
hävarmen är som minst. Eftersom det största momentet kan uppstå var som helst under 
öppningssekvensen beroende på fordonets vinkel användes detta för att ta fram den maximala 
kraften som hydraulcylindern måste åstadkomma. Efter detta antogs ett tryck för 
hydraulcylindern, detta sattes till 190 bar. Med hjälp av dessa data kunde en minsta tryckarea 
för cylindern räknas fram och detta var således det inledande kravet på cylindern. Nästa steg 
var att hitta en leverantör och en lämplig hydraulcylinder. Till denna uppgift användes 
internet och två möjliga alternativ hittades hos leverantören Stacke Hydraulik, en med radie 
30 mm på fästörat och en annan med radie 35 mm. Genom att använda den cylinder med 
mindre fästöra kan hävarmen ökas till 90 mm och således minskas den erfordrade kraften. 
Beräkningar i bilaga D visar också att den mindre hydraulcylindern är tillräcklig för att 
manövrera dörren enligt kravspecifikationen och därför valdes denna. Hydraulcylindern har 
beteckningen DA0101 och är av ledlagertyp [17] med cylinderdiameter 50 mm och 
kolvdiameter 25 mm. Då det maximala arbetstrycket är 250 bar så anses den vara 
dimensionerad för den knäckkraft den utsätts för. Den maximala kraft som räknades fram i 
bilaga D, och som används till dimensionering av konstruktionen, är 37,3 kN. Den kraft som 
krävs under tidkrav är 10,7 kN vid 72,6 bars tryck. Därefter gjordes en dummymodell av 
hydraulcylindern i Catia för att passa in mot fordonet och fastslå fästpunkternas placering. Det 
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är också önskvärt att armen och cylindern är vinkelräta då dörren är halvt öppen (55°) för att 
få en symmetrisk kraftkurva, det vill säga att den största möjliga kraften är lika i de båda 
ändlägena. I modellen fastställdes sedan slaglängden på cylindern för att öppna dörren de 
110° som krävs, denna bestämdes till 148 mm. På Stacke Hydrauliks hemsida [17] fanns 
cylinderns inbyggnadsmått angivna och därefter anpassades cylinderns fasta ändes fästpunkt 
så att avståndet mellan fästpunkterna blev riktig. För att skydda hydraulanslutningarna på 
cylindern mot skador och yttre åverkan bestämdes att dessa skulle vara placerade mot 
bakgaveln och detta i sin tur bestämmer hur nära bakgaveln cylindern kan sitta. Cylindern 
placerades därefter i mitten av sitt arbetsområde, halva slaglängden, och vinkeln mellan 
hävarmen och cylindern låstes till 90°. Därefter vinklades både hävarmen och cylindern runt 
rotationscentrum på dörren så att de båda kom så nära bakgaveln som möjligt för att vara så 
platseffektiv som möjligt. Då detta var bestämt fortsatte nästa konstruktionsfas.  
 

4.7.2 Slutgiltig detaljkonstruktion  
 
Då grundgeometrin var bestämd fortsatte arbetet med att utforma detaljerna. Konstruktionen 
innehåller dels själva hävarmen och hydraulcylindern men även fästen för både hävarmen och 
för hydraulcylindern. Dessutom består den av tappar för att sätta fast hävarmen i fästet och för 
att sammanbinda hävarmen med cylindern i dess båda ändar.  
Eftersom hydraulcylinderns dimensioner tidigare var bestämda så byggdes den påbörjade 
modellen klart så att dess ytterdimensioner och yttre detaljer var korrekta. Innandömet 
modellerades ej då det inte ansågs vara nödvändigt för arbetet. Därefter fortsattes med 
hävarmen som ska inrymma en lagring för rotationen vid dörrens rotationscentrum, en 
fastsättning på dörren samt två öron för att fästa hydraulcylindern. Lagervalet föll på ett 
glidlager av treskiktstyp som smörjs med fett vid monteringen. Lagret har beteckningen SBP 
35/39X25-L [18] och i bilaga E kan uträkningar för tryckkrafter på lagret studeras. För att 
säkerställa att lagret fungerar i smutsig och fuktig miljö var från början tanken att montera o-
ringar för att skydda fettet i lagret men, istället valdes en smörjnippel. Fördelar med 
smörjnippel är att eventuell smuts och fukt som hamnar i lagret kan tryckas ut med hjälp av 
nytt fett men det är också en billigare lösning, ur både komponent- och 
tillverkningsperspektiv [19]. Nästa steg var att fästa cylindern i hävarmen och då placerades 
en plåt på vardera sidan om cylinderns fästöra som går därifrån hela vägen till dörren och 
bildar således själva armen. Genom att göra på detta sätt får man en stabil konstruktion som är 
lätt att förstärka genom att göra förstyvningar mellan de två plåtarna. Fastsättningen av 
hävarmen mot dörren utgörs av en platta som fästs med 4 stycken M10 skruvar i gängade hål i 
dörren. För att kunna passa in skruvarna mot gängen i dörren gjordes ovala hål i vertikal 
riktning på plattan vilket minimerar monteringsproblem till följd av tillverkningstoleranser. 
Därefter ritades fästet som håller hävarmen mot fordonets bakgavel som sedan skruvas fast i 
bakgaveln med fyra skruvar av storlek M10. Också dessa hål är ovala, men dessa är ovala i 
horisontell riktning för att kunna justera fästet så att det hamnar i rotationsaxeln för dörrens 
gångjärn. Denna inställningsmöjligt minimerar uppkomsten av brytkrafter till följd av icke 
centrerade rotationsaxlar vilket annars skulle kunna bli ett problem. I plåten som skruvas mot 
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bakgaveln gjordes även urtag för att kunna tillgodoräkna så mycket som möjligt av utrymmet 
för cylinderns hävstång som finns mellan rotationscentrum för gångjärnet och bakgaveln på 
fordonet. Två plåtar ritades sedan för tappen som håller hävarmen och för dessa gjordes urtag 
i bakplåten för inpassning vid svetsning. Tappen för att fästa hävarmen i dess fäste gjordes i 
två delar hopfogad med en M8 skruv. De två tapparna för hydraulcylindern modellerades på 
liknande sätt. Till sist modellerades även fästet för att fästa cylinderns fasta ände i fordonet. 
Denna svetsas fast i nederkant av den högra förvaringsluckan.  
När hela sammanställningen av delarna var modellerade gjordes en dynamisk analys av 
mekanismen i Catia. Först låstes respektive del med constraints så att de endast kunde röra sig 
i de avsedda riktningarna och sedan lades en vinkelrörelse på hävarmen så att hela 
mekanismen rörde sig ändamålsenligt. Anledning att det lades en vinkelrörelse på hävarmen 
istället för en linjärrörelse på cylindern var att det är enklare att styra vinkelrörelsen samt att 
acceleration och retardation kunde definieras. När den dynamiska analysen sedan kördes 
användes den inbyggda funktionen i Catia för att kontrollera att inga kollisioner inträffade 
mellan de olika delarna. 
Därefter bestämdes material till de olika delarna. Materialkraven på de svetsade delarna är 
dels att de ska vara svetsbara, ha låg vikt i förhållande till hållfastheten och finnas i 
standardutbudet hos företaget. Efter att ha utvärderat utbudet så föll valet på det svenska 
höghållfasta stålet Weldox 700 vilket har bra svetsegenskaper trots dess höga sträckgräns. Till 
axlarna används stål med betäckningen SS 2225, ett prisvärt konstruktionsstål med hög 
sträckgräns lämpat för axlar och tappar. 
I detaljkonstruktionens slutgiltiga fas ingick även att fastställa oljemängden och flödet till 
cylindern under dess arbetscykel, såväl vid maximalt lastfall som vid tidskrav. Vid det 
maximala lastfallet har trycket tidigare satts till 190 bar och detta bestämde då storleken på 
cylindern enligt tidigare avsnitt. Den största oljemängd som behövs under en arbetscykel 
inträffar när cylindern ska öppna dörren, då kolven går ur cylindern. Den oljemängd som 
behövs är framräknad till 0,29 liter från stängd dörr till fullt öppen. I fallet när det finns ett 
tidkrav på öppnande inom fem sekunder är det genomsnittliga flödet som behövs 3,5 l/min. Se 
bilaga D för beräkningar. 
 

4.7.3 Hållfasthetsanalys 
 
För att säkerställa att konstruktionens olika delar tål den belastning som de utsätts för utfördes 
hållfasthetsanalys med hjälp av FEM i Catia. I Catia finns även möjligheten att beräkna ett 
helt system av sammankopplade delar på en och samma gång, men istället valdes att beräkna 
var del för sig för att lättare kunna styra de olika lastfallen samt för att förenkla iterationerna. 
Med tanke på delarnas varierande geometrier valdes att använda 3d-element. Det hade även 
varit möjligt att använda skal-element, men det ansågs mer tidseffektivt att använda 3d-
element då denna elementtyp har stöd för att automatiskt lägga meshen i Catia. Ett krav på 
denna typ av element är att elementstorleken ska sättas så att det går minst två noder på 
tjockleken. Om detta inte uppfylls kan resultatet bli felvisande [20]. I figur 4.16 visas 
spänningen i hävarmen som ett resultat av en FEM-beräkning.  
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Figur 4.16: Resultat av FEM-beräkning med 
3d-element. 

I Catias FEM-modul Part Structure 
Analysis användes en tilläggsfunktion 
benämnd Elfini för att lägga laster på 
cylindriska ytor på ett realistiskt sätt, 
denna användes för att lägga laster på de 
ytor där tapparna sitter. En annan funktion 
som också användes var den som 
automatiskt minskar elementstorleken för 
att öka noggrannheten i beräkningen. 
Detta sker genom att göra en 
feluppskattning vid mätning av 
konvergensen. Enligt Andreas Hansson 
och Christian Af Petersens (2004), Finita 
Elementmetoden som 
konstruktionshjälpmedel, [21] är en felmarginal på 5 % eftersträvansvärt vilket också 
uppnåddes. För att i möjligaste mån undvika allvarliga olyckor och att konstruktionen går 
sönder användes en säkerhetsfaktor på samtliga laster. Denna räknades ut med hjälp av 
Plåthandboken [22] och bestämdes till 1,573. Den höga säkerhetsfaktorn beror på att 
omfattningen av en eventuell olycka kan vara väldigt allvarlig. Ett flertal beräkningar gjordes 
för varje del i konstruktionen för att optimera vikten. Resultaten av beräkningarna användes 
för att optimera 3d-modellen steg för steg som beskrivs ovan. 

 

4.7.4 Ritningar 
 
För att fullständigt definiera konstruktionen gjordes som sista steg i processen ett 
ritningsunderlag och en produktstruktur. För att skapa ritningarna användes Catia och 
produktstrukturen gjordes i BAE Systems egenutvecklade PLM-system PDA. 
Som första steg gjordes ritningar för samtliga delar som ingår i de svetsade detaljerna som 
plåtar och plåtutbredningar. Tanken med dessa är att de ska laserskäras och att så mycket som 
möjligt av fogberedningen också ska göras med hjälp av laserskärning. Därefter gjordes 
svetsritningar innehållande de ingående plåtarna med svetsval samt svetsbeteckningar. Efter 
det framställdes bearbetningsritningar för de svetsade detaljerna där mått- och lägetoleranser 
sattes för glidlagret men även för tapparna. Tappen för hävarmen måttsattes enligt 
lagerleverantörens rekommendationer för lagerläget och för greppassning mot hävarmens 
fäste i både överkant och underkant. Tapparna för fastsättningen av hydraulcylindern 
måttsattes också enligt tillverkarens rekommendation mot ledlagrens yta och med 
greppassning i över- och underkant mot respektive fäste. När samtliga delar var måttsatta och 
kontrollerade så gjordes en sammanställningsritning för hela produkten. Därefter granskades 
ritningarna av en produktionstekniker och vissa produktionsanpassningar och ändringar 
gjordes efter dennes inrådan [23]. 
 



Maskinering av bakdörr för band

 
 

 

Figur 5.1: Mekanismen för maskinering av dörren 

4.8 Den färdiga produkten
 
I detta avsnitt redovisas den färdiga konstruktionen
bakdörr till band- och hjulfordon.
dimensionerad för att öppna dörren på en bestämd tid och med en viss belastning.
kan produkten skådas i monterat tillstånd med dess ingående delar.
 

 
 
 
 
Anordningen är en svetsad konstruktion bestående av skurna och bockade plåtar där 
detaljerna är anpassade till BAE 
Bearbetning av detaljerna efter svetsningen borgar för bra passform vid montering
samtidigt är inte toleranskraven satta omotiverat högt.
standardkomponenter från kända tillverkare och sammantaget är de olika delarna enkla att 
tillverka och montera. Anordningens vikt är 
och eftersom den inte ersätter de befintliga gångjärnen samt monteras på 
utrymme är den möjlig att enkelt installera på ett fordon i efterhand. 
anordningen skådas monterad på fordonet
 
 

 
 Figur 5.2: Färdig produkt monterad på 

fordonet, stängd dörr. 
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Figur 5.3: Färdig produkt monterad på 
fordonet, öppen dörr.

Figur 5.1: Mekanismen för maskinering av dörren 
i sin helhet. 

4.8 Den färdiga produkten 

den färdiga konstruktionen till examensarbetet maskinering a
och hjulfordon. Arbetet har lett fram till en dörröppningsmekanism 

dimensionerad för att öppna dörren på en bestämd tid och med en viss belastning.
kan produkten skådas i monterat tillstånd med dess ingående delar. 

 

Anordningen är en svetsad konstruktion bestående av skurna och bockade plåtar där 
Systems produktion i fråga om tillverkningsparametrar.

efter svetsningen borgar för bra passform vid montering
inte toleranskraven satta omotiverat högt. Både hydraulcylinder och glidlager är 

standardkomponenter från kända tillverkare och sammantaget är de olika delarna enkla att 
tillverka och montera. Anordningens vikt är kalkylerad till 16,5 kg baserad på 3d
och eftersom den inte ersätter de befintliga gångjärnen samt monteras på annars ej u
utrymme är den möjlig att enkelt installera på ett fordon i efterhand. I figur 5.2 och 5.3 
anordningen skådas monterad på fordonet dels med stängd dörr och dels med öppen dörr.

Färdig produkt monterad på 
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Figur 5.3: Färdig produkt monterad på 
fordonet, öppen dörr. 

askinering av 
dörröppningsmekanism 

dimensionerad för att öppna dörren på en bestämd tid och med en viss belastning. I figur 5.1 

Anordningen är en svetsad konstruktion bestående av skurna och bockade plåtar där 
ystems produktion i fråga om tillverkningsparametrar. 

efter svetsningen borgar för bra passform vid montering, men 
Både hydraulcylinder och glidlager är 

standardkomponenter från kända tillverkare och sammantaget är de olika delarna enkla att 
rad på 3d-modellen 

annars ej utnyttjat 
igur 5.2 och 5.3 kan 

dels med öppen dörr. 
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Figur 5.4: Helhetsbild över fordonet med monterad maskinering av 

Figur 5.5: Färdigkonstruerad hävarm.

Figur 5.7: Fäste för hä

 
 
 
 
Figur 5.4 ovan visar fordonet i sin helhet med anordningen monterad. 
5.6 syns den bearbetade hävarmen 
mellan låg vikt och hög hållfasthet och kombinerat med att material som inte 
till hållfastheten har tagits bort optimeras vikten
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Figur 5.4: Helhetsbild över fordonet med monterad maskinering av 
dörren. 

Figur 5.5: Färdigkonstruerad hävarm. Figur 5.6: Färdigkonstruerad hävarm.

Figur 5.7: Fäste för hävarmen. Figur 5.8: Fäste för hävarmen.

fordonet i sin helhet med anordningen monterad. Nedan, i figur 5.5 och 
armen med dess box-struktur. Strukturen ger ett bra förhållande 

hållfasthet och kombinerat med att material som inte nämnvärt 
optimeras vikten. 
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Figur 5.6: Färdigkonstruerad hävarm. 

Figur 5.8: Fäste för hävarmen. 

 

Nedan, i figur 5.5 och 
förhållande 

nämnvärt bidrar 
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Figur 5.9: Fästet för hydraulcylinderns 

Fästet som håller hävarmen kan ses i figur 5.7 och 5.8 ovan. 
både för att minska vikten men även för att öka 
av hållfasthetsanalysen är de två öronen som håller tappen 
respektive undersidan för att klara belastningen.
gjorda i bakstycket för att fästa samman ö
genom att hålen har samma form som en utstående bit på öronen och 
plåtarna positioneras korrekt. Fästet skruvas fast 
monteras i linje med dörrens gångjärn.
fordonet och även här fästs öronen på samma sätt som i fästet för hävarmen.
svetsas i bakgaveln istället för att skruvas fast.

 
 
 
 

För att säkerställa att konstruktionen motsvarar de krav som ställdes på den i början av 
projektet kontrollerades hur väl kraven uppfyll
 

• Uppbringa ett vridmoment på minst 1380 Nm för öppning oc
• Dörren ska vara möjligt att öppna även i nödsituationer både utifrån och inifrån
• Öppna och stänga dörren 110
• Stabil konstruktion 
• Vikteffektiv 
• Volymeffektiv 
• Kostnadseffektiv 

 
Då både hydraulcylindern och konstruktionens hållfasthet är dimensionerade för att klara det 
uppsatta vridmomentet på 1380 Nm anses detta krav uppfyllt. Kravet på att dörren ska vara 
möjlig att öppna även i nödsituationer beror på hur hydraulsystemet till cylindern konstr
Då detta inte har hunnits med inom ramen för detta examensarbete så kan det inte avgöras om 
detta krav är uppfyllt, dock så har konstruktionen full potential för att uppnå detta. I bilaga 
finns det flöde som krävs för att cylinder
hydraulsystemets konstruktion en avgörande faktor för att nå kravet. Konstruktionen kan 
anses stabil men även vikteffektiv då dess 
volymeffektivitet är också det uppfyllt då kon
utrymme. Kostnaden för konstruktionen får anses relativt låg även då ingen kostnadskalkyl är 
gjord, men standardkomponenter som hydraulcylinder och glidlager bidrar till att hålla 
kostnaderna nere. 
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Figur 5.9: Fästet för hydraulcylinderns 
ena ände. 

Fästet som håller hävarmen kan ses i figur 5.7 och 5.8 ovan. Bakstycket på fästet är 
både för att minska vikten men även för att öka svängutrymmet för hävarmen. Som ett resultat 

de två öronen som håller tappen stagade av förstyvningar på ovan
tt klara belastningen. I figur 5.8 kan man även se de hål

fästa samman öronen med bakstycket innan svetsning. 
att hålen har samma form som en utstående bit på öronen och med hjälp av detta 

Fästet skruvas fast i bakgaveln och har ovala hål för att kunna 
i linje med dörrens gångjärn. I figur 5.9 visas fästet som håller hydraulcylindern mot 

även här fästs öronen på samma sätt som i fästet för hävarmen. Detta fäste 
för att skruvas fast. 

 

 

För att säkerställa att konstruktionen motsvarar de krav som ställdes på den i början av 
projektet kontrollerades hur väl kraven uppfyllts. De ursprungliga kraven var: 

Uppbringa ett vridmoment på minst 1380 Nm för öppning och stängning av dörren
Dörren ska vara möjligt att öppna även i nödsituationer både utifrån och inifrån
Öppna och stänga dörren 110° på 5 sekunder med ett vridmoment på 552 Nm

ylindern och konstruktionens hållfasthet är dimensionerade för att klara det 
uppsatta vridmomentet på 1380 Nm anses detta krav uppfyllt. Kravet på att dörren ska vara 
möjlig att öppna även i nödsituationer beror på hur hydraulsystemet till cylindern konstr

å detta inte har hunnits med inom ramen för detta examensarbete så kan det inte avgöras om 
detta krav är uppfyllt, dock så har konstruktionen full potential för att uppnå detta. I bilaga 
finns det flöde som krävs för att cylindern ska öppna dörren på fastställd tid, men även här har 
hydraulsystemets konstruktion en avgörande faktor för att nå kravet. Konstruktionen kan 
anses stabil men även vikteffektiv då dess totala vikt är endast 16,5 kg. Kravet på 
volymeffektivitet är också det uppfyllt då konstruktionen är placerad på annars ej utnyttjat 
utrymme. Kostnaden för konstruktionen får anses relativt låg även då ingen kostnadskalkyl är 

komponenter som hydraulcylinder och glidlager bidrar till att hålla 

Robert Lundqvist 

Bakstycket på fästet är urtaget 
Som ett resultat 

av förstyvningar på ovan- 
hål som är 

innan svetsning. Detta sker 
med hjälp av detta kan 

i bakgaveln och har ovala hål för att kunna 
hydraulcylindern mot 

Detta fäste 

För att säkerställa att konstruktionen motsvarar de krav som ställdes på den i början av 

h stängning av dörren 
Dörren ska vara möjligt att öppna även i nödsituationer både utifrån och inifrån 

° på 5 sekunder med ett vridmoment på 552 Nm 

ylindern och konstruktionens hållfasthet är dimensionerade för att klara det 
uppsatta vridmomentet på 1380 Nm anses detta krav uppfyllt. Kravet på att dörren ska vara 
möjlig att öppna även i nödsituationer beror på hur hydraulsystemet till cylindern konstrueras. 

å detta inte har hunnits med inom ramen för detta examensarbete så kan det inte avgöras om 
detta krav är uppfyllt, dock så har konstruktionen full potential för att uppnå detta. I bilaga D 

tid, men även här har 
hydraulsystemets konstruktion en avgörande faktor för att nå kravet. Konstruktionen kan 

Kravet på 
struktionen är placerad på annars ej utnyttjat 

utrymme. Kostnaden för konstruktionen får anses relativt låg även då ingen kostnadskalkyl är 
komponenter som hydraulcylinder och glidlager bidrar till att hålla 
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5. Diskussion och slutsats 
 
Målet med detta examensarbete var att utreda och utveckla en lösning för att för att på ett 
snabbt och säkert sätt utrymma militärfordonet SEP:s modul för trupptransporter. Initialt 
gjordes en förstudie om en dörr eller en ramp är att föredra, både gällande användarvänlighet 
och komfort. Vidare arbetades ett antal koncept fram för att öppna och stänga dörren och av 
dessa valdes ett av koncepten. Arbetet fortskred med att ta fram en tekniskt fungerande 
produkt som uppfyller de uppställda målen. Sammanfattningsvis kan sägas att produkten 
vuxit från idé till färdigt virtuellt tillverkningsunderlag. 
 
För att få en bra struktur på arbetet gjordes en projektplan som delade in arbetet i olika delar 
och beskriver vad som ska göras i de olika delarna. Projektplanen var till stor hjälp under 
arbetet och ändrades till viss mån under arbetets gång då insikten om projektet ökade.  
Den inledande förstudien underlättade det kommande arbetet och ökade förståelsen för både 
kravspecifikationen och även för det slutliga resultatet. Det gav tillfälle att vidga tänkandet 
och prova nya idéer, men också att utreda vissa detaljer mer ingående.   
 
För att uppnå ett bra slutresultat är det viktigt att hålla jämn kvalitet genom hela projektet, då 
slutresultatet aldrig blir bättre än projektets svagaste länk. En känslig del i projektet är att hitta 
enkla men funktionella koncept och därför användes mycket tid för just detta moment. Att 
besluta vilket koncept som har störst potential är också en svår uppgift och för att skapa en 
plattform för beslut användes i detta projekt en konceptvalsmetod som hjälp. För att resultatet 
av den metod man använder sig av ska vara adekvat är det kritiskt att de ingående 
parametrarna är korrekta, men det är även viktigt att resultatet utvärderas. Vid utvärderingen 
är magkänslan ett bra komplement. Om resultatet visar det man trodde att det skulle visa och 
det känns rätt så är det i många fall så. Tyvärr var uppslutningen vid konceptvalet dålig då tre 
av de tillfrågade inte medverkade, vilket kan ha påverkat resultatet negativt. 
  
Under detaljkonstruktionen frångicks den upplagda planeringen då det blev tvunget att ta fram 
storleken på hydraulcylinderns fästöra tidigare än planlagt. Detta påverkade inte den övriga 
planeringen i någon större utsträckning men visar på en ökad insikt om projektet.  
Under hela detaljkonstruktionsfasen var en viktig parameter att allt som konstruerades i så 
stor utsträckning som möjligt skulle vara enkelt att tillverka, men även att det skulle vara 
möjligt att tillverka i företagets verkstad med befintlig utrustning. Detaljer som togs hänsyn 
till var bland annat typ av material, plåttjocklekar och bockningsradier. Momentet att ta fram 
ritningar och göra produktionsanpassningar blev tidskrävande och var, när planeringen 
gjordes, ett moment som underskattades.  
 
Då detaljkonstruktionen drog ut på tiden var dess sista del, konstruktion av hydraulsystem, 
tyvärr tvunget att tas bort. Den tid som var ämnad för hydrauliken spenderades istället främst 
med att ta fram ritningar och produktionsanpassningar. Då tiden blev knapp fanns tyvärr inte 
heller någon tid till att tillverka produkten, vilket var ett av målen att uppnå i mån av tid. 
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Även då produkten som sådan anses färdigutvecklad inom ramen för detta examensarbete 
finns en del arbete kvar att göra, både vidareutveckling och förbättringar.  
En förbättring som kan göras är att konstruera om fästet för hydraulcylindern som sitter vid 
bandhyllan så att detta kan bultas fast i fordonet istället för att svetsas. Detta skulle medföra 
att anordningen är enklare att eftermontera vid behov då ingen svetsning behövs. 
Anordningen behöver också skyddas för att undvika skador och sabotage. En möjlig lösning 
till detta skulle vara ett skydd över hydraulcylindern och hävarmen som följer med när dörren 
öppnas och stängs. 
 
En ytterligare vidareutveckling av arbetet är att konstruera hydraulsystemet för att styra 
hydraulcylindern, och under arbetets gång har ett flertal idéer framkommit. En av dessa är att 
använda fordonets befintliga hydraulsystem. En annan är att installera en separat 
hydraulpump med elmotor som drar ström från batterierna i fordonet. Fördelen med den 
senare lösningen är att dörren är möjlig att öppna och stänga även när fordonet är avstängt. 
Att använda en handpump är även det en möjlig lösning. 
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7. Bilagor 

Bilaga A – Projektplan 
 
Projektplan examensarbete, Maskinering av bakdörr för band- och 
hjulfordon 
 
Sirius Masterplan är ett hjälpmedel för konstruktörer för att åstadkomma en så bra 
produkt/produktutveckling som möjligt under kortast möjliga tid. Jag avser att i så stor 
utsträckning som möjlig arbeta enligt denna process. Jag har plockat ut de viktigaste delarna 
ur processen för att eliminera moment som jag inte anser viktiga för mitt arbete men även 
lagd till andra moment och milstolpar. Momenten är: 
 

• Förberedelser 
• Planering 
• Förstudie, ramp eller dörr 
• Val av lösning, ramp eller dörr 
• Kravspecifikation 
• Marknadsanalys 
• Relaterad teknologi 
• Problemklarläggning 
• Konceptgenerering 
• Konceptval 
• Detaljkonstruktion 
• Rapportskrivning 
• Redovisning, Hägglunds, Ltu 

 
Momentet förberedelser avser arbete som registrering av examensarbete samt tilldelning av 
examinator och handledare. 
 
Planeringsmomentet inkluderar upprättande av projektplan samt planering. Projektplanen och 
planeringen uppdateras löpande vid behov. Här bestäms vilka delar av Sirius Masterplan som 
anses viktiga i början av examensarbetet och även detta uppdateras löpande vid behov. Jag 
har valt att göra en planering på veckobasis och inte bestämma specifika datum då 
milstolparna ska vara klara för att kunna vara mer flexibel i arbetet men ändå enkelt se om 
arbetet håller planeringen eller ej. 
 
En kravspecifikation kan ses som ett dokument som beskriver en produkts egenskaper men, 
den ska inte beskriva hur kraven ska uppfyllas. Kravspecifikationen är ett av projektets 
viktigaste dokument och används för att utvärdera hur bra ett koncept uppfyller de krav som 
ställs på produkten. Dokumentet uppdateras regelbundet vid behov.  
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Initialt i examensarbetet undersöks om maskinering av den befintliga dörren till SEP:s APC-
modul eller en anpassning av rampen från CV90 ger bästa kravuppfyllnad. Här är 
kravspecifikationen ett centralt dokument men det ska även undersökas om det är praktiskt 
genomförbart i de båda fallen. Under detta moment får man även en bra överblick över SEP 
och dess förutsättningar. 
 
En första milstolpe och ett första vägval är val av lösning, ramp eller dörr. Den omfattar en 
kort presentation följd av en diskussion där jag redovisar för- och nackdelar med de olika 
lösningarna samt vilken lösning som bäst uppfyller kraven. 
 
I momentet marknadsanalys undersöks vilka produkter som redan finns på markanden för att 
ge idéer och inspiration. Källor som litteratur, Internet och intervjuer används för att söka 
information. Relaterad teknologi är starkt sammankopplat till marknadsanalysen men här 
studeras istället teknologi i närliggande branscher för att finna bra idéer som är möjliga att 
tillämpa på sin egen produkt. 
 
För att få en tydligare plattform att arbeta vidare ifrån ska viktiga frågor, problem och 
begränsningar som annars hade givit större problem längre fram i processen identifieras. 
Detta görs under problemklarläggning och genom att ta ett antal viktiga ställningstaganden 
och beslut ska arbetets fortsatta riktning bestämmas. 
 
Konceptgenerering syftar till att hitta möjliga lösningar som uppfyller kravspecifikationen. 
Metoder som bland annat brainstorming används först för att finna idéer som uppfyller delar 
av kravspecifikationen. Kvantitet går före kvalitet, desto fler idéer desto bättre. Nästa del i 
konceptgenereringen är att sålla bland idéerna och hitta bra lösningar samt att kombinera 
lösningar. Efter det kontrolleras förutsättningarna för idéerna så att de är möjliga att 
genomföra, de arbetas fram till koncept. Efter det sker ett konceptval där det bestäms 
vilken/vilka idéer som ska jobbas vidare med. 
 
De koncept som ska arbetas vidare med tas vidare till nästa moment, detaljkonstruktion. Här 
utvecklas koncepten till färdiga produkter med kompletta 3d-modeller och ritningar genom 
t.ex. hållfasthetsanalys och dynamiska analyser. För att få en bättre överblick så delades 
detaljkonstruktionen i flera delar nämligen: 
 

• Grov detaljkonstruktion 
Konstruktionen färdigställs funktionsmässigt, dimensioner på ingående detaljer 
uppskattas samt slutgiltiga krafter på anordningen tas fram. 

• Slutgiltig detaljkonstruktion 
Grundgeometrin fastställs, anordning dimensioneras samt krav på eventuell hydraulik 
eller el tas fram. 

• Hållfasthetsanalys 
Konstruktionen genomgår hållfasthetsanalys med FEM i Catia. Iteration med 
omkonstruktion sker till önskat hållfasthet och vikt erhållits. 
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• Ritningsframställning 
Kompletta ritningar tas fram från 3d-modellerna.  

 
Det sista momentet är rapportskrivning där mycket tid har disponerats. Det är möjligt att ta tid 
från detta moment om tidsbrist uppstår i något annat. Jag avser att dokumentera under arbetets 
gång för att sedan kunna sammanställa materialet till rapporten. 
 
Tidpunkt för redovisning av examensarbetet vid BAE Systems Hägglunds är ej fastställd men 
sker förslagsvis före redovisning vid Ltu, som är planerad till 2008-02-15. 
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Bilaga B - Tidsplanering 
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Bilaga C – Beräkning av skruvmekanism 
 
Enligt Karl Björks, Formler och tabeller för Teknologi och Konstruktion [7] ges formeln för 
ett moment som krävs för att lyfta en viss last av 
 
� � � � �� � tan
��  ���  � � ��� � � 
 
där 
 
�  Momentet 
� Kraft 
�� Medelradien 
�� Friktion mot stödbricka 
�� Medelstigningsvinkeln 
�  Friktion i gänga 
 
I denna beräkning utelämnas friktionen då målet är att finna ett riktvärde. Således återstår 
 
� � � � �� � tan
��� 
 
Medelstigningsvinkeln, �� ges av stigningen P och längden av ett varv enligt 
 

tan �� �  �
� � ��

 

 
Omstrukturerad för att räkna ut kraften istället för momentet blir ekvationen enligt 
 

� �  �
�� � tan �tan�� �

� � ��
�

� �
�� � � �

� � ��
�
 

 
Det största moment är 1380 Nm, den största möjliga medelradien vid det övre gångjärnet är 
39,5 mm och den möjliga stigningen är 100 mm. Detta ger 
 

� �  1380
0,01975 � � 0,2

� � 0,0395�
� 86708 # 

 
Med en dubbelverkande cylinder blir således kraften som behövs för att öppna dörren  
43354 N i var ände. 
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Bilaga D – Beräkning av hydraulcylinder 
 
Kraften som krävs för att öppna dörren ges av 
 

� � �
� � cos
'� 

 
där 
 
F Kraft 
M Moment 
r Radien av hävarmen 
' Vinkel i grader mellan hävarm och hydraulcylinder 
 
Det maximala momentet är 1380 Nm, den antagna radien är 80 mm och vinkel är 55˚ i något 
av dörrens ändlägen. Således blir kraften 
 

� � 1380
0,08 � cos
55� � 30074 # 

 
Inom hydraulik definieras kraften som 
 
� � ) � � 
 
där 
A Hydraulkolvens area 
P Trycket 
 
I detta fall söks arean för att bestämma storleken på hydraulcylindern. Omskriven för den 
sökta arean blir ekvationen ovan enligt 
 

) � �
� 

 
där kraften F är 300074 N och trycket P är 190 bar. Ekvationen blir då enligt 
 

) � �
� � 30074

190 � 10* � 0,001583 +, � 15,83 -+, 

 
Således måste arean på dragsidan av hydraulcylindern vara 15,83 cm2 vid 80 mm hävarm. 
 
Då valet av hydraulcylinder påverkar storleken på hävarmen reviderades hävarmen till 90 mm 
efter kontroll i 3d-modellen. Således blir kraftbehovet 
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� � 1380
0,09 � cos
55� � 26733 # 

 
och arean blir följaktligen 
 

) � �
� � 26733

190 � 10* � 0,001407 +, � 14,07-+, 

 
Den hydraulcylinder som valdes har arean 14,73 cm2 på dragsidan och 19,63 cm2 på 
trycksidan vilket uppfyller kravet ovan. Den största kraft cylindern kan åstadkomma, och som 
konstruktionen dimensioneras mot är 
 
  � � ) � � � 0,001963 � 190 � 10* � 37297 # . 37,3 /# 
 
Under tidskrav är momentet 552 Nm och kraften blir då  
 

� � 552
0,09 � cos
55� � 10693 # . 10,7 # 

 
Trycket i cylindern är då 
  
� � �

) � 10693
14,73 � 725,9 # -+,⁄ . 72,6 12� 

 
Den oljevolym som erfordras till hydraulcylindern ges enligt 
 
3 � 4 � )5 
 
där 
 
V Volymen 
s Slaglängden 
At Hydraulkolvens area (trycksidan) 
 
Slaglängden bestämdes i 3d-modellen till 0,148 m och arean på trycksidan är 19,63 cm2. 
Volymen blir således 
 
3 � 4 � )5 � 0,148 � 19,63 � 10�6 � 0,29 � 10�7 +7 � 0,29 8 
 
Det flöde som erfordras till hydraulcylindern vid tidkrav ges enligt 
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9 � 3
:  

 
där 
 
Q Flödet 
V Volymen 
t Tid 
 
Volymen är 0,29 l och tiden är 5 sekunder. Flödet blir således 
  

9 � 3
: � 0,29

5 � 0,0581048 8 4⁄ � 3,49 8 +;<⁄  
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Bilaga E – Beräkning av glidlager 
 
För att säkerställa att det valda lagret, SBP 35/39X25-L, inte går sönder av den tryckkraft den 
utsätts för beräknades den maximala tryckspänningen för lagret. Denna definieras av 
 

= � �
)5>

 

 
där 
 
= Tryckspänningen i lagret 
F Kraften som verkar på lagret 
)5>  Arean som kraften verkar på 
 
Arean som kraften verkar på, )5>, uppskattas här till en fjärdedel av lagrets cirkulära yta. 
Detta är en approximation men bör vara i underkant i jämförelse med den faktiska arean. 
Således blir )5> enligt 
 

)5> � � � � � ? � 1
4 

 
där 
 
d Innerdiameter på lagret 
h Höjden på lagret 
 
Innerdiametern på det valda lagret är 35 mm och höjden 25 mm och följaktligen blir arean 
 

)5> � � � � � ? � 1
4 � 35 � � � 25 � 1

4 � 687,2 ++, 

 
Kraften som verkar på lagret är lägre än den största kraft som hydraulcylinder kan 
åstadkomma men här används denna kraft som en uppskattning. Kraften är då 37300 N och 
spänningen på lagret blir  
 

= � �
)5>

� 37300
687,2 � 54,3 # ++, � 54,3 ��2⁄  

 
 
Då lagret, enligt tillverkaren, tål en dynamisk spänning på 140 MPa kan konstateras att det är 
fullt tillräckligt för denna applikation. 
 


