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Sammanfattning 
 
En viktig del i bandvagnen är styrdonet. Styrdonet är interfacet mellan fram- och bakvagn 
som möjliggör styrning och tiltning av fordonet. BAE Systems Hägglunds AB har idag ett 
styrdon till sin större splitterskyddade vagn, BvS10, som rent mekaniskt fungerar 
tillfredställande, dock saknas skydd av yttre hydraulik med mera. Syftet med detta 
examensarbete är att utveckla ett nytt koncept på ett ”skyddat” styrdon, som klarar ett givet 
skyddskrav, samt klarar att dela vagnarna på ett enkelt sätt. 
 
Arbetet utgick ifrån två grupper av koncept, en med olika skyddslösningar och en med olika 
delningslösningar av styrdonet. Koncepten genererades efter en kort ”researchperiod” som 
bestod av att studera liknande lösningar, tidigare studier gjorda på företaget samt provkörning 
av dagens fordon. Det fortsatta arbetet utfördes med hjälp av 3D CAD, där kinematikanalys 
använts flitigt för att försäkra att givna frihetsgrader efterhålls samt att ett tillfredställande 
skydd av styrdonet erhålls vid alla olika ”lägen” som styrdonet kan utsättas för. De olika 
ingående delarna som konstruerats har sedan FEM-beräknats för ett bra vikt/last förhållande.  
 
Resultatet blev ett ”skyddat” styrdon konstruerat med nytänkande blandat med tidigare väl 
fungerande lösningar. Ett nytänkande som innebär att styrcylindrar är monterade skyddat, en 
mittendel som är byggd på en lättad stålkonstruktion skyddad med komposit för minskad 
egenvikt, en kompakt delning som kräver mindre antal handgrepp än tidigare, samt en 
kardanaxel som delas utan handpåläggning. Hydrauliksystemet har fått en översyn, som 
innebär att tiltcylindrar kan lämnas oskyddade, utan att risk för att ett läckage innebär 
tömning av hela hydraulsystemet. Dessutom så kan styrdonet monteras på en befintlig BvS10 
vagn med ett fåtal modifieringar av framvagnen. 

 



 



Abstract 
 
An important part of an ATV (All Terrain Vehicle) is the steering device; it is the connecting 
interface between the forward and aft compartments that enables steering and tilting of the 
vehicle. Today BAE Systems Hägglunds AB is using a fully functional steering device on 
their largest splinter protected ATV, the BvS10. Its only drawback is that hydraulics and other 
critical components are unprotected, rendering in a total breakdown of the vehicle if damaged. 
The purpose of this thesis is to design a new concept of a protected steering device which also 
enables disassembly in field conditions (I.E. dividing the vehicle in two, with the front car 
still mobile). 
 
Two conceptual groups were identified, splinter protection and disassembly. Several concepts 
were created in both groups during a short startup period by studying similar solutions, earlier 
studies and test driving of the ATV. The following design work was done with help by 3D 
CAD, kinematics simulations and FEM calculations in order to obtain an optimal final design. 
 
The thesis resulted in a splinter protected steering device designed with new thoughts mixed 
with older, well functioning, solutions. The design features protected steering cylinders, 
composite materials minimizing weight, a compact disassembly solution requiring few 
operations and a propeller shaft that automatically disassembles and assembles with the rest 
of the steering device. Furthermore; a valve protects the hydraulic circuit from being emptied 
by leaks. The new design is compatible with the main body of the BvS10. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Kundkraven på splitterskyddade fordon har ökat efter hand. Då BvS10 konstruerades var 
kraven att besättningen skulle överleva ett visst hot, vagnen fick haverera på plats. Utifrån 
operationserfarenheter har dock önskemål om att fordonet åtminstone ska kunna köras i skydd 
efter en träff uppkommit. För att möjliggöra detta måste framför allt styrning och hydraulik 
skyddas. Uppstår ett läckage i BvS10:s hydrauliksystem töms hela systemet och vagnen blir 
utan, bland annat, kylning och svängmöjlighet. 
 
Tidigare studier vid BAE Systems Hägglunds (vidare kallat Hägglunds eller företaget) har 
visat att ett splitterskyddat styrdon är möjligt att bygga, dock har utredningar djupare än 
koncept inte gjorts. 
 
För att underlätta helikoptertransport (eg. för att mindre helikoptrar ska orka lyfta) kan 
BvS10:s fram- och bakvagn delas från varandra. Sammansättning därefter är i dag en 
omständlig process som tar upp till 30 minuter. Denna tid vill företaget gärna minska. 
 
Inom företaget bedrivs ett större projekt för att modernisera BvS10, kallat BvS10+, inom 
detta projekt genomförs examensarbetet. 
 

1.2 Syfte 
Arbetets syfte är att ta fram ett splitterskyddat styrdon som möjliggör för besättningen att föra 
fordonet i skydd efter en träff samt som kan delas och sammankopplas med ett minimum av 
handgrepp.  
 

1.3 Krav 
Det nya styrdonet ska: 

• Klara lastfall enligt kapitel 7.1. 
• Bibehålla BvS10:s samtliga frihetsgrader (se bilaga 8). 
• Bibehålla, eller minska, egenvikten jämfört med BvS10:s styrdon. 
• Vara möjligt att montera på BvS10:s kaross, eventuellt med mindre modifieringar. 
• Vara delbart. 
• Stå emot 7,62 NATO Ball på 0-avstånd. 
 

1.4 Mål 
Arbetet ska konstruera och dimensionera ett splitterskyddat styrdon som kan appliceras på 
dagens kaross. Styrdonet ska möjliggöra sammankoppling av fram- och bakvagn för tillfällig 
drift utan handgrepp. 
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1.5 Avgränsningar 
Arbetet anses avslutat då en datormodell av färdigt styrdon är skapad. Arbetet innefattar ej 
skapandet av ritningar, ingående detaljer behöver därför ej toleranssättas. Köpdetaljer som 
behöver modifieras för att passa styrdonet behöver ej ingå. 
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2 Ordlista 
 
BvS10 Större splitterskyddad bandvagn, föremål för examensarbetet, se 

kapitel 3.2.3. 
Splitterskyddat I vårt fall: Nånting som klarar att bli beskjutet med NATO 7,62 

BALL på 0-avstånd utan att bli penetrerat. 
NATO 7.62 BALL Helmantlad NATO-ammunition för automatkarbiner med 

diametern 7,62 mm. 
0-avstånd Hänför till kulans energi på avståndet 0 från pipan. 
Styrdon Namn på konstruktion som kopplar samman fram- och bakvagn 

och som möjliggör sväng. 
Styrorbitrol Samlingsnamn för styrpumpar som används i tunga fordon, t.ex. 

hjullastare. 
cc Vedertagen enhet för deplacement hos hydraulpumpar, betyder 

cm3/varv 
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3 Företagspresentation 
BAE Systems Hägglunds AB bedriver utveckling och tillverkning av fordon för den militära 
marknaden. Företaget är helägt av det brittiska BAE Systems, men är i sin helhet placerat i 
Örnsköldsvik där det har cirka 1200 anställda. Företaget omsätter cirka 2,5 miljarder kronor 
årligen. 
 

3.1 Historia 
Johan Hägglund startade 1899 en snickerifabrik som kom att utvecklas till AB Hägglund och 
Söner. Fabriken har under årens lopp tillverkat allt från möbler till flygplan till spårvagnar, 
och från slutet av 1950-talet även militär utrustning.  
 
Under 1990-talet delades företaget upp i tre delar, Hägglunds Drives som tillverkar 
hydraulmotorer, MacGREGOR Cranes som konstruerar fartygskranar och Hägglunds Vehicle 
som konstruerar och tillverkar militär utrustning. 
 
1997 blev Hägglunds Vehicle uppköpt av den brittiska Alvis -koncernen och Alvis Hägglunds 
bildades. 2004 blev Alvis uppköpta av BAE Systems och Alvis Hägglunds bytte namn till 
BAE Systems Land Systems Hägglunds. Namnet har på senare tid ändrats igen och företaget 
heter nu BAE Systems Hägglunds.  
 
BAE Systems är en internationell koncern som levererar produkter inom alla områden inom 
försvarsindustrin. BAE Systems har verksamhet i fem kontinenter med kunder i 130 länder 
och har mer än 90 000 anställda samt en årlig omsättning på ca 25 miljarder dollar.   
 

3.2 Produkter 
Hägglunds levererar följande produkter. 
 

3.2.1 Bv206 
Bv206 (Figur 3-1) Har sålts i över 11000 exemplar till cirka 40 länder med både civila och 
militära tillämpningar. Den är mycket populär bland räddningstjänster på grund av sin goda 
framkomlighet. 
  

 
Figur 3-1. Bv206. 
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3.2.2 Bv206S 
Bv206S (Figur 3-2) är en vidareutvecklad, splitterskyddad variant av Bv206. Den har sålts till 
5 länder. 
 

 
Figur 3-2. Bv206S. 

 

3.2.3 BvS10 
BvS10 (Figur 3-3) är en vidareutveckling av Bv206 och Bv206S som bibehåller deras 
utmärkta framkomlighetsprestanda och splitterskydd och kombinerar den med en större 
lastförmåga och en högre topphastighet. Det är BvS10:s styrdon som arbetet handlar om. 
  

 
Figur 3-3. BvS10. 

 

3.2.4 Stridsfordon 90 
Stridsfordon 90 (Figur 3-4) utvecklades på 1990-talet för den Svenska armén. Fordonet har 
efter det blivit en stor försäljningsframgång och är i dag världens modernaste fordon i sin 
klass. Fordonet har fram till nu vunnit alla ordrar det har offererats på (vilket är samtliga som 
har varit öppna) och har i dagsläget sålts till Sverige, Norge, Finland, Schweiz, Holland och 
Danmark.  
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Figur 3-4. Stridsfordon 90. 

 

3.2.5 AMOS 
AMOS (Figur 3-5) är ett tornsystem beställt av de Finska och Svenska försvarsmakterna. Det 
innebär ett nytt sätt att avfyra granatkastareld där fordonet kan få måldata under gång, stanna 
avfyra och fortsätta framåt innan granaterna har träffat målet. Detta betyder att fordonet kan ta 
sig ifrån riskzonen för fientlig indirekt eld ledd av artillerilokaliseringssytem (system som 
med hjälp av radar upptäcker artillerigranater i luften och, med hjälp av dess bana, räknar ut 
skjutande vapens placering) innan dess granater är upptäckta. 

 

 
Figur 3-5. AMOS monterat på Stridsfordon 90. 

 

3.2.6 SEP 
SEP (Figur 3-6) Utvecklas i dag på beställning av det svenska försvaret för att möta dagens 
behov av mångsidiga, flexibla fordon. Koncepttanken med SEP är att olika rollmoduler utan 
problem kan bytas mellan fordonen, ett fordon är alltså inte som i dag enbart till exempel 
hjuldriven ambulans. Ambulansmodulen kan lätt flyttas över till en banddriven körmodul. 
SEP drivs dieselelektriskt, vilket medför att det kan ”smyga” på batteridrift när så behövs. 
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Figur 3-6. SEP med hjul- och bandkonfiguration. 
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4 Metod 
Examensarbetet inleddes med en problemförståelsefas där fordonet bland annat testkördes för 
att få en förståelse för vad styrdonet utsätts det för. Kontakt togs även med företagets 
överlevnadsavdelning (arbetar med skyddsfrågor) för att ta del av den erfarenhet som finns på 
företaget. De tidigare studier som gjorts på företaget inom examensarbetets område gicks 
även igenom. 
 
Efter problemförståelsen skapades olika helhetskoncept under tre veckor där författarna aktivt 
såg till att försöka tänka fritt, och utanför vad som tidigare gjorts på företaget, för att inte låsa 
sig vid gamla lösningar. Dock så satte de långtgående målen (”färdig” konstruktion) 
begränsningar för hur mycket nytt som kan användas. 
 
Då koncept hade valts tillsammans med Hägglunds genomfördes detaljkonstruktion och (i 
förekommande fall) komponentval av ingående detaljer. För att uppnå ett så optimalt 
förhållande mellan vikt och hållfasthet som möjligt användes FEM-analyser parallellt med 
konstruktionsarbetet. För att undvika kollisioner mellan de olika detaljerna då styrdonets 
frihetsgrader utnyttjas användes även kinematiksimuleringar fortlöpande. 
 
Under arbetet har dokumentation av gjorda framsteg genomförts foprtlöpande. 
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5 Koncept 
Ett flertal koncept skapas under en begränsad tid för att ge ett flertal idéer att arbeta vidare 
med. Ackumulerad erfarenhet hos Hägglunds borgar för att lämpliga riktningar täcks in. 

5.1 Skydd 
För att lösa skyddet av de vitala delarna i styrdonet togs fem koncept fram. Samtliga har 
någon form av självbärande hus som både har till uppgift att bära de krafter som uppstår i 
styrdonet samt att skydda kardanaxel, hydraulledningar med mera. I samtliga fall används 
nuvarande fästpunkter mot fram- och bakvagn. 
 

5.1.1 Balder 
I Balder används befintligt rollager, befintliga styr- och tiltcylindrar samt befintliga tilt- och 
styrlager. Endast små modifieringar är gjorda på det främre fästet. Styrgeometrin är i allt 
väsentligt bibehållen från befintligt styrdon, den enda egentliga skillnaden är att gafflarna är 
utbytta mot ett självbärande hus (pos 1 i Figur 5-1). Den ökade mantelarean torde leda till 
höjd vikt. 
 

 
Figur 5-1. Balder 

5.1.2 Njord 
I Njord (Figur 5-2) har höjden sänkts något jämfört med Balder, i övrigt är principen den 
samma. Bibehållandet av vridleden i mitten av styrdonet leder till att stora urtag måste göras i 
sidorna för att undvika kollision vid sväng. Dessa täcks med skydd som får svänga relativt 
huset och glida relativt varandra. Detta gör att skyddet är heltäckande inom hela 
arbetsområdet. 
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Figur 5-2. Njord. 

 

5.1.3 Tor 
I Tor (Figur 5-3) används samma lösning som i Njord, dock har vridleden flyttas fram. Detta 
medger ett mer homogent hus än i koncepten ovan, dock öppnas skyddet vid fullt styrutslag. 
 

 
Figur 5-3. Tor. 

 

5.1.4 Loke 
I Loke (Figur 5-4) har styrcylindrarna placerats under framvagnen, i det triangelformade 
utrymme som formas mellan den lutande väggen i motordiket och bandstället (se Figur 6-6 i 
kapitel 6.2), och förbinds med styrdonet via en fyrlänksmekanism. Fyrlänksmekanismen har 
till uppgift att minimera vinkelut- och styrslaget hos styrcylindrarna, vilket är nödvändigt då 
utrymmet under vagnen är begränsat. Styrcylindrarna skyddas med plåtar som skruvas mot 
chassiet. Placeringen av styrcylindrarna under framvagnen minskar volymen som behöver 
skyddas i själva styrdonet, vilket leder till lägre vikt. För att ytterligare minska volymen som 
behöver skyddas placeras tiltcylindrarna utanför skydd och en ventil som förhindrar att 
hydraulsystemet blir trycklöst och töms vid skada konstrueras. 
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Figur 5-4. Loke. 

 

5.1.5 Oden 
Oden (Figur 5-5) använder samma princip som Loke, men här har i stället styrcylindrarna 
placerats i framvagnen (som eventuellt måste utökas), men på sidan av fördelningsväxeln. 
Denna placering medger styrning utan länkage. Styrningens hydraulledningar blir nu helt 
skyddade. 
 

 
Figur 5-5. Oden. 

 

5.2 Delning 
För att möjliggöra delning och ihopkoppling av vagnarna togs tre koncept fram. Samtliga 
delar styrdonet mellan rollagret och bakvagnen för att underlätta skyddet av 
hydraulanslutningar. BvS10:s delning sker genom att styrdonets bultar lossas från framvagnen 
och styrdonet lämnas hängande kvar på bakvagnen. Vid sammankoppling backas framvagnen 
in mot bakvagnen med hjälp av styrbromsar, finjustering sker genom att hydrauliken kopplas 
in och styrdondet hydraulik kan justeras med en fjärkontroll. Detta är tidsödande och kräver 
en del manuellt arbete då både hydraulik och kardanaxel måste delas. 
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5.2.1 Freja 
I Freja sitter en ring på de befintliga bultarna i bakvagnen (pos 2 Figur 5-6) som fästs med 
hjälp av överfall (pos 1) vid rollagret (pos 3) i styrdonet. Ringen styrs in i rätt läge med hjälp 
av styrspår och både ringen och rollagret har lutande kontaktytor för att styra in vagnarna rätt 
mot varandra. Bakvagnen säkras med sex stycken M20 som dock inte krävs för tillfällig 
körning, då överfallen håller bakvagnen. 
 

 
Figur 5-6. Freja. 

 

5.2.2 Idun 
I Idun låses bakvagnen med hjälp av två låsringar (pos 5 i Figur 5-7) som låser kring sex 
styrpinnar (pos 2), styrpinnarna ersätter dagens M20-bultar. Styrpinnarna styrs av en hållare 
(pos 1) som även håller en låsningsmekanism (pos 6) för låsringarna. Låsringarna hålls på 
plats av en yttre fläns (pos 3) som bultas fast vid rollagret (pos 4). 
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Figur 5-7. Idun. 

 
Låsringarna stängs med hjälp av fjädrar då vagnarna kopplas ihop, vilket medger att vagnarna 
kan kopplas samman för tillfällig körning utan handpåläggning. Låsringarna låses slutgiltigt 
genom att öglorna (pos 5) för hand förs till ändläge, samt låses mekaniskt med ett lock. 
 

5.2.3 Frigg 
I Frigg sitter samma ring som i Freja (pos 1 i Figur 5-8) bultad på bakvagnen, men i stället för 
överfall låses nu ringen vid rollagret (pos 2) med hjälp av kilspår och en kilring (pos 3). 
Kilringen låses med löstagbara låsbleck (pos 4) som passar i kilspåren bakom kilringen då den 
har låst ringen. Då låsblecken är borttagna kan kilringen vridas bak på rollagret så att delning 
kan ske. 

 
Figur 5-8. Frigg. 

 

5.3 Konceptval 
 

5.3.1 Skydd 
De olika skyddskoncepten utvärderas enligt Tabell 5-1 där skydd, vikt, tillverkningskostnad, 
användarvänlighet, teknisk risk och tillförlitlighet vägs mot varandra och betygsätts med en 
skala på 1-5. 
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Tabell 5-1. Viktmatris skydd. 

Sk
yd
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Vi
kt

Ti
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er
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d
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nv
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da

rv
än

lig
he

t

Te
kn

is
k 

ris
k

Ti
llf

ör
lit

lig
he

t

B
et

yg

Summa
0,25 0,1 0,05 0,15 0,2 0,25 1

Tor 3 3 3 4 4 4

0,75 0,3 0,15 0,6 0,8 1 3,6

Njord 5 1 3 2 2 1

1,25 0,1 0,15 0,3 0,4 0,25 2,45

Balder 3 2 3 4 5 4

0,75 0,2 0,15 0,6 1 1 3,7

Loke 4 4 2 4 1 2

1 0,4 0,1 0,6 0,2 0,5 2,8

Oden 4 5 2 4 3 5

1 0,5 0,1 0,6 0,6 1,25 4,05

Viktfaktor

Generella värden

 
 

 
Utifrån Tabell 5-1 och Hägglunds önskemål valdes Oden för fortsatt arbete. 
 

5.3.2 Delning 
På samma sätt utvärderas de olika delningskoncepten mot varandra, och dagens delning, i 
Tabell 5-2. 
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Tabell 5-2. Viktmatris delning. 

D
el
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llf
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he

t

B
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yg

Summa
0,2 0,15 0,05 0,15 0,2 0,25 1

Dagens 3 3 3 3 3 3

0,6 0,45 0,15 0,45 0,6 0,75 3

Idun 5 2 2 4 3 5

1 0,3 0,1 0,6 0,6 1,25 3,85

Frigg 5 3 2 2 2 2

1 0,45 0,1 0,3 0,4 0,5 2,75

Freja 4 2 2 3 4 4

0,8 0,3 0,1 0,45 0,8 1 3,45

Generella värden

Viktfaktor

 
Utifrån Tabell 5-2 och Hägglunds önskemål valdes Idun för fortsatt arbete. 
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6 Resultat 
Principlösningarna Oden och Idun kombineras till en slutgiltig konstruktion, Figur 6-1, som 
består av styrled (pos 1), mittendel (pos 2), roll (pos 3) och delning (pos 4). Dessa delar 
beskrivs mer ingående i följande underkapitel. Även hydraulik, styrning, kardanaxel och tilt 
beskrivs. 
 
 

 
Figur 6-1. Ingående delar i slutgiltig konstruktion. 

 

6.1 Styrning 
Styrledens huvuduppgift är att klara kravet på ett styrutslag på 45 grader åt vardera håll. 
Lagringen skall även kunna ta upp krafterna som uppstår mellan vagnarna vi de olika 
lastfallen (se kapitel 7.1).  
 

6.1.1 BvS10:s Styrled 
BvS10:s styrled är designad med två gafflar som är sammankopplade med två stycken 
glidlagringar (pos 1) i Figur 6-2, i figuren syns även de två styrcylindrarna (pos 2). Då 
glidlagringarna klarar dagens påfrestningar, får dessa agera riktmärke vid konstruktion av 
Odens styrled.  
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Figur 6-2. Styrdon BvS10, 45 graders sväng. 

 
Den nedre glidlagringen består av två stycken bronslager WB802WF 7035 med fläns 
(referens 10) så att de axiella krafterna kan tas upp. Den övre lagringen består av ett 
bronslager WB802 6030 (referens 10). Enligt D&G Glidlagerspecialisten (referens 10) så kan 
dessa lager uppta en belastning på ca: 80 - 120 N/mm2 vid låga glidhastigheter och 280 
N/mm2 statiskt. Denna belastning avser den projicerade lagerarean d.v.s. diameter 
multiplicerat med lagrets höjd. Som dimensionerande last används maximala tiltmomentet 92 
kNm (Se kapitel 3) Kontrollräkning av BvS10:s svänglagring nedan: 
 
Övre lager: 
 

2
tot

2
projicerad mm 49002450*2Ager lager   tvåmm 245070*35A

mm 35höjd
mm 70diameter

==⇔==
=

=
 

 
Nedre Lager: 
 

2
projicerad mm 200040*50A

mm 40höjd
mm 50diameter

==
=

=
 

 
Tiltmomentet, på 92 kNm, antas verka på en punkt mitt i mellan lagren. Detta antagande ger 
att bägge lagren belastas med en lika stor radiell kraft. Avståndet mellan lagren är 260 mm, 
vilket innebär att lagerkrafternas hävarmar blir 130 mm. 
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kN 35410*92
2
10*260**2

rmmomenthävar
*

3
3

=⇔=

=
=

−

lagerlager FF

rFM
 

 
Lagerspänning: 
 

2
3

2
nedre

2
3

2

N/mm 177
2000

10*354

mm 2000A

N/mm 2,72
4900

10*354

mm 4900

==

=

==

=

=

nedre

övre

övreA
A
F

σ

σ

σ

 

 
Maximala spänningen på 177 N/mm2 hamnar under den största rekommenderade spänningen 
på 280 N/mm2. Dessa lagerdimensioner får därför bli riktvärden för Odens styrlagring. 
 

6.1.2 Odens Styrled 
Odens styrled är framflyttad till den främre tiltleden, se Figur 6-3. Detta för att möjliggöra ett 
bra splitterskydd som fungerar vid stora styrutslag, men även för att kunna skydda 
styrcylindrarna genom att montera dessa i framvagnens motordike. Styrledens lagring är 
byggd på samma princip som BvS10:s, med två stycken bronsglidlagringar illustrerade i Figur 
6-3 (pos 1 och 8). Nedre lagringen består av bronslagring WB802 9020 (referens 10) (pos 8), 
avtätat med V-ring TWVL0200 (referens 9) (pos 7) samt lagertappar (pos 9 och 10) som är 
bultade från varsitt håll. Övre lagringen består av två stycken bronslagringar WB802WF 8020 
(referens 10) (pos 1), avtätat med två stycken skrapringar Simrit 110x100 art nr. 24895 
(referens 11) samt lagertapp (pos 3,4 och 5) som är hopskruvad (pos 6). I figuren syns även 
främre tiltlagring (pos 11), som på Oden ligger i samma plan som styrlagringen, samt 
tiltcylinderfästet (pos 12), som medroterar med vid sväng vilket medför att tiltcylindern inte 
genar. Dock så medför den framflyttade styrleden att bakvagnen genar. 
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Figur 6-3. Styrled Oden. 

 
Kontrollräkning av lagerspänningar i Odens styrled vid extremlast 92 KNm (Se kapitel 3). 
 
Övre lager: 
 

2
tot

2
projicerad mm 32001600*2Ager lager   tvåmm 160080*20A

mm 20höjd
mm 80diameter

==⇔==
=

=
 

 
Nedre lager: 
 

2
projicerad mm 180020*90A

mm 20höjd
mm 90diameter

==
=

=
 

 
Samma antagande som tidigare med en momentpunk mellan de två lagren, ger att bägge 
lagren belastas med en lika stor radiell kraft. Avståndet mellan Odens lager är 460 mm, vilket 
innebär att lagerkrafternas hävarmar blir 230 mm. 
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kN 20010*92
2
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rmmomenthävar
*

3
3
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Lagerspänning: 
 

2
3

2
nedre

2
3

2

N/mm 1,111
1800

10*200

mm 1800A

N/mm 5,62
3200

10*200

mm 3200

==

=

==

=

=

nedre

övre

övreA
A
F

σ

σ

σ

 

 
Maximala spänningen på 111 N/mm2 hamnar under BvS10:s maximala spänning på 177 
N/mm2 och väl under tillverkarens rekommendation. 
 

6.1.3 Styrcylindrar 
Placeringen av styrcylindrarna kräver en modifiering av framvagnen, se kapitel 6.2. För 
översiktsbild av styrcylindrarnas infästning, se Figur 6-9. 
 
Dimensionerna på styrcylindrarna beräknas fram i kapitel 6.7.2 till kolvdiameter på 65 mm, 
kolvstångsdiameter på 42 mm och en slaglängd på 532 mm. Infästning på styrdonssidan enligt 
Figur 6-4. Kolvstången (pos 1) är glidlagrad i tappen (pos 4) som förbinder kolvstången med 
styroket (pos 2 och 3). Vid montering förs tappen in underifrån och skruvas fast (med pos 6) 
på ovansidan med fotsteget (pos 5).  
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Figur 6-4. Styrcylinderinfästning, styrdon. 

 
Infästning mot framvagn enligt Figur 6-5 där kuts (pos 2) och plåt (pos 4) är insvetsade i 
framvagnen, se kapitel 6.2. Tappen (pos 3) hålls på plats med locket (pos 5) som i sin tur är 
skruvat i plåten (pos 4), detta för att förhindra att tappen roterar och åker ur sitt läge. 
Cylindertuben (pos 1) är lagrad i tappen med ett länklager, detta för att undvika böjkrafter i 
styrcylindrarna på grund av eventuella rörelser i skrovet.  

 
Figur 6-5. Styrcylinderinfästnning, framvagn. 

6.2 Omkonstruktion framvagn 
Odens design med styrcylindrarna monterade i motordiket på framvagnen kräver att bakre 
delen av BvS10:s motordike (Figur 6-6) modifieras enligt Figur 6-7 och Figur 6-8. Bakre 
plåten modifieras med hål för styrcylindrar (pos 3) samt ny bockning på sidoplåtarna (pos 2), 
dessa sträcker sig till bakre bladfjäderinfästningen (Figur 6-8 pos 2). För att skydda 
styrcylinderkolvarna bultas skyddsplåtar (pos 2 Figur 6-9) fast längst bak på motordiket, 
infästningen i diket tydliggörs i Figur 6-7 pos 1 och Figur 6-8 pos 1. 
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Figur 6-6. Motordike BvS10, vy från baksida. 

 

 
Figur 6-7. Motordike Oden, vy från baksida. 
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Figur 6-8. Motordike Oden, vy från sidan. 

 
Infästningen av styrcylindrarna illustreras i Figur 6-9 där kuts (pos 4) och övre plåt (pos 3) 
svetsas fast i skrovet och styrcylindern (pos 1) monteras mellan kuts och övre plåt med tapp 
och lock (pos 5).   

 
Figur 6-9. Styrcylinderinfästning Oden. 

 

6.2.1 Tätning skrov 
För att möjliggöra montering av styrcylindrarna i framvagnens motordike, måste det tas upp 
två hål i skrovet se (pos 3 Figur 6-7). Detta medför en stor risk vid simning med vagnen, om 
inte en stark och säker tätning kan monteras mellan skrov och styrcylinder är risken för 
läckage stort med en sjunkande vagn som följd. Efter samtal med Protite (referens 15) blir 
lösningen på problemet en skräddarsydd bälg av Hypalon (armerat gummimaterial som 
används till bälgar på bl.a. hjulstationer till tåg.) som monteras mellan styrcylindertub och 
skrov (pos 1 Figur 6-10), bälgen monteras med ett skruvförband mot skrovet och med en 
slangklämma runt cylindertuben. Bälgen sitter väl skyddad inuti skrovet och ska enligt Protite 
klara både utsatta belastningar och temperaturkravet på +49 till -46 grader. För att förhindra 
eventuella stenar och snörök från att komma in i bälgen bakifrån och nöta sönder den, bör 
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någon typ av skydd konstrueras, till exempel. en borst- eller gardintätning vid en eventuell 
prototyptillverkning.   
 

 
Figur 6-10. Tätningsbälg styrcylinder. 

 

6.3 Mittendel 
Då odens styrled har flyttats fram, måste en helt ny del mellan tiltlederna konstrueras. 
Mittendelen, (pos 1 i Figur 6-11), är den bärande strukturen som tillsammans med 
tiltcylindrarna, (pos 3), kopplar samman fram- och bakvagnen mellan tiltlederna, (pos 2). 

 

 
Figur 6-11. Mittendelens plats i styrdonet. 

 
För att möjliggöra individuell tiltning och dämpning av vagnarna krävs två tiltcylindrar, en för 
var vagn, dessa fästs i mittendelen med en axel i mittendelens ”torn”, (pos 4 i Figur 6-11). 
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Mittendelen ska även ge en skyddad genomföring av kardanaxel, bränsle, elsystem, 
bromssystem och vatten för kyla och värme till bakvagnen. 
 
Mittendelen är uppbyggd av bärande struktur (pos 1 Figur 6-12), ballistiskt skydd (pos 2) 
samt hållare för tiltkolvar (pos 3). 

 
Figur 6-12. Mittendelens ingående delar. 

 

6.3.1 Bärande struktur 
Den bärande strukturen består av en låda uppbyggd av två symetriska, men spegelvända, 
plåtar svetsade längs med strukturen på ovansidan och undersidan, se Figur 6-13. Mittendelen 
har lättningshål på sidorna och ovansidan (pos 1), en styvande fackverksstruktur på insidan 
(pos 2), tiltlagringar (pos 3) samt svetskutsar för infästning av ballistiskt skydd (pos 4, se 
kapitel 6.3.2 nedan) 
 

 
Figur 6-13. Mittendelens bärande struktur. 
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Det ballistiska skyddet medger att weldox kan användas i den bärande strukturen. Se kapitel 
7.3 för hållfasthetsanalys. 
 
Lådan har sneda avskärningar i vardera ände för att undvika kollisioner med omgivande 
strukturer då vagnarna tiltas. Urtagen i botten ger plats för styrlagringen. 
 
Tiltlagringarna består av kutsar som svetsas in i frästa hål i lådan. Fräsning av hålen krävs för 
att få tillräcklig noggrannhet i placeringen. Lagerhusen fräses sedan ut ur kutsarna då de är på 
plats. Den bakre tiltlagringen placeras högre än den främre för att ge så stor plats som möjligt 
för den delbara kardanaxeln (kapitel 6.6.6). 
 

6.3.2 Ballistiskt skydd 
För att uppnå en så låg vikt som möjligt skyddas mittendelen med hjälp av en 
polyethylenkomposit (densitet 970 kg/m3, att jämföras med 7890 kg/m3 för stål). Kompositen 
går under handelsnamnet Dyneema UD66 och används bland annat i militära hjälmar, 
polisbilar och andra pansrade personbilar med låg profil (som liknar sina oskyddade 
standardvarianter). 23 mm Dyneema UD66 ger ett fullt skydd mot 7.62 Ball (referens 1), att 
jämföra med 5,8 mm stål (SSAB ARMOX 500). Då Dyneema är känsligt för repor från 
stenar, stubbar och liknande har det ej placerats under den bärande strukturen. Detta skulle 
vara fullt möjligt om man finner att underdelen av mittendelen sällan eller aldrig repas. 
 

6.3.3 Tiltkolvshållare 
Tiltkolvarna hålls på plats av en axel (pos 1 Figur 6-14) som bärs upp av ett torn (pos 2) som i 
sin tur är svetsat mot den bärande strukturen (pos 3). Tornet består av en lådliknande struktur 
med två lika (men spegelvända) sidor (pos 4) samt styvare på fram- och baksidan (pos 5). 
 

 
Figur 6-14. Tiltkolvshållaren. 

 
Efter som att hållaren är en svetsad struktur och tillverkningsnoggrannheten därmed är låg så 
låts axeln (pos 1, Figur 6-15) vara flytande i sitt övre läge (pos 3), tiltkolvarna (pos 4) kläms 
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mot axelns undre läge (pos 3) med hjälp av en skruv (pos 2) och en bricka (pos 6). För att 
hålla lämpliga avstånd mellan kolvarna hålls de isär med distanser (pos 5). Ledlagren i 
kolvarna skyddas med gummibrickor (pos 8). Ett fotsteg (pos 7) fästs överst på axeln för att 
underlätta för besättningen. 
 

 
Figur 6-15. Tiltkolvhållarens axels infästning i tornet. 

 

6.4 Tilt 
BvS10:s lösning för tiltning och dämpning av vagnarna relativt varandra bibehålls, dock 
medför ändringar på kringliggande strukturer att vissa slaglängder mm. måste ändras. 
Hydrauliken som driver cylindrarna är fortfarande oskyddad, men systemet töms inte längre 
vid slangbrott, se kapitel 6.8.2.2. 

6.4.1 Främre tilt 
Den främre tilten behövs för att kunna tilta framvagnen upp respektive ned i förhållande till 
styrdonets mittendel. I Figur 6-16 syns BvS10:s tilt där främre fästet (pos 3) är länkat till 
mittendelen (pos 4) via tiltlagret (pos 1), tiltning och dämpning av leden sker med hjälp av 
tiltcylindern (pos 2). 
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Figur 6-16. BvS10:s främre tilt. 

 
I Odens tiltled, Figur 6-17, är styroket (pos 4) länkat till mittendelen (pos 3) via tiltlagret (pos 
2). Tiltning och dämpning sker med hjälp av en tiltcylinder (pos 1). Odens tilt påminner 
mycket om BvS10:s tilt, största skillnaden är att tiltcylindern inte sitter monterad i främre 
fästet utan i styroket. Anledningen till det är att Oden har en framflyttad styrled (se kapitel 
6.1.2), och en montering av tiltcylindern direkt i främre fästet skulle resultera i en genande 
cylinder vid sväng. Detta skulle i sin tur kräva en lagring av cylinderfästet med fler ingående 
delar och högre vikt som resultat. Den främre tiltcylindern får nu en slaglängd på 262,5 mm 
och infästningen placeras 128,5 mm från bakre kanten. 
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Figur 6-17. Odens främre tilt. 

6.4.1.1 Lagring 
Själva tiltlagringen Figur 6-18 är i huvudsak oförändrad, endast tappen (pos 1) har ändrats för 
att passa in på strukturens nya avstånd. Lagringen är fettsmord och består av ett ledlager (pos 
2) för radiella laster och ett glidlager (pos 3) för horisontella laster. 
 

 
Figur 6-18. Odens främre tiltlagring. 

 

6.4.2 Bakre tilt 
För att täcka de öppningar som uppstår mellan mittendel och rollager då bakvagnen tiltas upp 
respektive ned, relativt framvagnen, flyttas tiltlagringen ut från rollagret så att mittendelen 
tillåts gå in innanför och fortsätta bakom tiltlagringen. Figur 6-19 nedan visar BvS10:s bakre 
tiltlagring och –cylinder, att jämföras med Figur 6-20 nedan som visar Odens dito. 
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Figur 6-19. BvS10:s bakre tilt. 

 

 
Figur 6-20. Odens bakre tilt, utifrån och som trådmodell. 

 
I trådmodellsdelen av Figur 6-20 syns hur mittendelen (pos 1) går in innanför tiltlagringen 
(pos 2), men slutar framför rollagret (pos 3) (se kapitel 6.5 för närmare beskrivning av 
rollagret). Tiltlagringen och rollagringen hålls ihop med en svets. Skyddet av den hydrauliska 
tiltkretsen beskrivs närmare i kapitel 6.8.2.2. Den bakre tiltcylindern får nu en slaglängd på 
226,5 mm och infästningen placeras 214,95 mm från bakre kanten. 
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6.4.2.1 Lagring 
Principen i den bakre lagringen är den samma som den främre, endast längden på tappen 
skiljer. 

6.5 Roll 
Då det har visat sig fungera väl kommer BvS10:s befintliga lager för roll att bevaras i så stor 
utsträckning som möjligt. Dock kommer skruvförbandet att förstärkas då det har visat vissa 
svagheter (Referens 2 och 3). 
 

6.5.1 BvS10:s rollager 
BvS10:s rollager är, som Figur 6-21 nedan visar, uppbyggt av tre ringar, en yttre (pos 1) och 
två inre (pos 2) som med hjälp av ett skruvförband (pos 3) klämmer mot den yttre. Mellan 
ringarna ligger ett fettsmort glidlager uppbyggt av ett antal plastringar (pos 4). Den yttre 
ringen håller i samma detalj även den bakre tiltlagringen och –kolven. 
 

 
Figur 6-21. BvS10:s rollager i genomskärning. Vid montering delas tätningen (pos 5) som på 

bilden ligger i den yttre ringen i två och läggs i hålrummen (pos 6) mellan de inre ringarna och 
den yttre. 

 

6.5.2 Odens rollager 
Själva rollagret i Oden har samma geometri som BvS10, som Figur 6-22 nedan visar. 
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Figur 6-22. Odens rollager. 

 
Dock så är nu rollagrets ytterring svetsad mot en separat detalj som håller tiltlagring och –
kolv (se kapitel 6.4.2 för närmare beskrivning). Bultförbandet har ändrats enligt referens 3 (se 
Figur 6-23), till skillnad från BvS10:s (Figur 6-24) för att klara de högre kraven och passa 
mot delningens bakre ring (pos 1, Figur 6-22). På grund av det minskade avståndet mellan 
skruvskallarna har insexskruvar valts. 
 

 
Figur 6-23. Bultcirkel Oden. 
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Figur 6-24. Bultcirkel BvS10. 

 

6.6 Delning 
Delningen Idun består, som beskrivet i kapitel 5.2.2, av två låsringar (pos 5 i Figur 6-25) som 
låser kring sex styrpinnar (pos 2). Styrpinnarna styrs av en hållare (pos 1) som även håller en 
låsningsmekanism (pos 6) för låsringarna. Låsringarna hålls på plats av en yttre fläns (pos 3) 
som bultas fast vid rollagret (pos 4). 
 
 

 
Figur 6-25. Iduns ingående delar. 

 
Delningen av styrdonet leder till att även kardanaxel samt el-, värme- och bränsleanslutningar 
måste vara delbara. 
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6.6.1 Låsringar 
Låsringarna (pos 2 i Figur 6-26), som egentligen är två stycken likadana symmetriska ringar 
placerade rygg mot rygg, låser kring en midja i styrpinnarna (pos1). Tack vare urtag (pos 6) 
och en klack (pos 9) får styrpinnarna fullständig anläggning mot låsringarna. 
 
Ringarna låses i öppet läge av låspinnar (pos 4) som med fjäderkraft (pos 5) trycks ut i sina 
urtag (pos 3) då ringarna med handkraft vridits i rätt läge. Varje ring låses av två låspinnar 
som är placerade mitt emot varandra diagonalt över varvet. Detta för att säkerställa att de inte 
öppnar låsningen innan bakvagnen är på plats. 

 
Figur 6-26. Detaljvy låsning. 

 
Varje ring låser kring styrpinnarna med hjälp av två fjädrar (pos 1 i Figur 6-27) som ligger 
spända då ringarna är i öppet läge. I figuren syns även öglorna med plats för ½-tums dragskaft 
som används för att öppna låsningen (pos 2). 
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Figur 6-27. Detaljvy fjäder. 

 

6.6.2 Styrpinnar och hållare 
Styrpinnarna (pos 1 i Figur 6-28) sitter bultade i bakvagnen med hjälp av M20-muttrar och 
håller förutom styrdonet också upp axelväxeln som fördelar driften mellan bakvagnens band. 
Axelväxeln är klämd på plats med hjälp av hållaren (pos 2) vilket är möjligt då styrpinnarna 
är skruvade i hållaren (pos 3). I figuren syns också midjan (pos 4) som låsringarna greppar 
runt samt huset för låsmekanismen (pos 5) som släpper lös låsringarna vid sammankoppling. 
 

 
Figur 6-28. Detaljvy styrpinnar och hållare. 

 

6.6.3 Låsmekanism 
Låsmekanismen, som är infälld i hållaren, har till uppgift att trycka in och släppa ut 
låsringarnas låspinnar vid sammansättning och delning. Detta genom att låspinnarna (pos 4 i 
Figur 6-26 och pos 2 i Figur 6-29) ligger an mot en excenter (pos 3 i Figur 6-29) som styrs 
utifrån med hjälp av ett ½-tums dragskaft (pos 1). Då vagnarna kopplas samman placeras 
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excentern i sitt ena ändläge, låspinnen trycks då in och släpper sitt grepp om låsringen när 
hållaren närmar sig flänsen (Figur 6-29). Då vagnarna ska kopplas isär vrids excentern till sitt 
andra ändläge vilket ger utrymme för låspinnen att fjädra ut och låsa då låsringen förts till 
öppet läge (Figur 6-30). 
 

 
Figur 6-29. Detaljvy låsmekanism vid låsning. 

 

 
Figur 6-30. Detaljvy låsmekanism vid delning. 

 

6.6.4 Fläns 
Den yttre flänsen har koniska styrningar för styrpinnarna (pos 1 i Figur 6-31), genomföringar 
för låspinnarna (pos 2), urtag för den bakre låsringens ögla (pos 3), säten för den bakre 
låsringens fjädrar (pos 4), urtag för den bakre låsringen (pos 5) samt hål för skruvförbandet 
(pos 6) som består av insexskruvar av storlek M8. 
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Figur 6-31. Iduns fläns. 

 

6.6.5 Rollager 
Geometrin i själva rollagret är oförändrad jämfört med BvS10, dock har motsvarande urtag 
gjorts för den främre låsringen som för den bakre i flänsen. Se Figur 6-32. Dessutom finns 
skruvhål för att fästa den delbara kardanaxelns lyftklack, se kapitel 6.6.6 nedan. 
 

 
Figur 6-32. Iduns rollager. 
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6.6.6 Delbar kardanaxel 
Då målet med delbarheten är att vagnarna ska kunna kopplas samman utan handpåläggning 
modifierades Bv206S delbara kardanaxel som levereras till Tyskland. Kardanaxeln består av 
främre rör (pos 1 i Figur 6-33), bakre nav (pos 2), mellanaxel (pos 3), mutter (pos 4) samt 
bakre rör (pos 5). 
 

 
Figur 6-33. Delbar kardanaxel. 

 
Framför det bakre navet sitter en styrtapp (pos 1 i Figur 6-34) som går in i det främre röret. 
Mellanaxeln vilar mot en fjäder (pos 2) som möjliggör längdförändringar i axeln. Mellan det 
bakre navet, mellanaxeln och det bakre röret förs momentet över med hjälp av bomförband 
(pos 3). Det främre röret och det bakre navet griper in i varandra med hjälp av tänder. 
Tänderna har enbart en möjlig sammankoppling för att underlätta balansering av axeln. 
Fjädern ger statiskt cirka 400N (Lesjöfors art. nr. 1924 förspänd 30mm, se referens 12) för att 
säkerställa att tänderna inte glider isär vid längdförändringar. 
 

 
Figur 6-34. Genomskärning av kardanaxel. 

 
Vid delning av kardanaxeln kommer de två delarna att falla ned på grund av kardanknutarna. 
För att fånga upp dessa placeras ett säte i botten av mittendelen (pos 1 i Figur 6-35) för den 
främre delen. För den bakre bultas en arm fast i axelväxeln med ett säte längst ut (pos 2). 
Armen placeras så att den inte interfererar med kardanaxeln vid tiltning (axeln måste vinklas 
16° för att sätta sig i sätet). För att undvika att det bakre navet hakar fast i flänsen vid 
sammankoppling placeras en lyftklack (pos 3) i det bakre rollagret som lyfter styrtappen 
tillräckligt för att navet ska gå fritt. För att säkerställa sammankoppling av axeldelarna införs 
en ”hoppbacke” i den främre delens säte (pos 1). 
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Figur 6-35. Kardanaxelns plats i styrdonet, i bilden är knutar ej inritade. 

 
Då vagnarna är sammankopplade och låsringarna låsta borde kardanaxeln ha styrt i hop sig 
själv så att tänderna står på varandra och fjädern är maximalt sammanpressad. Detta tack vare 
att driften av bakvagnen kan kopplas ur manuellt i fördelningsväxeln. För att slutföra 
sammankoppling av kardanaxeln behöver nu endast driften kopplas på och vagnen köras i 
sväng (egentligen driven av framvagnen med bakvagnen på släp). Varvtalsskillnaden som då 
uppkommer på grund av att bakvagnen genar (se kapitel 6.1.2) leder till att tänderna hamnar i 
rätt position och kopplas samman av fjäderkraften. 
 

6.6.7 El-, värme-, broms- och bränsleanslutningar 
Mellan vagnarna på BvS10 går elledningar för kommunikation och belysning, vattenledningar 
för värme och kyla av stridsrummet, bromsledningar för bromsning av bakvagnen samt 
bränsleledningar från fordonets huvudtank i bakvagnen. Delning av dessa är tänkt att 
genomföras med hjälp av anslutningar av den typ som TEMA (referens 13) saluför, anpassade 
att antingen fräsas in i den övre delen (där det enbart är hål i dag) av flänsen och styrpinnarnas 
hållare eller skruvas in i samma utrymme. Därifrån kan ledningarna dras i slangar förbi den 
främre styr- och tiltleden in i framvagnen. Detta är inte validerat. 
 

6.7 Styrmoment 
BvS10:s styrmoment används som riktmärke, för dimensionering av Odens styrhydraulik. 

6.7.1 Styrmoment BVS10 
Styrmomentet ges av summan av momentet skapat av den tryckande samt den dragande 
cylindern. Styrcylindrarnas hävarmar varierar med styrvinkeln. Med hjälp av Catias 
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kinematikmodul loggas hävarmarnas variation i en simulering. Krafterna i styrkolvarna 
beräknas enligt följande: 
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I Diagram 6-1 nedan är styrmomentet plottat från ändläge till ändläge när den tryckande 
cylindern gör ett plusslag. Som synes i diagrammet är det inte samma moment i de båda 
ändlägena. Detta beror på att den tryckande respektive dragande kraften byter cylinder, och 
därmed hävarm, vid byte av styrriktning. Påföljden av detta är att systemet är starkare vid 
uträtning än vid ihopsvängning av vagnen. 
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Diagram 6-1. Styrmoment mot styrvinkel BvS10, grunddata i bilaga 4. 

6.7.2 Styrmoment Oden 
 
Styrcylindrarnas hävarmar loggas via en simulering i Catia kinematiks, sedan görs alla 
beräkningar i Excel (bilaga 4). Med BvS10:s styrmoment som mål, landar dimensionerna på 
kolv Ø 65mm och kolvstång Ø 42mm. Säkerhet mot knäckning av kolvstången blir 3,9. I 
Diagram 6-2 nedan syns Odens styrmomentkurva plottad mot BvS10:s. Största skillnaden 
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mellan systemen är att hävarmarna i stort sett är symetriska mellan tryckande och dragande 
kolv. Fördelar med detta är att systemet är lika starkt vid sväng som vid uträtning samt att 
förhållandet mellan dragande och tryckande kraft endast blir 3/5 mot BvS10:s 2/5. Dessa 
kolvdimensioner kräver dock att övriga hydraulsystemet ses över (se kapitel 6.8).  
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Diagram 6-2. Styrmoment mot styrvinkel Oden och BvS10, grunddata i bilaga 4. 

 

6.8 Hydraulsystem 
 

6.8.1 BvS10:s system 
BvS10:s system (Hydraulschema 8 2759 bilaga 2) består av fem stycken kretsar; styrkrets, 
tiltkrets, bromsservokrets, kylfläktkrets och AC/motorventilationskrets. Dessa kretsar matas 
via fyra stycken pumpsteg, varav en trippelpump och en enkelpump. Kretsarna har gemensam 
tank, dock är tanken uppdelad i två kammare varav styrningen matas från ena och övriga 
kretsar från den andra. Styrkretsen matas via ett 27cc steg på trippelpumpen, kylfläktkretsen 
drivs med ett 23cc steg på trippelpumpen och AC/motorventilationskretsen drivs med en 28cc 
enkelpump. Det sista steget på trippelpumpen är på 8cc och förser bromsservokretsen med 
olja samt oljeutbyte för kylfläktskretsen, AC/motorventilationskretsen och tiltkrets. 
 

6.8.1.1 Styrkrets 
BvS10:s styrkrets är uppbyggd på en styrorbitrol på 120cc som är direktkopplad till ratten, 
detta betyder att ratten fungerar som en handpump. Denna pump är i sin tur kopplad till 
kolvstångssidan på styrkolvarna. Flöde till och från kolvsidan sker via en servoventil. Detta 
medför att vid sväng pumpar föraren olja till kolvstångssidan på den dragande cylindern med 
ratten, när ett givet moment uppstår i ratten förskjuts en ventil i styrorbitrolen så att 27cc 

 54 



pumpen hjälper föraren att vrida på ratten. Samtidigt som olja pumpas till kolvstångssidan på 
den dragande cylindern förskjuts servoventilen som möjliggör att 27cc pumpen skickar olja 
till kolvsidan på den tryckande cylindern. Detta medför att maxtryck (150 bar) verkar på både 
den dragande och den tryckande cylindern och fullt styrmoment uppstår. Vid nödstyrning 
utan 27cc pumpen, pumpas endast olja med hjälp av handkraft via orbitrolen till både kolv- 
och kolvstångssida. Detta medför att rattvarven ökar från drygt tre till 13 för sväng från rak 
till fullt styrutslag. 
 
Nackdelarna med detta system är att styrcylindrarna inte utnyttjas på ett bra sätt då orbitrolens 
deplacement styr cylinderdesignen. Eftersom rattvarven inte får bli för många så styr 
orbitrolens deplacement hur stor skillnad det får vara på kolv och kolvstångsarea. Detta 
innebär att den dragande kraften endast blir ca 2/5 delar av den tryckande kraften, detta i sin 
tur innebär onödigt kraftiga och tunga cylindrar. Orbitrolens deplacement går heller inte att 
öka då detta innebär att föraren inte orkar styra vagnen utan pumptryck. 
 

6.8.1.2 Tiltkrets 
Tiltkretsen består av två stycken tiltcylindrar som dämpar var sin tiltled. Matningen till denna 
krets sker med överskottsflödet från flödesdelaren HC06 (se hydraulschema 8 2759 i bilaga 2) 
som i sin tur matas av 8cc pumpen. Detta medför att flödet till tiltkretsen varierar från 0 
liter/min vid tomgång till ca: 16 liter/min vid maxvarv. I tiltblocket HC01 finns en 
tryckbegränsare som ser till att det ligger ett konstant tryck på både kolv och kolvstångssidan 
på tiltcylindrarna. Detta för att undvika att undertryck bildas vid häftiga kolvrörelser. Ett 
chockventilblock sitter även monterat ute vid cylindrarna som möjliggör att vid ett eventuellt 
undertryck på någon sida av kolven, på grund av höga kolvhastigheter, kan olja sugas direkt 
från tank. I chockventilblocket sitter även övertrycksventiler som tillåter cylindrarna att trycka 
olja direkt till tank vid ett cylindertryck över 175 bar. Oljeflödet som behövs, alternativt blir 
över, från tiltkretsen blir areaskillnaden mellan kolv och kolvstångsida multiplicerat med 
kolvhastigheten. Detta medför att oljeflödet från HC06 kyler samt bistå med olja till 
tiltkretsen. En annan viktig funktion som tiltkretsen har är powertilt, Figur 6-36, powertilten 
underlättar vid tvära svängar och vid inställning av flytläge vid simning. 
 

 
Figur 6-36. Powertilt. 

 
Nackdelar med tiltsystemet är i första hand att vid ett eventuellt slangbrott ute på styrdonet 
töms hela systemet på olja, påföljden blir utebliven motorkylning och styrning. 
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6.8.2 Odens system 
Dom ändringar som behöver ses över är att styrorbitrolen måste klara det nya areaförhållandet 
(se kapitel 6.7.2) mellan kolv och kolvstångssida på styrcylindrarna samt att ett eventuellt 
slangbrott på tiltkretsen inte får tömma systemet på olja. 
 

6.8.2.1 Styrkrets 
För att lösa problemet med areaskillanden mellan kolv och kolvstångssida och samtidigt ha 
kvar nödstyrningsfunktionen kan en tvåstegsorbitrol från BoschRexroth användas. 
Tvåstegsorbitrolen fungerar som BvS10:s orbitrol vid körning med pumptryck från motorn, 
fördelen med detta är att deplacementet kan väljas så stort att cylindrarna kan korskopplas och  
servoventilen uteslutas. Vid nödstyrning går tvåstegsorbitrolen ner på ett lägre deplacement så 
att föraren orkar styra vagnen även då pumptryck saknas. Genom beräkningarna nedan kan 
orbitrolens deplacement beräknas för att matcha lämpligt antal rattvarv vid normal respektive 
nödstyrning mot BvS10:s system. 
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Enligt beräkningarna ovan behövs en tvåstegsorbitrol med ungefär 410/110 cc deplacement. 
Bosch Rexroth modell LAGZ 420/100 fungerar utmärkt till denna applikation. LAGZ 
modellen finns i olika versioner, här krävs LS (load sensitive) vilket innebär att en 
prioriteringsventil kan styras (se hydraulschema 8 2759, bilaga 2), den ser till att endast den 
olja som behövs skickas till orbitrolen, övrigt flöde skickas direkt till tank. Även ”reaction” 
(återkoppling till ratten) behövs för att styrdonet skall kunna vrida sig vid bogsering med 
motorn avslagen. Risken med ”reaction” är att häftiga slag vid t.ex. påkörning av hinder kan 
generera stora krafter i ratten, för att kontrollera detta krävs ett fullskaleprov. 
 

6.8.2.2 Tiltkrets 
Eftersom Oden inte har något splitterskydd över tilthydrauliken på styrdonet krävs någon typ 
av slangbrottskrets som hindrar att systemet töms genom en eventuell läcka. Genom att 
använda signalen från befintlig nivågivare i tanken till denna skyddskrets, kommer det alltid 
finnas tillräckligt med olja i tanken för att säkerställa styrning och kylning av fordonet. Det 
finns tre olika scenarion som skyddskretsen skall klara: 
 

1. Normal drift, slangbrottskretsen Oaktiverad 
2. Slangbrottskretsen aktiverad, inget slangbrott 
3. Slangbrottskretsen aktiverad, med slangbrott 

 
Dessa tre scenarion skall kunna inträffa utan att övriga system påverkas samt att systemet inte 
töms på olja. 
 
Med hjälp av en ventil i flödesdelaren HC06 (se bilaga 3) kan flödet till tiltkretsen kopplas om 
så att det går direkt till tank. På så sätt klarar systemet punkt ett och två. I scenario två trycks 
överskottsolja från kretsen via 12-15 bars övertrycksventilen i HC01 till tank och 
underskottsoljan sugs in via chockventilsblocket direkt från tank. Med endast en ventil som 
styr om flödet från flödesdelaren kommer det vid ett slangbrott att läcka olja via 
tankledningen till chockventilblocket. Detta på grund av att tankreturen från HC02 och 
tankledningen från chockventilblocket kopplas samman vid HC02. Tryckfallet som uppstår på 
grund av det konstanta returflödet från HC02 genererar ett övertryck i knutpunkten för 
tankretur från HC02 och tankledning till chockventilblocket, detta övertryck kommer att 
trycka ut olja genom chockventilblocket vid ett eventuellt slangbrott. Som lösning till 
problemet byggs en backventil med ett specifikt öppningstryck in i tiltstyrningsblocket HC01. 
Backventilen ställs in så att övertrycket skapat av tankreturen från HC02 inte orkar öppna 
backventilen och därmed fungerar systemet för scenario tre. För att få ett fungerande system 
vid Scenario två måste den tillförda backventilen justeras in så att ett eventuellt undertryck i 
tiltcylidrarna orkar öppna både backventilerna i chockventilblocket samt backventilen i 
tiltblocket. Beräkningar på tryckfall och flöden till och från tiltkretsen återfinns i bilaga 1. 
 

6.9 Kardanaxel 
I dagens styrdon drivs bakvagnen av en konventionell kardanaxel med två leder placerade i 
linje med den främre, respektive bakre, tiltleden. Den längdförändring som uppkommer av 
styrningen tas upp av ett bomförband mitt på axeln, axeln tillåts gena. En genande kardanaxel 
leder dock till att styrdonets inneslutna volym, och därmed vikten, ökar. Då styrleden är 
framflyttad och korsar den främre tiltleden i Oden betyder detta att en kardanaxel med två 
knutar i teorin inte får någon längdförändring. 
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Nackdelen med en sådan konfiguration är dock att 45° sväng tillsammans med 15° tilt ger en 
knutvinkel på 47°. Samtidigt ska axeln klara ett maximalt moment på 336 Nm och ett 
maximalt varvtal på 1022 varv per minut. Detta är i kardanaxelsammanhang mycket, en 
”vanlig” kardanknut klarar cirka 30° vid cirka 150 Nm (referens 4). 
 
Kontakt har tagits med två tillverkare av kardanaxlar för att kunna validera att designen är 
realiserbar. I skrivande stund har de ännu inte lyckats lösa problemet på ett för oss 
tillfredställande sätt, men problemet verkar lösbart, se beskrivning nedan. 
 

6.9.1 ELBE 
Elbe är en tysk tillverkare av kardanaxlar som Hägglunds har haft ett långt samarbete med 
(sedan Bv206). De tillverkar och levererar axlar av klassisk typ till industri och tyngre fordon. 
En kardanaxel av klassisk typ är produktionstekniskt relativt enkel, men dess konstruktion ger 
upphov till ojämnheter i varvtalet i kardanaxeln efter en knut (referens 5). Normalt placeras 
därför knutarna i par, den bakre knuten tar då ut de ojämnheter som den främre skapar och 
driften blir fortsatt jämn. I lösningarna nedan används dock totalt tre knutar, vilket alltså ger 
en ojämn gång på bakvagnen. 
 
I samarbete med Elbes agent i Sverige (EIE Maskin genom Ulf Eriksson) ombads tillverkaren 
undersöka om deras självcentrerande dubbelknut som enligt deras katalog klarar vinklar upp 
till 40° (referens 6) skulle vara en möjlig lösning. På detta svarade de nekande, enligt dem 
överskrider vår driftprofil (bilaga 5) deras rekommenderade värden för denna knut med 
storleksordningen 10 gånger. 
 
En alternativ lösning är deras dubbelknut utan självcentrering, som enligt deras katalog, 
referens 7, klarar vinklar upp till 50°. Denna knut kräver dock att axeln som går genom 
styrdonet lagras vilket inte är önskvärt ur produktionsekonomiskt perspektiv. Mittendelen 
(kapitel 6.3) skulle i så fall behöva tillverkas med en noggrannhet som är svår att uppnå i 
svetsade plåtstrukturer av dess storlek. Denna lösning är inte validerad. 
 

6.9.2 GKN Driveline 
GKN Driveline är en tysk tillverkare av kardanaxlar som tillhör tillverkarorganisationen 
Unicardan. GKN Driveline tillverkar kardanaxlar av klassisk typ samt drivaxlar med 
”constant velocity” (CV) –knutar. CV-knutar används normalt i framhjulsdrivna personbilar, 
men GKN Driveline har även modeller för tyngre fordon. En CV-knut ger, som namnet 
antyder, ett konstant varvtal på axeln, oberoende av vinkel (referens 8). Detta medför att 
knutarna kan placeras mer fritt utan att det ger effekter längre ut i drivlinan jämfört med den 
klassiska kardanknuten. 
 
I skrivande stund pågår samtal med GKN Driveline Service Scandinavia (agent i Sverige) 
genom Peder Fredricson om deras CV-knut, som enligt deras katalog (referens 8) klarar 
vinklar upp till 50° i speciella fall, är en möjlig lösning. Detta är ännu inte validerat. 
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7 Beräkning 
I detta kapitel kommer de styrdonets ingående delar att hållfasthetsberäknas för att kontrollera 
att plåttjocklekar, axeldimensioner, bultförband och de ingående delarnas geometrier 
optimeras för bra last/vikt förhållande. De verktyg som används är Catias Generative 
Structural Analysis modul för FEM beräkningar på Assemblynivå, d.v.s. strukturer med flera 
ingående delar kan beräknas, samt handberäkningar för enklare mekanikberäkningar. Catia 
räknar enbart linjärt, detta innebär att vid extremlaster där spänningarna överstiger materialets 
sträckgräns och materialet platstiserar kommer lösningen att vara missvisande. Beräkningarna 
är gjorda först och främst för att få en känsla för vilka geometrier och materialdimensioner 
som bör användas, inte för att fastslå den slutgiltiga designen. Detta p.g.a. svårigheter med att 
sätta exakta låsningar och laster vid beräkningarna, då det visat sig att små ändringar av dessa 
parametrar har stor inverkan på resultatet. Dock anses resultaten vara bra riktmärken vid 
designen av de ingående delarna samt bra ingångsdata vid eventuella framtida beräkningar. 
 

7.1 Lastfall 
De laster som används vid beräkningarna är tagna från tidigare beräkningar på BvS10:s 
styrdon (referens 14), då dessa har varit dimensionerande vid designen av BvS10:s styrdon. 
Det visar sig i tidigare beräkningar på extremlaster att framräknade spänningar lokalt är högre 
och mycket högre än materialets sträckgräns, därför kommer framräknade spänningar vid 
extremlast att jämföras med tidigare beräkningar gjorda på BvS10:s styrdon. Tabell 7-1 ger 
tillåten spänning vid respektive lastfall. 
 

Tabell 7-1. Sammanställning av belastningsfall och tillåten spänning. 

 Lastfall Tillåten spänning 
WELDOX 700E, [MPa] 

Utmattningslast 1, 2 — 
Statisk tillåten last 5 550 MPa 
Extremlast 4, 3 700 MPa 

 
1.  Last från styrcylindrarna 
Lasten uppkommer när maximal styrkraft anbringas med maxtryck 150 bar i styrcylindrarna. 
Styrcylindrarnas dimensioner är kolvstångsdiameter 42 mm och kolvdiameter 65 mm. Detta 
ger krafterna Ftryck= 49,8 kN och Fdrag= 29,0 kN i respektive cylinderinfästning. 
 
2. Sidolast 
En sidolast på 50 kN ansätts mot en av de bakre tiltlederna. 
 
3. Tiltmoment 
Ett 92 kNm stort tiltmoment kan uppstå vid framförande av vagnen över diken där tiltstoppen 
i tiltcylindrarna bottnar och vagnen hänger på första och sista bärhjul. Lastfallet anses vara ett 
extremt beräkningsfall.  
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4. Axiell last 
En axiell last på 270 kN ansätts framåt i vagnens riktning, denna belastning kan uppstå vid 
tågrangering (motsvarar accelerationer på 5g). Lasten anses som en extremlast. 
 
5. Belastning från tiltcylindrarna 
Framvagnen kan lyftas genom att båda tiltcylindrarna trycker åt samma håll. Den 
sammansatta kraften Fc från båda cylindrarna anbringas därför på tiltcylinderfästet och med 
175 bars tryck i systemet erhålls  Tiltcylindrarnas dimensioner: 
kolvstångsdiameter 32 mm och kolvdiameter 80 mm. 

kN 9,1619,7388 =+=cF

 

7.2 Styrled 
Styrleden beräknas med lastfall 1 till 4, lastfall 5 beräknas inte då det genererar lägre krafter 
än lastfall 3. 
 

7.2.1 Last från styrcylindrar 
Styrcylinderkrafterna anbringas på rigida tappar (pos 1) och (pos2) i Figur 7-4. Övre 
fästplåten (pos 3) är fastsatt i styrleden (pos 4) med förspända skruvar (pos 5), övrigt så är den 
nedre lagringen föränklad med en rigid tapp (pos 6). Låsningen sker genom att 
tiltlagertapparna (pos 7) är låsta i alla frihetsgrader. 

 
Figur 7-1. Styrlänk med främre fäste. 

 
Resultatet syns i Figur 7-5 nedan, spänningarna som uppkommer är som max 200 MPa vilket 
verkar rimligt jämfört med tidigare beräkningar med samma lastfall (referens 14). 
Maxspänningen ligger på en bit över 1000 MPa men det är endast en nod längst ut på ena 
tiltlagertappen, detta anses vara en singularitet i FE-lösningen och ej någon verklig spänning. 
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Figur 7-2. Belastning från styrcylindrar. 

 

7.2.2 Sidolast 
Sidolasten verkar på tiltlagertappen närmast i Figur 7-3 och riktas inåt. Låsning sker i övre 
och nedre svänglagring. Maxspänningen som uppkommer ligger på 580 MPa vilket anses 
rimligt jämfört med tidigare beräkningar på lastfallet (referens 14). 

 
Figur 7-3. Sidolast 

7.2.3 Tiltmoment 
Momentcentrum vid detta lastfall antas hamna mitt mellan nedre lagringen (pos 1) och 
tiltcylinderfästet (pos 3) i Figur 7-4. Avståndet mellan dessa är 640 mm och ger en hävarm till 
reaktionskrafterna på 320 mm. Reaktionskrafterna ansätts på tiltlagerrigiden (pos 2) och 
tiltcylinderrigiden (pos 3), reaktionskrafterna blir 

 där tiltcylinderkraften är riktad mot framvagnen 
och nedre lagerkraften är riktad mot bakvagnen. De förenklingar som är gjorda är att nedre 

kN 8,14310*9210*320**2 33 =⇔=− FF
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lagringen är utbytt mot en rigid tapp (pos 1) som är kopplad till främre fästet (pos 6) och 
styrlänken (pos 7) med kontakter, tiltcylinder är utbytt mot en rigid tapp (pos 3) som är 
konstrainad mot tiltcyliderfästet med kontakter och övre lagringen (pos 5) är förenklad med 
endast tre stycken kontakter där två stycken håller lagringen axiellt och en som håller den 
radiellt. Fästena mot framvagnen (pos 4) är låsta i alla frihetsgrader samt ena 
styrcyliderinfästningen är låst (pos 8) förhindra rotation i styrleden. 

 
Figur 7-4. Styrlänk med främre fäste. 

 
Resultatet av beräkningen syns i Figur 7-5 Högt belastade områden är lagerinfästningen i det 
främre fästet där spänningarna ligger på 400 till 600 MPa, detta är dessutom i svetsade 
områden, men då detta är ett extremt beräkningsfall anses det godtagbart. Mycket höga 
spänningar över 1000 MPa uppkommer vid områden där fasta constrains slutar, men är inte 
realistiska då detta ger en felaktighet i FE-lösningen. Spänningarna är även realistiska mot 
tidigare beräkningar med detta lastfall (referens 14). 
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Figur 7-5. Styrlänk, 92 kNm tiltmoment. 

 

7.2.4 Axiell last 
En axiell last på 270 kN ansätts på tiltlagerrigiden (pos 2) i Figur 7-4, övrigt så är låsningarna 
lika som vi tiltmomentberäkningen, kapitel 7.2.3. 
 
Resultatet syns i Figur 7-6, maxspänningen som uppkommer är 520 MPa vilket anses rimligt 
då det överensstämmer med tidigare beräkningar med lastfallet (referens 14).  
 

 
Figur 7-6. Styrlänk, Axiell belastning. 
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7.3 Mittendel 
Mittendelen beräknas med lastfall 2 till 5. Lastfall 1 med last från styrcylindrar belastar 
mittendelen på ett liknande sätt som sidolasten i lastfall 2. 

7.3.1 Sidolast 
Sidolasten ansätts på den bakre tiltlagerinfästningen närmast i Figur 7-8, låsningen sker 
genom att de främre tiltlagerinfästningarna låses i alla frihetsgrader. Resultatet visar en 
maxspänning på 420 MPa, vilket verkar rimligt. 

 
 

Figur 7-7. Mittendel. 

 

7.3.2 Tiltmoment 
Momentcentrum vid detta lastfall antas hamna mitt mellan främre tiltlagringen (pos 1) och 
tiltcylinderfästet (pos 3) i Figur 7-7. Avståndet mellan dessa är 436 mm och ger en hävarm till 
reaktionskrafterna på 218 mm. Reaktionskrafterna ansätts på de bakre tiltlagringarna (pos 2) 
och tiltcylinderfästet (pos 3), reaktionskrafterna blir 

 där tiltcylinderkraften är riktad mot framvagnen 
och nedre lagerkraften är riktad mot bakvagnen. Låsningen sker genom att låsa 
tiltlagerrigiderna (pos 1) och tiltcylinderrigiden (pos 4) i alla frihetsgrader, överföringen till 
mittendelen sker via kontakter. 

kN 21110*9210*218**2 33 =⇔=− FF
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Figur 7-8. Mittendel, sidolast. 

 
Resultatet av beräkningen syns i Figur 7-9. Maximalaspänningen ligger på 550 MPa vilket är 
mycket lägre än tidigare beräkningar på BvS10:s styrdon (referens 14). Anledningen till det 
torde vara dels att tiltstoppet är borttaget vilket innebär att tiltcylinderinfästningen i rollagret 
får at mer last samt att denna typ av sluten boxkonstruktion som Odens mittendel är uppbyggd 
på är en väldigt stark geometri. 
 

 
Figur 7-9. Mittendel, tiltmoment. 

 

7.3.3 Axiell last 
Halva den axiella lasten ansätts i vardera bakre tiltlagring, som syns närmast i Figur 7-10, 
riktningen sätts axiellt mot de främre tiltlagringarna. Låsningen sker genom att de främre 
tiltlagringarna låses i alla frihetsgrader. Resultatet syns i Figur 7-10, den maximala 
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spänningen blir 700 MPa vilket är den största tillåtna spänningen vid extremlast, dock är det 
endast lokalt och troligen ligger den verkliga spänningen något under. 
 

 
Figur 7-10. Mittendel, Axiell last. 

 

7.3.4 Last från tiltcylindrarna 
Lasten ansätts i tappen som håller tiltcylindrarna i ”tornet” längst upp i Figur 7-11, riktningen 
på krafterna är i axiell riktning mot framvagnen. Låsningen sker genom att låsa både de bakre 
och de främre tiltlagringarna i alla frihetsgrader. Resultatet syns i Figur 7-11, den maximala 
spänningen blir 600 MPa vilket verkar rimligt mot de 550 MPa som är rekommenderat vi 
detta lastfall. 
 

 
Figur 7-11, Mittendel, Last från tiltcylindrar. 
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7.4 Rollager 
Då rollagret är symmetriskt kring vertikalplanet genomförs beräkningar endast på hälften av 
rollagret. I snittytorna tillåts enbart plan förskjutning. 
 
Rollagrets lagerytor låses till att enbart kunna glida i sina respektive plan (pos 2, Figur 7-12). 
Strukturens svetsar (pos 3) modelleras oändligt styva, geometrierna låses helt enkelt till 
varandra. 
 
Då lastfall 1 borde ge lägre påverkan än lastfall 2 simuleras ej detta. Analogt simuleras ej 
lastfall 5 då det ger lägre krafter än lastfall 3. 
 

7.4.1 Sidolast 
Sidokraften läggs mot ytan där lagertappen sedan kommer att vila (pos 1, Figur 7-12).  
 

 
Figur 7-12. Rollager. 

 
Maximal spänning blir 415 MPa (Figur 7-14) vilket verkar rimligt. 
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Figur 7-13. Rollager. 

 

 
Figur 7-14. Rollager, sidolast. 

 

7.4.2 Tiltmoment 
Momentcentrum antas vara mitt emellan tiltcylinderinfästningen och sätet för tiltlagringen. 
Avståndet mellan dessa är 436 mm, vilket ger en hävarm på 218 mm. Vidare antas momentet 
delas lika mellan de två halvorna. Reaktionskrafterna blir då 

, kraften i tiltcylinderfästet riktad mot 
bakvagnen och kraften i tiltlagersätet riktad mot framvagnen. 

kN 5,10510*9210*218**2*2 33 =⇔=− FF

 
I kälradien där tiltcylinderinfästningen går över till täckplåten (pos 1 Figur 7-13) uppstår 
spänningar på 725 MPa (Figur 7-15) , då detta är ett extremt beräkningsfall tillåts detta. 
Spänningar på upp till 1530 MPa uppstår i simuleringen där styvaren (pos 2) ligger an mot 
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rollagret (pos 3) och tiltcylinderinfästningen, dessa är dock inte realistiska då svetsarna är 
simulerade styva och noder i de olika geometrierna ligger an mot varandra. Dock kan 
eventuellt stödmaterial behövas i rollagrets lättningsspår under styvaren. 
 

 
Figur 7-15. Rollager, 92kNm tiltmoment. 

 

7.4.3 Axiell last 
Lasten placeras enbart i tiltlagringen, riktad mot framvagnen. 
 
Maximal spänning blir 500 MPa (Figur 7-16), vilket verkar rimligt. 
  

 
Figur 7-16. Rollager, axiell last. 
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7.5 Delning 
Geometrin i delningen medför att samtliga lastfall kommer att tas upp som drag- eller 
tryckbelastningar i styrpinnarna (se kapitel 6.6.2). Detta leder i sin tur till att lastfall 3, 
tiltmoment, täcker in samtliga övriga lastfall. Vidare gör symmetrin i geometrin att enbart en 
fjärdedel behöver simuleras. Visserligen är inte styrpinnarna helt symmetriskt placerade kring 
horisontalplanet, men skillnaderna är i sammanhanget små (4,23°). 
 
För att hålla beräkningstiderna nere (där kontakter mellan ytor verkar drivande) har delningen 
delats upp i tre delar. 
 
Laster beräknas i bilaga 6. 
 

7.5.1 Låsringar mot rollager 
För att kontrollera låsringarnas (pos 1 Figur 7-17) hållfasthet mot skjuvning trycks de mot 
rollagret (pos 2) av en utbredd last kring hålen för styrpinnarna (pos 3). 
 

 
Figur 7-17. Låsringar. 

 
Rollagrets lagerytor, insidan av hålen och den vertikala snittytan tillåts glida i sina respektive 
plan, den horisontella snittytan låses för att simulera en motriktad dragkraft på den undre 
halvan. 
 
Toppspänningar på upp till 1100 MPa uppstår i kontaktområdena mellan ringarna i där de 
låser kring styrpinnarna (Figur 7-18). Dessa spänningar antas bero på simuleringsfel, så höga 
spänningar borde inte uppstå, vilket även kapitel 7.5.2 bekräftar. I övrigt är spänningarna mer 
normala (350-400 MPa) i utsatta områden. 
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Figur 7-18. Låsringar. 

 

7.5.2 Styrpinne mot låsringar 
För att få en mer noggrann beräkning av kontakten mellan låsringarna och styrpinnarna drags 
en styrpinne ut med maximal kraft, Figur 7-19. 
 

 
Figur 7-19. Styrpinne mot låsring. Kraften verkar snett nedåt och åt höger. 

 
Toppspänningar på upp till 2020 MPa uppstår i simuleringen i de yttersta noderna i ringarnas 
hål, vilket antas bero på simuleringsfel. I övrigt uppstår spänningar på upp till 490 MPa, Figur 
7-20 och Figur 7-21. 
 
Värt att notera är att de höga spänningarna mellan låsringarna som uppträdde i kapitel 7.5.1 
nu inte alls framträder (de skulle i så fall ha synts i den övre delen av Figur 7-21). Detta antas 
bero på att deformation nu kan ske i styrpinnen. 
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Figur 7-20. Styrpinne mot låsring. 

 

 
Figur 7-21. Detaljvy styrpinne mot låsring. 

 

7.5.3 Skruvförband 
Då rollagrets skruvförband har visat sig vara en svag länk i BvS10:s styrdon görs beräkningar 
av skruvförbandet som håller flänsen mot rollagret. Skruvarna simuleras som linjära fjädrar 
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med styvheten 
k

s

L
EA

C = . Toppkrafter i skruvförbandet räknas fram med hjälp av dess 

förlängning (som är samma som flänsens förskjutning) enligt s
k

EA
L

lF ∆= . 

 
Dessa krafter blir minsta klämkraft för att undvika glapp. 
 
Visserligen tar inte denna beräkningsmetod hänsyn till effekten av den klämda arean, men den 
borde ge ett tillräckligt beslutsunderlag för att avgöra om skruvförbandet kommer att hålla 
eller inte då den kommer att överskatta kraften. 
 
Krafterna i styrpinnarna antas påverka flänsen med styrpinnens ytterradie. Denna förenkling 
borde ge en överskattning av förskjutningarna då krafterna egentligen blir mer utspridda tack 
vare låsringarna. 
 
Den maximala förskjutningen blir 0,08 mm för den yttre cirkeln, 0,065 mm för den bakre inre 
cirkeln och 0,13 mm för den främre inre cirkeln (Figur 7-22). 
 
Dessa förskjutningar ger krafterna 24,6 kN, 29,4 kN samt 22,7 kN i respektive skruvförband. 
Skulle dessa krafter enbart tas upp av skruvarna skulle detta ge spänningarna 672 MPa, 803 
MPa samt 620 MPa. 
 
För att uppnå klämkraften 29,4 kN bör skruven dras med 63 Nm, med 30 % sättning inräknat, 
vilket skulle ge en toppspänning i skruvarna på 1044 MPa innan sättning. 
 
Beräkningar redovisade i bilaga 7. 
 
Dessa krafter, och därav följande spänningar, är visserligen höga, men borde inte vara 
omöjliga att klara, speciellt då kraften är överskattad på två ställen och lastfallet är ett 
extremvärde. 
 

 
Figur 7-22. Skruvförband. 
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8 Förslag på fortsatt arbete 
För att Oden ska kunna ersätta BvS10:s styrdon och bli en helt färdig konstruktion bör 
följande åtgärdas innan provning. 
 
1. Skyddsbälgar 
För att bibehålla, och eventuellt öka, simbarheten bör tätande bälgar införas mellan mittendel 
och genomföring för kardan med mera vid framvagn, mellan mittendel och rollager samt 
mellan vatten och elkoppling och axelväxel. Förutom simbarheten bör bälgarna införas för att 
hindra lera, jord, snö eller liknande från att fylla Odens lådstrukturer och därmed hindra 
normal körning. 
 
Behovet av dessa har tagits i åtanke vid konstruktion och plats finns förberett. 
 
Bälgarna kan med fördel konstrueras liknande de som är införda mellan styrcylindrar och 
framvagn (kapitel 6.2.1). Förberedande kontakter har tagits med Protite AB angående detta. 
 
2. Hydraulikgenomföring 
BvS10:s snabbkopplingar och genomföringar av hydraulik i framvagnen behöver modifieras 
då enbart hydraulik för tilt passerar utanför vagnen i Oden. 
 
3. Vätske- och elkoppling 
Snabbkopplingar bör konstrueras och placeras enligt kapitel 6.6.7. Detta borde kunna göras så 
att ingen handpåläggning behövs vid isär- respektive ihopkoppling (eventuellt kan skyddslock 
behöva appliceras för hand). 
 
Vätskan och elen borde kunna föras ut ur framvagnen där BvS10:s hydraulikgenomföring 
sitter. Konstruktion av ett block som placeras mellan genomföringen och framvagnsfästet ger 
skydd fram till mittendelen. Mellan blocket och snabbkopplingen borde slangar användas för 
att klara styrdonets rörelser. 
 
4. Detaljberäkning 
Då genomförda FEM-beräkningar är gjorda med Catias FEM-modul (som enbart räknar 
linjärt, vilket medför att spänningar över sträckgräns ej stämmer) bör kritiska detaljer lämnas 
till beräkningsavdelningen för validering av resultatet. Mindre komponenter såsom 
lagertappar och deras fästen bör också kontrolleras. 
 
Noggrannare hållfasthetsberäkning och utmattningsberäkning bör genomföras på flänsens 
skruvförband då beräkningarna i kapitel 7.5.3 visar på oroväckande höga spänningsnivåer. 
Visst utrymme finns för att utöka antalet skruvar, men att öka dess dimension borde bli svårt. 
 
5. Omstuvning av påverkade system i framvagn 
Omkonstruktionen av framvagnen leder till att hydraulrör och eventuellt dieselvärmare måste 
flyttas. 
 
6. Kardanaxel 
Innan Oden kan användas måste en passande kardanaxel tas fram. Fortsatta kontakter med 
ELBE och GKN Driveline borde kunna ge resultat. 
 

 75



7. Iduns delar 
För att säkerställa låsning av delningen bör lock som låser låsringarnas öglor konstrueras.  
 
Uppstår problem med glapp mellan låsringarna och styrpinnarna borde låspinnarna kunna 
konstrueras med lutande plan så att grepp uppnås mellan anläggningsytorna. 
 
Eventuellt behov av glidlagring eller fettsmörjning av låsringarna relativt omgivande detaljer 
bör utredas. 
 
8. Ritningar 
Inga ritningar har skapats. 
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9 Diskussion 
Kravet på att det nya styrdonet skulle passa på en befintlig BvS10 vagn som ett ”bolt on kit” 
frångicks efter en diskussion med vår handledare. Detta krav skulle eliminera det nytänkande 
som Odens lösning på skyddade styrcylindrar medför. Oden kräver helt klart en 
omkonstruktion av motordiket men fördelarna ansågs bära upp nackdelarna och konceptet är i 
övrigt tillräckligt intressant för att gå vidare med. 
 
Ett annat krav som också har tummats på är vikten. Målet med att behålla eller minska vikten 
har känts tufft hela vägen från start till mål. Samtidigt har det alltid funnits med i tankarna 
under konstruerandet, vilket har inneburit att samtliga delar har viktoptimerats efter bästa 
förmåga. Visst kan vikt sparas, med då med inverkan på funktion eller skydd. Till exempel 
kan låsringsdelningen uteslutas och ändras till samma lösning som på BvS10. Men som 
vanligt får en övervägning ske, mellan vikt, funktion och skydd.        
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Bilaga 1 

1. Beräkningar för inställningstryck av backventil i HC01, och dess 
inverkan på normal drift 

 
Data hydraulolja Energol HFV-LT: 
Densitet  3kg/m 876=ρ
Viskositet /smm 30 2=ν vid 50°C 
 
Formler enligt: Formelsamling i Hydromekanik MTM119 Luleå Tekniska Universitet. 
 
Tryckfall HC02 → Tank (se hydraulschema 25 6814 bilaga 3) 
 
Rör d=10 mm L=1800 mm 6st 90° böjar R=26 mm 
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Slang d=12,7 L=300 2st 90° böjar R=30 mm 
 

( )

0,19är  12,7d 30,R böj, 90för lust Engångsför

strömningLaminär 2200Re2,167
10*30

10*7,12*395,0d*vRe

m/s 395,0
10*27,1

10*5v

m 10*27,1
4

*10*7,12

/sm 10*5
60
10*3

l/min 3

6

3

4

3

24-
23

35
3

==°

⇒≤⇔===

==⇔

⎪
⎪
⎭

⎪⎪
⎬

⎫

==

==

=

−

−

−

−

−

−
−

v

A

Q

Q

π

 

 

 1



Bilaga 1 
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Totalt tryckfall HC02 → Tank blir ∑ ≈=+= bar 1,0104,0006,0098,0fP  
 
Tryckfall chock plate → HC02 (se hydraulschema 25 6814 bilaga 3) 
 
Slang d=12,7 L=670+660+1800 
 
Maximala flödet till och från tiltkretsen beror på tiltkolvarnas hastighet och areaförhållandet 
mellan kolv och kolvstångssida. Mätningar på kolvhastigheter är gjorda på BVS10 under drift 
och uppkom till 0,197 m/s. Största flödet till och från fås när bägge kolvarna har max 
hastighet och gör samma rörelse (plus eller minusslag). Detta anses vara ett extremfall. 
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Backventilens öppningstryck i HC01 bestäms av tryckfallet mellan HC02 och tank, eftersom 
det är lika med det statiska trycket som verkar på backventilen vid ett slangbrott. Tryckfallet 
mellan HC02 och tank är beräknat till 0,1 bar, backventilens öppningstryck ska trimmas in så 
nära detta tryck som möjligt för att minimera det undertryck som krävs i tiltcylindrarna för att 
kunna suga olja från tank. Inställnings värdet på 0,1 bar är bara ett riktmärke eftersom 
engångsförlusterna i rördragningen är uppskattade, dock är tryckfallet konstant under drift på 
grund av att flödet från HC02 till tank är konstant, givet av flödesdelaren i HC06.  
 
Backventilens inverkan på normal drift anses vara minimal, eftersom tryckfallet som 
beräknades mellan chockventilblock och HC01 ovan vid högsta uppmätta hastigheten på 
tiltcylindrarna är mycket större än engångsförlusten över backventilen. I diagram 1 Nedan 
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Bilaga 1 

syns tydligt när olja börjar tas genom chockventilblocket, brytpunkten ligger ungefär vid 0,9 
m/s. Innan så går oljan via en strypning som sitter på kolvstångssidan på tiltsylindrarna, 

eftersom tryckfallet över en strypning är 2

2

*2
*v
Ψ

=∆ ρp   ökar tryckfallet med kvadraten på 

hastigheten, därav den branta kurvan fram till 0,9 m/s. Över 0,9 m/s går oljan via 
chockventilblocket och tryckfallet blir i stort sett konstant, därav den flacka kurvan. 
Backventilen i HC01 kommer att öka kraften som verkar på dämpcylindrarna över 0,9 m/s, 
dock marginellt. 
 

Bakre dämpare
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12.5 ton, reps 2

 
Diagram 1 Mätdata från experiment gjorda på BVS10.
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Bilaga 2 

2. Hydraulschema BvS10 2. Hydraulschema BvS10 

Bilaga 2 
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Bilaga 3 

3. Hydraulschema Oden 

 

 7



 

 8 



Bilaga 4 

4. Data framtaget med Catia kinematiks 
 
Med hjälp av nedanstående beräkningar testades optimala kolvdimensioner ut med dagens 
kurva som referens. 
 

INDATA    UTDATA    
Systemtryck 150 [bar]  Kraft (tryck) 49,8 [kN]  

Kolvdiameter 65 [mm]  Kraft (drag) 29,0 [kN]  
Kolstångsdiameter 42 [mm]  Area (tryck) 0,0033183

07
[m^2]  

Slaglängd 532 [mm]  Area (drag) 0,0019328
65

[m^2]  

Slaglängd sväng 
tryck 

260 [mm]  Tillåten knäcklast 98,1 [kN]  

Slaglängd uträtning 
tryck 

272 [mm]  Risk för knäckning    

Knäcklängd 1270 [mm]  Lambda inom område    
Knäckfall 2   Säkerhetsfaktor 3,9   

Elastisitetsmodul 210000 [N/m
m^2] 

 Oljevolym för Sväng 1388 [cm^3] Krysskopplade 
cylindrar

Säkerhetsfaktor 2   Oljevolym för 
uträtning

1405 [cm^3] Krysskopplade 
cylindrar

    Rattvarv Sväng 3,3  Befintligt 3,9 varv
Pumpdata Ratt    Rattvarv Uträtning 3,3  Befintligt 2,7 varv

Deplacement 420 [cm^
3/var

v] 

 Rattvarv Sväng 
nödstyrning

13,2  Befintligt 11,1 
varv

Nedväxling vid 
tryckbortfall 

4   Rattvarv Uträtning 
nödstyrning

13,4  Befintligt 13 varv

        
Fri Knäcklängd 1270 [mm]      

Böjtröghetsmoment 152745 [mm
^4] 

     

Lambda 120,95 89=?
=200 

     

Tillåten knäcklast 98140,5
89 

[N]      

        
        

Knäckfall        
Fall 1 Lf=2,1*L       
Fall 2 Lf=L       
Fall 3 Lf=0,8*L       
Fall 4 Lf=0,6*L       
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Mätdata från dagens styrdon 
 

  vinkel dragande 
hävarm 

tryckande 
hävarm 

dragande 
moment 

tryckande 
moment 

Styrm-
oment 
BVS10 

 

0 0,0 45 124,0 269,3 3546,4 20305,6 23852 F drag 28,6 kN
1 2,8 44 126,8 270,1 3627,1 20363,4 23991 F tryck 75,4 kN
2 5,6 43 129,6 270,7 3707,5 20413,1 24121    
3 8,4 42 132,4 271,3 3787,5 20455,0 24242    
4 11,2 41 135,2 271,7 3867,1 20489,2 24356    
5 14,0 40 138,0 272,1 3946,2 20516,1 24462    
6 16,7 39 140,7 272,4 4025,0 20535,9 24561    
7 19,5 38 143,5 272,5 4103,4 20549,0 24652    
8 22,2 37 146,2 272,6 4181,3 20555,5 24737    
9 24,9 36 148,9 272,6 4258,8 20555,5 24814    

10 27,6 35 151,6 272,5 4335,9 20549,4 24885    
11 30,3 34 154,3 272,4 4412,5 20537,4 24950    
12 32,9 33 156,9 272,1 4488,6 20519,6 25008    
13 35,6 32 159,6 271,8 4564,2 20496,2 25060    
14 38,2 31 162,2 271,5 4639,4 20467,4 25107    
15 40,8 30 164,8 271,0 4714,1 20433,4 25147    
16 43,4 29 167,4 270,5 4788,2 20394,3 25182    
17 46,0 28 170,0 269,9 4861,9 20350,2 25212    
18 48,6 27 172,6 269,3 4935,0 20301,5 25236    
19 51,1 26 175,1 268,5 5007,5 20248,0 25256    
20 53,6 25 177,6 267,8 5079,5 20190,0 25270    
21 56,1 24 180,1 266,9 5151,0 20127,7 25279    
22 58,6 23 182,6 266,1 5221,9 20061,1 25283    
23 61,0 22 185,0 265,1 5292,2 19990,3 25282    
24 63,5 21 187,5 264,1 5361,8 19915,5 25277    
25 65,9 20 189,9 263,1 5430,9 19836,8 25268    
26 68,3 19 192,3 262,0 5499,4 19754,3 25254    
27 70,7 18 194,7 260,8 5567,2 19668,0 25235    
28 73,0 17 197,0 259,7 5634,4 19578,1 25213    
29 75,3 16 199,3 258,4 5700,9 19484,7 25186    
30 77,6 15 201,6 257,1 5766,8 19387,8 25155    
31 79,9 14 203,9 255,8 5832,0 19287,5 25120    
32 82,2 13 206,2 254,4 5896,4 19184,0 25080    
33 84,4 12 208,4 253,0 5960,2 19077,3 25037    
34 86,6 11 210,6 251,6 6023,3 18967,4 24991    
35 88,8 10 212,8 250,1 6085,6 18854,4 24940    
36 90,9 9 214,9 248,5 6147,1 18738,5 24886    
37 93,1 8 217,1 246,9 6207,9 18619,6 24827    
38 95,2 7 219,2 245,3 6267,9 18497,9 24766    
39 97,2 6 221,2 243,7 6327,1 18373,3 24700    
40 99,3 5 223,3 242,0 6385,5 18246,0 24632    
41 101,3 4 225,3 240,3 6443,1 18116,1 24559    
42 103,3 3 227,3 238,5 6499,8 17983,5 24483    
43 105,2 2 229,2 236,7 6555,6 17848,3 24404    
44 107,1 1 231,1 234,9 6610,6 17710,6 24321    
45 109,0 0 233,0 233,0 6664,7 17570,5 24235    
46 110,9 -1 234,9 231,1 6717,8 17428,0 24146    
47 112,7 -2 236,7 229,2 6770,0 17283,0 24053    
48 114,5 -3 238,5 227,3 6821,3 17135,8 23957    
49 116,3 -4 240,3 225,3 6871,6 16986,3 23858    
50 118,0 -5 242,0 223,3 6920,9 16834,5 23755    
51 119,7 -6 243,7 221,2 6969,2 16680,5 23650    
52 121,3 -7 245,3 219,2 7016,4 16524,5 23541    
53 122,9 -8 246,9 217,1 7062,6 16366,3 23429    
54 124,5 -9 248,5 214,9 7107,7 16206,0 23314    
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Bilaga 4 

55 126,1 -10 250,1 212,8 7151,7 16043,7 23195    
56 127,6 -11 251,6 210,6 7194,5 15879,5 23074    
57 129,0 -12 253,0 208,4 7236,2 15713,3 22949    
58 130,4 -13 254,4 206,2 7276,7 15545,2 22822    
59 131,8 -14 255,8 203,9 7316,0 15375,2 22691    
60 133,1 -15 257,1 201,6 7354,0 15203,4 22557    
61 134,4 -16 258,4 199,3 7390,8 15029,7 22421    
62 135,7 -17 259,7 197,0 7426,2 14854,4 22281    
63 136,8 -18 260,8 194,7 7460,3 14677,2 22138    
64 138,0 -19 262,0 192,3 7493,0 14498,4 21991    
65 139,1 -20 263,1 189,9 7524,3 14317,9 21842    
66 140,1 -21 264,1 187,5 7554,1 14135,8 21690    
67 141,1 -22 265,1 185,0 7582,5 13952,0 21535    
68 142,1 -23 266,1 182,6 7609,4 13766,7 21376    
69 142,9 -24 266,9 180,1 7634,6 13579,9 21215    
70 143,8 -25 267,8 177,6 7658,3 13391,5 21050    
71 144,5 -26 268,5 175,1 7680,3 13201,7 20882    
72 145,3 -27 269,3 172,6 7700,6 13010,4 20711    
73 145,9 -28 269,9 170,0 7719,1 12817,6 20537    
74 146,5 -29 270,5 167,4 7735,8 12623,5 20359    
75 147,0 -30 271,0 164,8 7750,6 12428,0 20179    
76 147,5 -31 271,5 162,2 7763,5 12231,2 19995    
77 147,8 -32 271,8 159,6 7774,4 12033,0 19807    
78 148,1 -33 272,1 156,9 7783,3 11833,6 19617    
79 148,4 -34 272,4 154,3 7790,0 11632,9 19423    
80 148,5 -35 272,5 151,6 7794,6 11430,9 19226    
81 148,6 -36 272,6 148,9 7796,9 11227,8 19025    
82 148,6 -37 272,6 146,2 7796,9 11023,5 18820    
83 148,5 -38 272,5 143,5 7794,4 10818,0 18612    
84 148,4 -39 272,4 140,7 7789,5 10611,4 18401    
85 148,1 -40 272,1 138,0 7782,0 10403,7 18186    
86 147,7 -41 271,7 135,2 7771,8 10195,0 17967    
87 147,3 -42 271,3 132,4 7758,8 9985,1 17744    
88 146,7 -43 270,7 129,6 7742,9 9774,3 17517    
89 146,1 -44 270,1 126,8 7724,1 9562,4 17286    
90 145,3 -45 269,3 124,0 7702,1 9349,6 17052    
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Odens system 
 
Tryckande 

hävarm 
Dragande 
hävarm 

styrvinkel Tryckande 
styr-

moment 

Dragande 
styrmoment 

Styrmoment 

      
251,0 251,0 45 12493,4 7276,9 19770,3
256,7 254,5 44 12776,5 7378,6 20155,1
262,2 258,0 43 13050,9 7479,2 20530,1
267,5 261,4 42 13316,8 7578,5 20895,3
272,7 264,8 41 13574,0 7676,6 21250,6
277,7 268,1 40 13822,6 7773,4 21596,0
282,5 271,4 39 14062,7 7868,9 21931,5
287,2 274,7 38 14294,1 7963,0 22257,2
291,7 277,9 37 14517,1 8055,8 22573,0
296,0 281,0 36 14731,6 8147,3 22878,9
300,1 284,1 35 14937,8 8237,2 23175,0
304,1 287,2 34 15135,6 8325,8 23461,4
307,9 290,2 33 15325,1 8412,9 23738,0
311,5 293,1 32 15506,4 8498,5 24004,9
315,0 296,0 31 15679,6 8582,5 24262,2
318,3 298,9 30 15844,8 8665,0 24509,9
321,5 301,7 29 16002,1 8745,9 24748,0
324,5 304,4 28 16151,5 8825,2 24976,7
327,3 307,1 27 16293,2 8902,8 25196,1
330,0 309,7 26 16427,3 8978,8 25406,0
332,6 312,2 25 16553,8 9053,0 25606,8
335,0 314,7 24 16672,9 9125,4 25798,3
337,2 317,2 23 16784,6 9196,1 25980,7
339,3 319,6 22 16889,1 9265,0 26154,1
341,3 321,9 21 16986,5 9332,0 26318,5
343,1 324,1 20 17076,9 9397,1 26474,0
344,8 326,3 19 17160,4 9460,3 26620,7
346,3 328,4 18 17237,2 9521,5 26758,6
347,7 330,4 17 17307,2 9580,7 26887,9
349,0 332,4 16 17370,7 9637,9 27008,6
350,1 334,3 15 17427,7 9692,9 27120,7
351,2 336,1 14 17478,4 9745,9 27224,3
352,0 337,9 13 17522,9 9796,7 27319,6
352,8 339,6 12 17561,2 9845,3 27406,5
353,5 341,2 11 17593,5 9891,7 27485,2
354,0 342,7 10 17619,9 9935,8 27555,6
354,4 344,1 9 17640,5 9977,5 27618,0
354,7 345,5 8 17655,3 10016,9 27672,2
354,9 346,8 7 17664,6 10053,8 27718,4
355,0 348,0 6 17668,4 10088,3 27756,7
354,9 349,1 5 17666,7 10120,2 27787,0
354,8 350,1 4 17659,8 10149,6 27809,4
354,6 351,0 3 17647,7 10176,4 27824,1
354,2 351,8 2 17630,4 10200,6 27831,0
353,8 352,6 1 17608,1 10222,0 27830,1
353,2 353,2 0 17580,9 10240,6 27821,6
352,6 353,8 -1 17548,9 10256,5 27805,4
351,8 354,2 -2 17512,1 10269,4 27781,6
351,0 354,6 -3 17470,7 10279,5 27750,2
350,1 354,8 -4 17424,7 10286,6 27711,3
349,1 354,9 -5 17374,3 10290,6 27664,9
348,0 355,0 -6 17319,4 10291,6 27611,0
346,8 354,9 -7 17260,2 10289,4 27549,6
345,5 354,7 -8 17196,8 10284,0 27480,7
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344,1 354,4 -9 17129,2 10275,3 27404,5
342,7 354,0 -10 17057,5 10263,3 27320,9
341,2 353,5 -11 16981,9 10248,0 27229,8
339,6 352,8 -12 16902,3 10229,1 27131,4
337,9 352,0 -13 16818,8 10206,8 27025,6
336,1 351,2 -14 16731,6 10180,9 26912,5
334,3 350,1 -15 16640,7 10151,4 26792,1
332,4 349,0 -16 16546,1 10118,2 26664,3
330,4 347,7 -17 16448,0 10081,2 26529,1
328,4 346,3 -18 16346,3 10040,4 26386,7
326,3 344,8 -19 16241,2 9995,7 26236,9
324,1 343,1 -20 16132,7 9947,1 26079,8
321,9 341,3 -21 16021,0 9894,4 25915,4
319,6 339,3 -22 15905,9 9837,7 25743,6
317,2 337,2 -23 15787,7 9776,8 25564,5
314,7 335,0 -24 15666,4 9711,7 25378,1
312,2 332,6 -25 15542,0 9642,3 25184,3
309,7 330,0 -26 15414,6 9568,6 24983,2
307,1 327,3 -27 15284,2 9490,6 24774,8
304,4 324,5 -28 15150,9 9408,0 24559,0
301,7 321,5 -29 15014,8 9321,0 24335,8
298,9 318,3 -30 14875,9 9229,4 24105,3
296,0 315,0 -31 14734,3 9133,2 23867,5
293,1 311,5 -32 14590,0 9032,3 23622,3
290,2 307,9 -33 14443,1 8926,6 23369,7
287,2 304,1 -34 14293,6 8816,2 23109,8
284,1 300,1 -35 14141,6 8701,0 22842,6
281,0 296,0 -36 13987,1 8581,0 22568,0
277,9 291,7 -37 13830,1 8456,0 22286,1
274,7 287,2 -38 13670,8 8326,1 21996,9
271,4 282,5 -39 13509,1 8191,3 21700,4
268,1 277,7 -40 13345,2 8051,5 21396,7
264,8 272,7 -41 13179,0 7906,7 21085,7
261,4 267,5 -42 13010,7 7756,8 20767,5
258,0 262,2 -43 12840,2 7602,0 20442,1
254,5 256,7 -44 12667,5 7442,1 20109,6
251,0 251,0 -45 12492,8 7277,2 19770,1
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5. Driftprofil kardanaxel 
 
Nedanstående driftprofil gäller BvS10:s kardanaxel. Odens kardanaxel har en 
medelknutvinkel på 5° och en maxknutvinkel på 47°, i övrigt är den lika. 
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6. Beräkning av krafter i styrpinnar 
 
Skissen nedan visar hållaren mot bakvagnen sedd liggandes från sidan. Sida A är överst då 
hållaren är monterad. r1 och r2 avser avståndet i planet till styrpinnarna från centrum av 
hållaren. För att förenkla beräkningarna antas avstånden till de nedre styrpinnarna vara lika. 
Momentcentrum antas ligga mitt i hållaren. Krafterna A2 och B2 avser den sammanlagda 
kraften i de två pinnarna på samma avstånd. 
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7. Krafter i skruvförband 
 
Formler och antagna värden hämtade ur Maskinelement, Ltu 1990, och Plåthandboken, SSAB 
1989. 
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8. Frihetsgrader 
 

• Sväng  ±45° 
• Främre tilt ±15° 
• Bakre tilt ±15° 
• Roll  ±45° 
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