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Sammanfattning 

BAE Systems Hägglunds AB tillverkar markgående militära fordon, däribland splitterskyddad 

bandvagn 10 (BVS 10) vilken behandlas i detta examensarbete. 

BVS 10 är ett midjestyrt fordon bestående av en framvagn och bakvagn. Varje vagnsdel har två 

band med vardera tolv stycken bärhjul. De två bakersta bärhjulen håller rätt bandspänning medan de 

övriga är monterade i fjädringselementet via pendelarmar. Fjädringselementen är gummibussningar 

monterade i en skidbalk fäst i fordonskroppen. Vikten på BVS 10 har ökat från 11 till 16 ton på 

grund av att ökade skyddsnivåer efterfrågas. Den ökade vikten påverkar livslängden hos 

fjädringselementen negativt. 

Syftet med examensarbetet är att ta fram ett hjälpfjädersystem för BVS 10 som är monterbart på 

befintlig skidbalk. Efter förstudie, utformning av kravspecifikation och idégenerering togs ett antal 

konceptförslag fram på hjälpfjädrar. Koncepten jämfördes inbördes mot kravspecifikationen och 

slutligen valdes en bladfjäderlösning. Bladfjäderns funktion verifieras med beräkningar och 

simuleringar samt idéer kring materialval och montering presenteras. Hjälpfjädern ökar styvheten i 

bandvagnens fjädringssystem och ger en högre markfrigång samtidigt som den avlastar 

gummibussningarna.  

  



 

 

  



 

 

Abstract 

BAE Systems Hägglunds AB manufactures military land vehicles, there amongst the shrapnel 

protected all terrain vehicle (BVS 10) which this report deals with. 

The BVS 10 is a twin-cab vehicle with articulated steering. Each cab has two tracks and in each 

track there are twelve wheels. The two rearmost wheels keep the right track tension while the other 

wheels are mounted to the spring elements via swing axles. The spring elements are rubber torsion 

bushings mounted in the skid beam attached to the chassis.  The weight of the BVS 10 has 

increased from 11 to 16 tons because of increased levels of protection. The increased weight affects 

the lifespan of the spring elements negatively.  

The aim of this master thesis is to develop a help spring system for the BVS 10 that is mountable on 

an existing skid beam. After preparation, formulation of a product specification and generation of 

ideas a couple of concept proposals was presented. The concepts were compared among themselves 

and against the product specification. After evaluation the leaf spring concept was chosen. The 

function of the leaf spring is verified by calculations and simulations, also ideas about materials and 

mounting is presented. The help spring system will increase the stiffness of the spring system of the 

all terrain vehicle, give a higher ground clearance and relive the rubber torsion bushings.  
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1. Inledning 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till examensarbetet samt vad problemet består av. Utöver detta 

ges syfte och mål samt avgränsningar som upprättats i examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 

Den första bandvagn splitterskyddad 10 (BVS 10) tillverkades 1998 och vägde 11 ton. På grund av 

efterfrågan av både splitter- och minskydd har dagens bandvagn har nått en vikt av 16 ton. Den 

ökade vikten på bandvagnen ger en kortare livslängd på fjädringselementen än förväntat vilket ger 

en ökad kostnad då dessa behöver bytas ut i förtid. BVS 10 levereras i fyra baskonfigurationer vilka 

är ambulansvagn, trupptransportvagn, ledningsvagn och logistikvagn. Sedan försäljningsstarten har 

det i dagsläget sålts 320 st (inklusive 48 st beställda av FMV som inte levererats än) BVS 10.  

1.2 Problembeskrivning 

Ökade skyddsnivåer har lett till att bandvagnens vikt stigit till 16 ton för dagens modell. Sedan 

tillverkningsstarten av BVS 10 har samma fjädringselement använts, vilket är gummibussningar 

monterade i skidbalken. Problemet som uppstår med ökad vikt är att sättningsgraden i 

gummibussningarna ökar. När gummibussningen utsätts för elastisk deformation under en längre 

period övergår viss elastisk deformation till plastisk deformation. Detta fenomen kallas krypning 

(sättning) och det som händer med gummibussningen är att den inte återgår till sitt ursprungliga 

läge. Bandvagnen blir lägre då gummibussningen inte återgår till sitt ursprungliga läge och när den 

lägsta tillåtna höjden är nådd måste alla pendelarmar kuggas om. Pendelarmarna monteras i 

gummibussningarna med splines, när de kuggas om tas pendelarmarna lös och roteras för att återfå 

höjden på bandvagnen. Bandstället på BVS 10 kan ses i Figur 1 nedan. 

 
Figur 1. Bandställ på BVS10. 

Bandstället på främre och bakre vagnen är identiskt förutom vilken typ av dämpare som används. 

Tester utförda på gummibussningen visar att vid stora vinkelutslag, det vill säga när bärhjulen 

fjädrar in maximalt påverkar bussningens styvhet negativt [1]. Bandet når undersidan av skidbalken 

vid fullt vinkelutslag vilket ger ett abrupt stopp med hög acceleration som påverkar både 

fjädringssystem och personal negativt. 
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1.3 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att konstruktivt ta fram och utvärdera olika förslag av hjälpfjädring 

till BVS 10 för att öka intervallerna mellan vilka pendelarmarna behöver kuggas om. 

1.4 Avgränsningar 

Möjlighet att montera hjälpfjäder på nuvarande skidbalk utan större modifikationer. Möjlighet att 

jämna ut lasten på gummibussningarna med hjälp av ökat tryck i tiltcylindern och genomslagsstopp 

kommer ej undersökas. Bärhjulen ska sitta på samma avstånd från skidbalken som de gör idag 

eftersom bandet inte får bytas.  
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2. Förstudie 

Den BVS 10 som används idag och levereras till FMV 2013 [2] väger fullastad 15890 kg fördelat 

8505 kg på framvagnen och 7386 kg på bakvagnen. Eftersom framvagnen är tyngst kommer arbetet 

främst fokusera på den. Under varje vagnsdel sitter ett bandställ, vilket kan ses i Figur 2. 

 
Figur 2. Hela bandstället till BVS 10 med hjulstationer utmärkta. 

I bandstället sitter två skidbalkar och i varje skidbalk är det monterat sex gummibussningar. 

Hjulstation ett till fem har två pendelarmar monterade i varje gummibussning och till 

gummibussningen i hjulstation sex sitter bandspänningen. Hur det ser ut från ovansidan kan ses i 

Figur 3 nedan. 

 
Figur 3. Skidbalk med allt monterat sett från ovansidan. 

Skillnaden mellan bandstället på framvagnen och bakvagnen är att i framvagnen sitter det en 

dämpare kopplad till första hjulstationen för att förbättra väghållningen medan det i bakvagnen 

sitter två gummibussningar.  

Gummibussningar används på grund av att de fungerar som både fjäder och dämpare, reducerar 

vibrationer och är underhållsfria. Gummibussningen består av en yttre- och inre hylsa med trycksatt 

gummi mellan. Den yttre hylsan är slät och i den inre hylsan finns splines med 7° steg.  

Pendelarmen har splines motsvarande gummibussningens och monteras i gummibussningen. 

Pendelarmen är 300 mm lång från centrum i gummibussningen till centrum i bärhjulet. 
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Gummibussningen fästs i skidbalken genom att den pressas på plats, sedan dras pendelarmarna fast 

mot innerhylsan med en genomgående skruv. Ett tvärsnitt på hur det ser ut när pendelarmar och 

bussning är monterade i skidbalken kan ses i Figur 4 nedan.  

 
Figur 4. Tvärsnitt på skidbalk med pendelarmar och gummibussning monterade. 

Från att bärhjulet är i bottenläge tills det har fjädrat ut helt har det förflyttat sig 66°. När bärhjulet är 

fullt utfjädrat är det obelastat och vid en vikt på 8500 kg på framvagnen fjädrar de olika bärhjulen in 

mellan 26-28°. Bärhjulen fjädrar in olika mycket beroende på var i framvagnen tyngdpunkten 

ligger. Gummibussningen får inte vrida sig mer än 66° enligt specifikation [3]. Hur pendelarmen 

förflyttar sig hela vägen från bottenläge till fullt utfjädrad kan ses i Figur 5. 

 

Figur 5. Vinkel pendelarmen förflyttar sig från fullt utfjädrad till bottenläge. 

Radien på bärhjulet som används i bandvagnen är 190mm, anledningen till att ett så stort bärhjul 

används är för att hålla ett lågt marktryck samt rullmotstånd. 
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En simulering gjord i Designview visar hur stort moment gummibussningarna utsätts för på grund 

av framvagnens vikt, vilket kan ses i Tabell 1. 

Tabell 1. Förspänningen på varje bussning i bandstället av framvagnens vikt. 

 

Belastningen gummibussningarna utsätts för är jämn vilket är positivt för att hålla ett jämnt 

marktryck. Det är även lättare att avlasta gummibussningarna då hjälpfjädrar som tar lika mycket 

belastning kan användas på alla hjulstationer.   

Konfiguration

Framvagn

BvS10 8500kg

300mm pendelarm

Förspänning bussning

Hjulstation 1 Hjulstation 2 Hjulstation 3 Hjulstation 4 Hjulstation 5 Hjulstation 6

(kNm) (kNm)

Torsionsfjäder Torsionsfjäder Torsionsfjäder Torsionsfjäder Torsionsfjäder Torsionsfjäder

1.97 1.93

(kNm) (kNm) (kNm) (kNm)

1.88 1.781.95 2.00
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2.1 Marknadsanalys 

En marknadsanalys handlar om att ta reda på information om vad som finns på marknaden. Detta är 

en svår uppgift när det gäller försvarsprodukter, eftersom informationen i de flesta fall är 

hemligstämplad. Gummibussningen i BVS 10 kommer från Icon polymer group och används även 

av ST (Singapore Technologies) Kinetics Bronco [4]. Bronco är en bandvagn som avtäcktes år 2000 

efter många års tester och levererades till första kunden redan 2001 [5]. Det finns fem basmodeller 

att välja på, dessa är ambulansvagn, trupptransportvagn, återanskaffningsvagn (med 

materialhanteringssystem), fältverkstadsvagn och 120mm granatkastarvagn [6]. Bandstället på 

Broncon som blev levererad till England, även kallad Warthog ser ut enligt Figur 6. 

 
Figur 6. Bandställ på ST Kinetics Bronco levererad till England. 

I bandstället ovan sitter det dämpare kopplade till hjulstation ett och fjädrar till hjulstation två, vilka 

hjälper hålla framvagnen uppe och avlasta gummibussningarna. I konkurrensupphandlingen av 

FMV som utfördes 2011 mellan BVS 10 och Bronco 2 uppgick totalvikten på Bronco 2 till 19.2 ton 

[7].   

2.2 Kravspecifikation 

De krav som ställdes av BAE Systems Hägglunds vid utveckling av ett hjälpfjädersystem ses i 

Tabell 2. 

Tabell 2. Kravspecifikation 

Kriterie  Förklarning 

Avlastning Avlasta gummibussningen 300 Nm vid 27° 

infjädring. 

Vikt mindre än 10 kg per hjulstation. 

Kostnad Kostnad under 1000 kr per hjulstation. 

Robusthet Fungera oberoende av terrängpåverkan och 

temperaturer från -40 till +50. 

Utrymme Får inte bygga mer än 70 mm i höjdled ovanför 

skidbalken. 

Monteringsmöjligheter Montera hjälpfjädern utan demontering av 

pendelarmar eller gummibussning. 

Antal komponenter Få komponenter per hjulstation. 
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3. Genomförande 
Genomförandet innehåller beskrivningar av alla viktiga steg som behandlas i examensarbetet. 

3.1 Konceptframtagning  

Konceptframtagningen syftar på att hitta många lösningar, kvantitet går före kvalitet och det ska 

finnas många koncept när man går över till konceptutvärderingen. En brainstorming hölls på 

företaget med flera kollegor. Senare under konceptgenereringen modellerades vissa koncept fram i 

CAD för att lättare åskådliggöra hur de ser ut och underlätta övergången till 

detaljkonstruktionsfasen.  

3.1.1 Utvärdering av helhetskoncept 

Efter konceptgenereringen utvärderas koncepten i en lista med fördelar och nackdelar där de 

vinnande koncepten sedan utvecklas och utvärderas mer grundligt. Kravspecifikationen kommer 

användas för att utvärdera hur bra koncepten uppfyller kraven som är ställda.  

3.1.2 Konceptutveckling  

Här utvecklas koncepten vidare och det bestäms hur de ska vara utformade för att uppfylla 

kravspecifikationen. Analyser av hur koncepten påverkar bandvagnens styvhet vid körning på 

testbanor görs i Adams ATV. 

3.1.3 Konceptval 

Efter att koncepten har utvecklats och analyserats görs en konceptvalsmatris för att välja det 

slutgiltiga konceptet att vidareutveckla. Kriterierna som används i konceptvalsmatrisen kommer 

från kravspecifikationen för att utvärdera hur bra koncepten uppfyller de ställda kraven.  

3.2 Detaljkonstruktion 

Här tas det slutgiltiga konceptet fram som en färdig CAD-modell och läggs in i en sammanställning 

med hela bandvagnen. Hos alla delar som utsätts för laster görs en hållfasthetsanalys med hjälp av 

simuleringar och beräkningar för att säkerställa funktionen. Det är en iterativ process där 

simuleringar genomförs för att se hur stora krafter som påverkar konstruktionen och sedan 

konstrueras konceptet om beroende på krafter och moment. 
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4. Konceptframtagning 

Med hjälp av materialet från förstudien och marknadsanalysen påbörjas konceptgenereringen. 

4.1 Koncept 1 – Bredare bussning 

I det första konceptet tillverkas en bredare gummibussning och pendelarmen modifieras för att 

möjliggöra montering av bärhjul på insidan. De nuvarande pendelarmarna kan inte användas på 

grund av att bandets bredd är styrande och bärhjulet måste hamna på samma position. Konceptet 

kräver en modifiering av skidbalken genom att bredda hylsorna gummibussningen är monterade i 

axiellt. Hur det kan se ut med en bredare bussning, omvänd pendelarm och en omodifierad hylsa ses 

i Figur 7. 

 
Figur 7. Omodifierad hylsa med bredare bussning och omvänd pendelarm. 

Styvheten ökar linjärt med bredden, i det här fallet ökas bredden till den dubbla. Detta innebär att 

gummibussningen klarar betydligt större laster än vad dagens bandvagn väger om den nuvarande 

gummisorten används. Gummisorten kan även anpassas mot bandvagnens vikt för att få en ökad 

fjädringsväg och rätt styvhet. Kortare pendelarmar och mindre bärhjul ger kortare fjädringsväg, men 

samtidigt kan en mjukare gummisort ge möjligheten att öka fjädringsvinkeln från 66° och uppåt. 

Den omvända pendelarmen behöver förkortas till 250 mm och radien på bärhjulet minskas till 100 

mm. Detta för att inte bärhjulet ska ta i bussningen som bär upp nästa bärhjul när det fjädrar in 

maximalt.  
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4.2 Koncept 2 – Kortare pendelarmar 

I koncept två förkortas pendelarmarna till 250 mm för att minska momentet som 

gummibussningarna utsätts för. Detta kan kombineras med att flytta gummibussning två, tre, fyra 

och fem bakåt i skidbalken. Då pendelarmarna förkortas flyttas bärhjulen framåt, detta leder till att 

framvagnen blir baktung. En nackdel med kortare pendelarmar är att fjädringsvägen blir kortare 

vilket ger försämrad ergonomi för passagerarna i bandvagnen. Hur stor skillnad i moment 

gummibussningarna utsätts för med kortare pendelarmar ses i Tabell 3. 

Tabell 3. Förspänningen på varje bussning i bandstället av framvagnens vikt. 

 

Momentet gummibussningarna utsätts för skiljer mellan 100-300 Nm för hjulstation två till sex och 

600 Nm på hjulstation ett vid användning av kortare pendelarmar. I detta läge skulle det vara en 

fördel att flytta gummibussningarna bakåt i skidbalken för att få mer moment på de främre 

gummibussningarna vilket jämnar ut belastningen. 

 

 

  

Konfiguration

Framvagn

BvS10 8500kg

300mm pendelarm

BvS10 8500kg

250mm pendelarm

Förspänning bussning

Hjulstation 1 Hjulstation 2 Hjulstation 3 Hjulstation 4 Hjulstation 5 Hjulstation 6

(kNm) (kNm)

Torsionsfjäder Torsionsfjäder Torsionsfjäder Torsionsfjäder Torsionsfjäder Torsionsfjäder

1.97 1.93

(kNm) (kNm) (kNm) (kNm)

1.88 1.78

1.30 1.68 1.76 1.84 1.93 1.93

1.95 2.00
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4.3 Koncept 3 – Bladfjäder 

För att avlasta gummibussningen kan en kvarts elliptisk bladfjäder monteras på skidbalken med 

bladfjäderarmarna gående utefter pendelarmarna. Hur det ser ut med en bladfjäder monterad på 

skidbalken ses i Figur 8 nedan. 

 
Figur 8. Skidbalk modifierad med bladfjäder. 

Fördelen med bladfjädrar är att de är väldigt robusta och inte känsliga för påverkan av yttre 

förhållanden samt inte bygger mycket i höjd på skidbalken. En nackdel är att det krävs stål med hög 

sträckgräns på grund av den stora rörelsen bladfjäderarmen utsätts för. 
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4.4 Koncept 4 – Tryckfjäder 

Ett annat alternativ är att avlasta gummibussningen genom att montera en tryckfjäder som hjälper 

trycka tillbaka pendelarmen. Beroende på vinkeln fjädern monteras mot armen kan olika 

fjädringskarakteristik erhållas. Tryckfjädern monterad på skidbalken ses i Figur 9, där tryckfjädern 

motsvaras av cylindern.  

 
Figur 9. Exempel på montering av tryckfjäder. 

Fördelen med konceptet är att det går att erhålla den önskvärda fjäderkarakteristiken samt att en 

dämpare kan integreras. Det negativa med konceptet är att kraften som inte trycker tillbaka 

pendelarmen trycker på gummibussningen radiellt. Samt att konceptet kan bygga mycket i höjdled 

på ovansidan av skidbalken. Detta kan bli ett problem om bandet tar i infästningen till tryckfjädern.  
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4.5 Utvärdering av koncept 

Koncepten utvärderas i en lista med fördelar och nackdelar enligt Tabell 4. 

Tabell 4. Lista över fördelar och nackdelar med varje koncept. 

Koncept Fördelar Nackdelar 
Fortsätta 

med? 

1 – 
Bredare 
bussning 

• Klarar av vikter till 32 ton • Kortare pendelarmar 

Nej 

• Bussningen sätter sig 
mindre 

• Mindre bärhjul 

  • Låg markfrigång 

  • Dålig bärighet 

2 – 
Bredare 
bussning 

• Tar mindre plats än 
nuvarande lösning 

• Går inte att vidareutveckla 
Nej 

• Mindre markfrigång 

3 - 
Bladfjäder 

• Robust • Kräver stål med hög sträckgräns 

Ja 
• Bygger lite i höjdled 

• Slitage vid glidning mot 
pendelarm 

4 - 
Tryckfjäder 

• Önskvärd 
fjäderkarakteristik 

• Hög infästning 
Ja 

• Dämpare kan integreras • Trycker radiellt på bussningen 

 

De koncept som gick vidare och ska utvärderas vidare är koncept 3 och 4. Koncept 1 gick inte 

vidare på grund av det begränsade utrymmet, vilket kräver förkortade pendelarmar och mindre 

bärhjul. Detta leder till ökat marktryck, dålig framkomlighet och ökat rullmotstånd. Koncept 2 blev 

eliminerat eftersom det inte finns några utvecklingsmöjligheter och kan ses som en temporär 

lösning. 
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4.6 Konceptutveckling 

Från konceptgenereringen utvecklas bladfjäder- och tryckfjäderkonceptet vidare för att få mer 

information om hur de fungerar och påverkar bandvagnens dynamik. 

4.6.1 Koncept 3 – Bladfjäder 

De tänkbara placeringarna att fästa bladfjädern är runt hela skidbalken eller runt hylsan till 

bussningen. Att använda ett fästelement som på något sätt sticker ut på undersidan av skidbalken 

kan innebära problem då vid full infjädring bandet tar i skidbalken. När bandet tar i skidbalken kan 

det dra med sig eller förstöra fästelementet. Därför valdes ett fästelement som monteras runt hylsan 

till bussningen.  

Utifrån detta valdes att montera fästet med en u-bygel som går runt hylsan och fästet till bladfjädern 

agerar överfall. Bladfjädern erhåller en ökad styvhet mot vridning jämfört med originalkonceptet i 

Figur 8 eftersom den får mer stöd på undersidan av fästet. Hur det kan se ut med bladfjädern och 

fästet monterade på skidbalken kan ses i Figur 10. 

 
Figur 10. Bladfjäderkoncept monterat med fäste på skidbalk. 

En alternativ lösning för att undvika glidningen mot pendelarmen om den blir för stor är att montera 

en länkarm längst ute på bladfjädern som sitter fast i pendelarmen. Länkarmen kan även göra 

bladfjäderns fjädringskarakteristik degressiv.  
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4.6.1.1 Beräkning 

Konceptet med bladfjädern går ut på att bladfjädern ska klara att följa hela pendelarmens utslag 

samt avlasta 300 Nm vid 27° infjädring. Ett förenklat sätt att beräkna spänningar och förskjutningar 

i en kvarts elliptisk bladfjäder är genom elementarfallet med en balk som sitter fast i en vägg enligt 

Figur 11. 

 
Figur 11. Förenklat fall av kvarts elliptisk bladfjäder. 

För att räkna ut kraften som behövs för att böja bladfjädern beroende på storlek och material kan 

ekvationen nedan användas [8]  

     
        

   
       (1) 

där σ är sträckgränsen, n är antalet blad i fjädern, b är bredden på bladen, t är tjockleken på bladen, 

L är längden på längsta bladet och F är kraften applicerad längst ut på bladfjädern enligt Figur 11. 

Förskjutningen som erhålls längst ute på bladfjädern blir [8] 

     
      

        
,      (2) 

där E är elasticitetsmodulen och δ förskjutningen längst ute på bladfjädern enligt Figur 11. Genom 

att kombinera ekvation (1) och (2) fås 

     
    

   
.       (3) 

Förskjutningen påverkas till stor del av längden på bladfjädern och i detta fall är den begränsad till 

400 mm. Begränsningen på längd är satt när pendelarmen är i obelastat läge och bladfjädern ligger 

mot armen enligt Figur 8. Designmässigt är det möjligt att ha en bladfjäder som är något längre om 

den är böjd över bussningen från ovansidan av skidbalken. 

Momentet bladfjädern ska avlasta gummibussningen med är 300 Nm vid 27°, eftersom det är två 

stycken pendelarmar per gummibussning som vardera tar hälften av avlastningsmomentet. Detta 

leder till att den kraft som måste verka vinkelrätt mot pendelarmen blir 

     
      

               
 
   

   
     N.     (4) 
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För att dimensionera bladfjädern är det intressanta kraften som påverkar pendelarmen vid ett utslag 

på 27° och vilken sträckgräns som krävs vid ett utslag på 66°. Hur stor förskjutning bladfjädern 

utsätts för beror på hur långt pendelarmen har förflyttat sig enligt en rätvinklig triangel 

        (      )                 .     (5) 

Vid ett utslag på 27° blir förskjutningen 

            (  )               (6) 

och vid ett utslag på 66° blir förskjutningen enligt Figur 5 

         (   (  )      (  ))           .    (7) 

För att ta reda på hur många lager plåt som behövs för att få den sökta kraften vid 27° infjädring 

används variabler från i Tabell 5.  

Tabell 5. Fjädervariabler som används i ekvationer. 

Benämning  Värde Enhet 

Bredd [b] 35 mm 

Längd [L] 400 mm 

Elasticitetsmodul [E] 190 GPa 

Kraft [F] 500 N 

 

Genom plottning av förskjutningen i ekvation (2) mot antal plåtar vid olika tjocklekar och variabler 

från Tabell 5 erhålls Figur 12. 

 
Figur 12. Förskjutning plottad mot antal plåtar vid olika tjocklekar med referenslinje på δ = 136mm. 
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Enligt Figur 12 erhålls tre olika konfigurationer för att avlasta 500 N vid 27° infjädring beroende på 

vilken plåttjocklek som väljs. Sträckgränsen stålet kräver för en förskjutning på 305 mm erhålls från 

ekvation (3) och kan ses i Tabell 6 tillsammans med hur många plåtar som behövs för att avlasta 

500 N. 

Tabell 6. Sträckgräns stålet kräver för att klara av 66° förskjutning samt antal plåtar för att avlasta 500N. 

Tjocklek plåt [mm] Antal plåtar Sträckgräns vid 66° [MPa] 

2 26 724 

3 8 1087 

4 4 1449 

 

Det bärande momentet varje bladfjäderarm hjälper gummibussningen med blir linjärt mot 

förskjutningen och kan ses i Figur 13. 

 
Figur 13. Motverkande moment en bladfjäder utför på bussningen. 

Geometrin i Figur 10 skiljer sig mot ett elementarfall då inte infästningen är identisk. Det som 

kommer hända i fallet med Figur 10 är att bladfjädern vrider sig några grader i sidled vid infjädring. 

För att se hur bladfjädern påverkar dynamiken i bandvagnen vid körning över en APG-bana har det 

utförts simuleringar på detta. En APG-bana är uppbyggd av flera på varandra följande hinder med 

olika höjder och avstånd för att testa alla typer av fordon [9]. Simuleringarna innehåller resultat på 

hur vertikal- och pitchaccelerationen förändras då bladfjädern är monterad på pendelarmsstation ett 

till fem. Resultaten och hur simuleringarna har utförts kan ses i bilaga A. 
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3.4.4 Koncept 4 – Tryckfjäder 

Alla pendelarmar tillverkas med två hål för glidskyddet monterat på hjulstation ett och fem, dessa 

hål används för att montera fästet. Det finns även möjlighet att modifiera pendelarmen och tillverka 

med fästet inbyggt. På ovansidan av skidbalken kan en lösning lik den till bladfjädern med u-bygel 

och överfall användas, alternativt så svetsas fästet fast.  

Utifrån detta valdes att ha ett fäste monterat i de färdiga hålen på pendelarmen och på ovansidan av 

skidbalken svetsas fästet fast. Tryckfjäder och fäste monterade på skidbalk och pendelarm kan ses i 

Figur 14. 

 
Figur 14. Tryckfjäder och fästen monterade på skidbalk. 

 

  



19 

 

3.4.4.1 Beräkning 

I konceptet med tryckfjädern måste den följa hela pendelarmens slag. Hur långt slag tryckfjädern 

behöver utföra beror på var armen och skidbalken den monteras, samt vilken vinkel. För att 

bestämma hur stor kompression tryckfjädern utsätts för ritas ett schema upp enligt Figur 15. 

 
Figur 15. Schema över pendelarm- och fjädervinklar. 

Vinkeln β varierar beroende vart infästningen mellan pendelarm och fjädringen monteras, enligt 

cosinus regeln bestäms förskjutningen 

           √     
                         ( )   (8) 

och vinkeln 

           (
(       )

      
       

 

  (       )     
).     (9) 
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För att bestämma kraften som verkar vinkelrätt och radiellt mot pendelarmen används diagrammet i 

Figur 16. 

 
Figur 16. Schema över kraft på pendelarm från tryckfjädern. 

Kraften tryckfjädern utsätter pendelarmen för vid infjädring blir  

           .      (10) 

Där k är fjäderkonstanten, för att bestämma kraften som verkar vinkelrätt mot pendelarmen måste 

först vinkeln θ bestämmas, vilket blir 

          .      (11) 

Den vinkelräta kraften blir 

          ( )            (12) 

och den radiella kraften 

          ( )      .      (13) 

Den vinkelräta kraften beräknas om till moment på följande sätt 

            .      (14) 

Det finns många olika konfigurationer att montera tryckfjädern, en är enligt Tabell 7 och ser ut 

enligt Figur 14.  

Tabell 7. Värden på pendelarmskonfiguration. 

Benämning  Värde Enhet 

Längd centrum – centrum [Lcent] 502 mm 

Längd fjäder [Lfjäd] 460 mm 

Längd till infästning på arm [Larm] 206 mm 

Vinkel [β] 66.3 ° 
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Genom att kombinera värdena i Tabell 7 med ekvationerna ovan och plotta den radiella kraften på 

bussningen ur ekvation (13) erhålls Figur 17, där vinkeln 0° innebär att pendelarmen är fullt 

utfjädrad och 66° fullt infjädrad. 

 
Figur 17. Radiell kraft på bussningen vid infjädring. 

Den maximala radiella kraften på bussningen är liten jämfört med vad framvagnens vikt 

åstadkommer och bör inte påverka funktionen. För att veta vilket motverkande moment tryckfjädern 

utför på varje pendelarm plottas ekvation (12), vilket visas i Figur 18. 

 
Figur 18. Motverkande moment på en pendelarm från tryckfjädern. 

Det motverkande momentet ger en bra kurva då tryckfjädern bara hjälper bära vagnens vikt. För att 

se hur tryckfjädern påverkar dynamiken i bandvagnen vid körning över en APG-bana har det utförts 

simuleringar på detta. Simuleringarna innehåller resultat på hur vertikal- och pitchaccelerationen 

förändras då tryckfjädern är monterad enligt Tabell 7 på pendelarmsstation ett till fem. Resultaten 

och hur simuleringarna har utförts kan ses i bilaga A. 
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4.7 Konceptval 

Vid konceptvalet används en matris med olika viktningar och en betygsskala från ett till fem, där 

fem är den högsta poängen. Med utgångspunkt från kravspecifikationen bestämdes vilka kriterier 

som skulle vara i konceptvalsmatrisen. Både viktning och betygsättning har gjorts tillsammans med 

handledare på företaget där bladfjädern och tryckfjädern jämförs inbördes mot varandra, vilket kan 

ses i Tabell 8.  

Tabell 8. Konceptvalsmatris 

Kriterier  Vikt Bladfjäder Tryckfjäder 
Låg kostnad 0.1 3 3 

Låg vikt 0.25 3 3 

Hög Robusthet 0.3 5 2 

Tar lite utrymme 0.1 4 2 

Enkel att montera 0.15 3 3 

Få antal komponenter 0.1 4 3 

Summa 1 3.8 2.65 

 

Det koncept med mest poäng efter omräkning med viktning blev bladfjädern vilket är det koncept 

som kommer att arbetas vidare med. På grund av svårigheten att montera en bladfjäder på 

hjulstation ett valdes att enbart kolla vidare på hur det ska monteras på hjulstation två till fem.   
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5. Detaljkonstruktion 

Det slutgiltiga konceptet blev bladfjädern och under detaljkonstruktionen är utgångspunkten den 

modell som skapades under konceptfasen. För att enklare montera och få ner vikten på bladfjädern 

modifierades den genom att monteras i ett fäste på vardera sida av skidbalken. Därför delas 

detaljkonstruktionen upp i två delar, bladfjäder och fäste. 

5.1 Bladfjäder 

Bladfjädern har modifierats gentemot det tidigare konceptet och sträcker sig inte längre över hela 

skidbalken utan monteras separat i vardera fäste. För att integrera bladfjädrarna med hjulstation två 

till fem krävs två olika sorter. På hjulstation två till fyra används samma bladfjäderlösning medan 

hjulstation fem får en egen. Båda bladfjädrarna är tillverkade av samma material och har samma 

tjocklek vilket är 3 mm. Längst ner på bladfjädern finns en infasning för att förhindra fästet till 

bärhjulet att ta i samt att ge bladfjädern styrning i sidled. Bladfjädern monteras med två skruvar som 

går genom hela bladfjäderpaketet och ner i fästet. En bladfjäder monterad på hjulstation två till fyra 

väger 1.7 kg och för hjulstation fem 2 kg. Vikten är 3.4 kg för hjulstation två till fyra och 4 kg för 

hjulstation fem på grund av att det krävs två bladfjädrar per hjulstation. Bladfjädrarna på hjulstation 

två till fem kan ses i Figur 19. 

 
Figur 19. Vänster: Bladfjäder hjulstation två till fyra, höger: hjulstation fem.  
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5.1.1 Simulering 

För att försäkra sig om att bladfjädern klarar utböjningen när pendelarmen är fullt infjädrad utfördes 

simuleringar motsvarande detta. Simuleringen av bladfjädern för hjulstation två till fyra har utförts i 

LS-Dyna på grund av möjligheten att använda en olinjär lösare. 

I simuleringen fixeras hålen för skruvarna i alla translations- och rotationsriktningar samtidigt som 

en kraft på 5000 N appliceras 70 mm från kanten på bladfjädern liggandes mot pendelarmen. 

Anledningen till att kraften appliceras 70 mm in på bladfjädern är att kontaktpunkten mellan 

bladfjäder och pendelarm förflyttar sig och vid full infjädring ligger den en bit in på fjädern. 

Kraften verkar normal mot ytan där den är ansatt genom hela slaget och friktionen mellan bladen i 

bladfjädern är försummade. Kraften som krävs för att fjädra in bladfjädern ökar med ökad friktion, 

vilket innebär att en verklig bladfjäder där friktionen inte är försummad bär mer last än den 

simulerade. Simuleringen har utförts med flera olika elementstorlekar tills resultaten konvergerade. 

Från simuleringen erhålls resultatet på hur bladfjädern böjer sig vid full infjädring, vilket ses i Figur 

20. 

 

 
Figur 20. Rörelse hos bladfjäder vid full infjädring. 
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De höga punktspänningarna som bildas kring skruvhålet på bladfjädern går att bortse från på grund 

av att hålet är fixerat vilket inte motsvaras av verkligheten. Hur spänningarna i bladfjädern ser ut 

när den är fullt utböjd från ovansidan ses i Figur 21. 

 
Figur 21. Von-mises spänning i bladfjäder i kPa. 

Från undersidan syns det tydligt att radieövergången påverkas mest av den stora utböjningen, vilket 

ses i Figur 22. 

 
Figur 22. Von-mises spänning i bladfjäder i kPa. 

Spänningen i radieövergången ligger mellan 1600-1800 MPa och den höga punktspänningen vid 

hålet ligger på 2300 MPa. Två stålsorter som klarar sträckgränser på 1900 MPa eller mer är Sandvik 

nanoflex och Uddeholm caldie [10,11]. Från simuleringen erhålls resultatet att axialkraften på den 

främre skruven blir 50 kN. För att undvika att bladfjädern och fästet delar på sig vid en axialkraft på 

50 kN valdes två M14 skruvar av hållfasthetsklass 12.9 som fördras med en axialkraft på 60 kN. 

Hur bladfjädern påverkas av utmattning kan ses i Bilaga C. Bladfjädern på hjulstation fem är inte 

identiskt med de på hjulstation två till fyra utan är mindre vinklad. Därför görs antagandet att den 

klarar belastningen bättre än bladfjädern för hjulstation två till fyra. 
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5.2 Fäste 

Fästet bladfjädern monteras på är uppbyggt enligt konceptet men har modifierats genom att ligga 

under bladfjäderns fäste för maximal styvhet.  Detta förhindrar bladfjädern att vrida sig i sidled och 

glida av pendelarmen. Fästet har en vinkel framåt, anledningen till detta är för att få en mindre 

vinkel på bladfjädern och på så sätt lägre spänningar.  

Fästet har kontakt med hylsan samt sidan av skidbalken för att förhindra att det kommer in bråte. 

Kanterna på fästet är fasade för att minska möjligheten att saker som kommer in i bandstället ska 

fastna eller slå lös delar från fästet.  Fästet dras fast mot hylsan för bussningen med hjälp av en u-

bygel. Fästet som monteras på hjulstation två till fyra ses i Figur 23.  

 
Figur 23. Fäste monterat på hjulstation två. 

På hjulstation fem monteras den stora bladfjädern som håller uppe skrovet och fästet till denna gör 

att hjulstation fem får ett annorlunda fäste jämfört med två, till fyra. Fästet monterat på hjulstation 

fem är modifierat för att två svetsfogar samt svetsfogen mellan skidbalk och hylsa ska få plats. 

Monteringen är likadan som fästet för hjulstation två till fyra fast vridet 90°, överfallen placeras på 

sidan av hylsan till bussningen, båda lösningarna har samma u-bygel. Fästet monterat på hjulstation 

fem ses i Figur 24. 

 
Figur 24. Fäste monterat på hjulstation fem. 

Vid de fall bladfjädern vrider sig åt sidan och vill glida av pendelarmen finns det ett fäste som 

monteras i de färdiga hålen på pendelarmen. Bladfjädern kommer enbart röra fästet om den börjar 
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glida av pendelarmen som en säkerhetsåtgärd. Fästet på pendelarmen för hjulstation två, tre och fyra 

ses i Figur 25. 

 
Figur 25. Glidskydd monterat på hjulstation två, tre och fyra. 

På hjulstation ett och fem används ett fäste som har en glidskena mot skidbalken för att förhindra att 

bärhjulet kan ställa sig snett och bandet hoppar av. Hur fästet ser ut ses i Figur 26. 

 
Figur 26. Glidskydd monterat på hjulstation fem. 

Vikten på både fästen för de olika hjulstationerna samt glidskydden kan ses i Tabell 9. 

Tabell 9. Vikt på fästen och glidskydd. 

Benämning  Vikt Enhet 

Fäste hjulstation 2-4 1.3 kg 

Fäste hjulstation 5 1.3 kg 

Glidskydd hjulstation 2-4 0.6 kg 

Glidskydd hjulstation 5 1 kg 

 

Vikten i tabellen ovan är endast för en sida, vilket innebär att för att få totala vikten per hjulstation 

måste resultatet multipliceras med två.   
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5.2.1 Simulering 

Fästet måste klara kraften från bladfjädern vid ett fullt utslag. Den största kraften hamnar på den 

främre skruven och är 50 kN i axialriktning enligt simuleringen utförd på bladfjädern. För att 

simulera fästet har en axial dragkraft motsvarande skruvens placerats i det främre hålet och en 

tryckkraft i det bakre. Simuleringen har utförts med olika elementstorlekar tills resultaten 

konvergerade. Spänningarna som erhålls i fästet kan ses i Figur 27. 

 
Figur 27. Von-mises spänningar i fästet för hjulstation två till fyra. 

Den största spänningen är 400 MPa i den främre skarven där fästet är tunnast, pilen i Figur 27 visar 

var den största spänningen uppstår. Kraften i simuleringen appliceras på noderna i skruvhålen vilket 

leder till höga punktspänningar, dessa kan dock bortses från. Fästet tillverkas av aluminium 7075-

T6 vilket har en sträckgräns kring 500 MPa beroende på kvalité, detta ger en säkerhetsmarginal på 

20 %.  

Förskjutningen i fästet kan få bladfjädern att ställa sig snett. Förskjutningen är dock endast 0.3 mm, 

vilket innebär att den inte bör påverka funktionen. Förskjutningen hos fästet ses i Figur 28.  

 
Figur 28. Förskjutning i fäste hjulstation två till fyra. Förskjutningens riktning markerad med pil. 
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Fästet på hjulstation fem utsätts för samma last som fästet för hjulstation två till fyra och spänningar 

blir enligt Figur 29.  

 
Figur 29. Von-mises spänningar i fästet för hjulstation fem. 

Den största spänningen i fästet är markerad i figuren ovan, spänningarna i hålet bortses från på 

grund av att modellen är fixerad i hålet vid simuleringen. Spänningarna i fästet för hjulstation fem 

är lägre än i de för hjulstation två till fyra, hur stor förskjutningen blir och vilken riktning den får 

ses i Figur 30. 

 
Figur 30. Förskjutning i fäste för hjulstation fem. Förskjutningens riktning markerad med pil. 

Förskjutningen fästet utsätts för är jämn i framkant och kommer därför inte göra att bladfjädern 

ställer sig snett. Enligt beräkningar i bilaga B krävs det en friktion mellan fäste och hylsa på 0.13 

för att undvika att fästet roterar vid ett fullt utslag av pendelarmen. 
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6. Resultat 

I detta avsnitt redovisas den färdiga konstruktionen av bladfjäderlösningen, den består av fyra olika 

bladfjädrar och fästen. Hjulstation två till fyra har identiska fästen och bladfjädrar medan hjulstation 

fem har en egen konstruktion på grund av fästet för den stora bladfjädern. Bladfjädern är 

dimensionerad för att bära 300 Nm vid 27° infjädring från obelastat läge för att förlänga 

bussningarnas livslängd. Båda bladfjädrarna tillverkas i samma material, höghållfast stål medan 

fästena tillverkas i höghållfast aluminium. Fästet till bladfjädern, glidskyddet på pendelarmen och 

bladfjädern monterade på hjulstation två till fyra kan ses i Figur 31. 

 

Figur 31. Bladfjäder och fäste monterat på hjulstation två. 
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Fästet till bladfjädern, glidskyddet på pendelarmen samt bladfjädern monterade på hjulstation fem 

ses i Figur 32.  

 
Figur 32. Bladfjäder och fäste monterat på hjulstation fem. 
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7. Diskussion och slutsats 

Syftet med examensarbetet var att utreda och utveckla en lösning till ett hjälpfjädersystem för BVS 

10. Under arbetet har främst Adams ATV använts, men även program som LS-Dyna, Designview, 

Catia och NX för att utvärdera funktionen på både tryckfjäder och bladfjäder. 

En stor del av tiden i examensarbetet har använts till att lära sig Adams ATV och modifiera 

bandvagnsmodellen för att motsvara specifikationerna på sverigevagnen, vilken är den tyngsta som 

används idag. Inledningsvis var det mycket problem med Adams på grund av att jag fick den nyaste 

versionen av programmet vilken skulle fungera med bandvagnsmodellen. Så var dock inte fallet 

utan körfallen i simuleringarna blev helt fel vilket innebar att efter en tid fick jag byta till en äldre 

version av programmet. 

Simuleringarna i Adams visade att fordonsdynamiken inte påverkas av hur fjäderkarakteristiken för 

hjälpfjädern ser ut när den bär lite last. Dock ökar vertikal- och pitchaccelerationen med 10-15% 

beroende på hastighet över APG-banan. Detta är dock en acceptabel ökning då fjädringen i 

bandvagnen blir styvare. 

Slutligen valdes bladfjäderlösningen efter genomgång av både viktning och betygssättning 

tillsammans med handledare och andra inblandade i examensarbetet. Alla inblandade har varit 

väldigt positiva till bladfjäderlösningen då den är både robust och enkel att montera. Dock måste 

man förstå att det inte är en evighetsmaskin utan spänningarna i främst bladfjädern men även fästet 

är väldigt höga vid full infjädring. Varierande höga spänningar leder till att bladfjädern eller fästet 

blir utmattat, därför påverkar det livslängden hur bandvagnen används när hjälpfjädrarna är 

monterade. För att få en längre livslängd på bladfjädern och fästet kan ett genomslagsstopp införas 

som tar bort de sista 6-10° vid infjädring. Detta skulle reducera spänningarna i både bladfjäder och 

fäste. Simuleringarna för bladfjädern är gjorda utan friktion och i verkligheten kommer det vara 

friktion i bladfjädern vilket innebär att den kommer bära mer last än vad simuleringen säger. 

Beroende på hur stor friktionen är kommer även fästet och skruvarna som håller fast fästet utsättas 

för mer last, dock är dessa överdimensionerade från simuleringarna. Om en prototyp ska tillverkas 

måste det därför friktionen testas fram för att veta hur många lager plåt som behövs i bladfjädern för 

att få rätt avlastning. Förutom spänningarna i bladfjädern kommer även yttre påverkan som sten och 

sand förkorta livslängden på grund av ökad nötning mellan bladen, därför är en hård yta på bladen i 

bladfjädern nödvändigt.  

Som fästet är designat kommer muttrarna som håller fast u-byglarna för fästena på hjulstation två 

till fyra utsättas för vatten på grund av försänkningen och behöver därför vara rostfria. Detta för att 

säkerställa att de håller och inte går sönder före fästet. 

Utmattningsberäkningarna är gjorda för ett stort antal fall då det inte var möjligt att få tag i 

information om utmattning från någon tillverkare av höghållfasta stål. Detta beror främst på att de 

inte har testat stålen för utmattning eller inte vill dela med sig av all information.  Om bladfjädern 

ska tillverkas måste riktig utmattningsdata användas som antingen tillverkaren tillhandahåller eller 

så köps stål in och egna tester utförs. Fästet antas klara utmattningen bättre än bladfjädern, därför 

utfördes det inga beräkningar på den.  När man vet hur länge bladfjäder och fäste håller beroende på 

körfall måste en ekonomisk kalkyl utföras för att se om det är en värd investering.  
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8. Fortsatt arbete 

Ett fortsatt arbete om bladfjäderlösningen ska tillverkas är att kontakta materialtillverkare och be 

om utmattningsdata eller köpa in stål och aluminium för att ta fram egen data. Den viktigaste 

parametern vid användning av bladfjäderlösningen är utmattningen för både bladfjäder och fäste.  

Ett annat område att kolla vidare på är om det finns möjlighet att göra ett integrerat 

genomslagsstopp och reducera fjädringsvägen. En reducerad fjädringsväg ökar livslängden på 

bladfjädern.  

Möjligheten att montera en bladfjäder på hjulstation ett behöver undersökas för att avlasta vagnen 

jämnare.  
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10. Bilagor 

Bilaga A – Simulering 

Fordonsdynamiska simuleringar har utförts för att utreda hur bandvagnen uppför sig med två olika 

hjälpfjädrar av typ tryck- och bladfjäder. Simuleringarna är gjorda i MSC ADAMS/Car 2010 med 

ATV (all terrain vehicle) tilläggsprogram.  

Fordonet har simulerats för en vikt motsvarande BVS 10 SE med parametrar enligt Tabell A1. 

Tabell A1. Tabell över parametrar använda i simulering. 

Skrovdimensioner Helt fordon Framvagn Bakvagn 

Längd (mm) 7 600 3 800 3 400 

Bredd (mm) 2 200 2 200 2 200 

Höjd (mm) 2 250 2 250 2 250 

Massa fordon    

Total massa (kg) 16 000 8 500 7 500 

Masscentrum    

X (mm) 3 462 1673 1264 

Y (mm) 0 0 0 

Z (mm) 550 585 518 

Tröghetsmoment    

Ixx (kg·m
2
) - 7000 6 200 

Iyy (kg·m
2
) - 13800 10400 

Izz (kg·m
2
) - 13600 10300 

 

Masscentrum för bakvagnen är givet relativt till drivhjulet på bakvagnen. Tröghetsmomentet är 

beräknat med antagandet att skrovet är kubiskt format, en bild som beskriver hur längder i tabellen 

ovan är uppmätta kan ses i Figur A1. 

 
Figur A1. Figur som beskriver från vart variablerna är bestämda. 

Simuleringarna som utfördes var över en APG-bana i hastigheter från 20km/h till 50km/h med steg 

om 10km/h. De tre olika fjädringsfall som kördes var enbart gummibussning, gummibussning och 

tryckfjäder samt gummibussning och bladfjäder.  

En APG-bana är uppbyggd av flera på varandra följande hinder med olika höjder och avstånd för att 

testa alla typer av fordon [1]. 
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Tre fjädringsfall tas fram vilka är enbart gummibussning, gummibussning och tryckfjäder samt 

gummibussning och bladfjäder enligt Tabell A2. Fjädringen går från 0° till 66° och i fallet med 

tryckfjädern och bladfjädern är momentet de bär upp adderat med bussningens för att få det totala 

momentet.  

Tabell A2. Lasten som bärs upp med och utan hjälpfjädrar. 

Vinkel 

(°) 

Bussning 

(Nm) 

Tryckfjäder 

(Nm) 

Bladfjäder 

(Nm) 

Vinkel 

(°) 

Bussning 

(Nm) 

Tryckfjäder 

(Nm) 

Bladfjäder 

(Nm) 

0 0 0 0 34 2520 2848 2920 

1 100 113 112 35 2600 2930 3011 

2 200 227 224 36 2680 3010 3103 

3 300 340 335 37 2760 3090 3195 

4 400 453 447 38 2840 3169 3287 

5 500 566 559 39 2920 3247 3378 

6 600 680 671 40 3000 3325 3470 

7 700 793 782 41 3090 3411 3572 

8 800 905 894 42 3180 3497 3674 

9 900 1018 1006 43 3270 3582 3775 

10 1000 1131 1118 44 3360 3666 3877 

11 1060 1203 1189 45 3450 3750 3979 

12 1120 1276 1261 46 3540 3832 4081 

13 1180 1348 1333 47 3630 3914 4182 

14 1240 1419 1405 48 3720 3995 4284 

15 1300 1491 1476 49 3810 4075 4386 

16 1360 1562 1548 50 3900 4155 4488 

17 1420 1633 1620 51 3950 4193 4549 

18 1480 1704 1692 52 4000 4231 4611 

19 1540 1774 1763 53 4050 4268 4673 

20 1600 1844 1835 54 4100 4305 4735 

21 1660 1913 1907 55 4150 4341 4796 

22 1720 1982 1979 56 4200 4376 4858 

23 1780 2051 2050 57 4250 4411 4920 

24 1840 2119 2122 58 4300 4445 4982 

25 1900 2186 2194 59 4350 4479 5043 

26 1960 2253 2266 60 5400 5512 6105 

27 2020 2320 2337 61 5666 5761 6383 

28 2080 2386 2409 62 5932 6010 6661 

29 2140 2451 2481 63 6198 6259 6938 

30 2200 2516 2553 64 6464 6507 7216 

31 2280 2600 2644 65 6730 6755 7494 

32 2360 2684 2736 66 7000 7007 7776 

33 2440 2766 2828     
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Jämviktsläget för framvagnen bestäms i ett program som heter Designview. Designview är en 

grafisk ekvationslösare där framvagnen har modellerats upp för att se vinklar på pendelarmar och 

belastningar i bussningarna vid olika lastfall. Under arbetet användes den befintliga modellen i 

Designview men modifierades för de lastfall som behandlas i rapporten. Vinklarna som 

pendelarmarna står i när tryck- och bladfjäder lösningen används bestäms med en 

sjättegradsekvation för kurvan i Tabell A2 från 0° till 30°. Från detta får man vilken vinkel 

pendelarmarna står och momentet som påverkar bussning och hjälpfjäder. Hur mycket 

pendelarmarna fjädrar in kan ses i Tabell A3.  

 

Tabell A3. Hur mycket pendelarmarna fjädrar in på grund av framvagnens vikt med och utan hjälpfjädrar. 

  Vinkel på pendelarm från obelastad 

Konfiguration Hjulstation 1 Hjulstation 2 Hjulstation 3 Hjulstation 4 Hjulstation 5 Hjulstation 6 

Framvagn Vinkel Vinkel Vinkel Vinkel Vinkel Vinkel 

  (°) (°) (°) (°) (°) (°) 

BvS10 8500kg 
27 28 27 27 26 24 

Bussning 

BvS10 8500kg 
20 22 22 21 20 20 

Tryckfjäder 

Bvs10 8500kg 
21 23 22 21 20 21 

Bladfjäder 

 

I tabellen ovan är antagandet att det sitter en hjälpfjäder enligt Tabell A2 på alla hjulstationer utom 

nummer sex. Hur stort moment som påverkar bussningarna och hur mycket hjälpfjädrarna tar upp 

vid vinklarna enligt tabellen ovan kan ses i Tabell A4. 

Tabell A4. Tabell över hur mycket last bussningarna och hjälpfjädrarna tar. 

 

Egenfrekvensen för framvagnen ökar från 1.5 Hz till 1.6 Hz på grund av den styvare fjädringen.   

Konfiguration

Framvagn Fram Bak

(mm) (mm)

BvS10 8500kg

Bussning

BvS10 8500kg

Tryckfjäder

Bvs10 8500kg

Bladfjäder

Konfiguration

Framvagn Fram Bak

(mm) (mm)

BvS10 8500kg

Bussning

BvS10 8500kg

Tryckfjäder

Bvs10 8500kg

Bladfjäder

Fjädringsväg Förspänning gummibussning

Hjulstation 1 Hjulstation 2 Hjulstation 3

Bussning Hjälp Totalt Bussning Hjälp Totalt Bussning Hjälp Totalt

(kNm) (kNm) (kNm) (kNm) (kNm) (kNm) (kNm) (kNm) (kNm)

189 200 1.95 0 1.95 2.00 0 2.00 1.97 0 1.97

216 225 1.55 0.24 1.79 1.68 0.26 1.94 1.63 0.26 1.89

215 224 1.55 0.24 1.79 1.67 0.27 1.94 1.63 0.26 1.89

Fjädringsväg Förspänning gummibussning

Hjulstation 4 Hjulstation 5 Hjulstation 6

Bussning Hjälp Totalt Bussning Hjälp Totalt Bussning Hjälp Totalt

(kNm) (kNm) (kNm) (kNm) (kNm) (kNm) (kNm) (kNm) (kNm)

189 200 1.93 0 1.93 1.88 0 1.88 1.78 0 1.78

216 225 1.59 0.25 1.84 1.55 0.24 1.79 1.56 0 1.56

215 224 1.59 0.25 1.84 1.55 0.24 1.79 1.57 0 1.57
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RMS-värdet från simuleringarna i Adams för vertikal- och pitchaccelerationen jämförs mellan de 

olika fjädringarna enligt Tabell A5 nedan. Vertikal- och pitchaccelerationen är mätt på förarplatsen 

då bandvagnen körs över APG-banan.  

 

Tabell A5. Vertikalacceleration i framvagn för de olika fjädringarna. 

  RMS-värde vertikal acceleration (m/s
2
) 

Konfiguration Hastighet Hastighet Hastighet Hastighet 

Framvagn 20 30 40 50 

  (km/h) (km/h) (km/h) (km/h) 

BvS10 8500kg 
2.00 2.18 2.06 2.05 

Bussning 

BvS10 8500kg 
2.09 2.50 2.43 2.37 

Tryckfjäder 

Bvs10 8500kg 
2.04 2.47 2.41 2.35 

Bladfjäder 

 

Hur stor pitchaccelerationen blir kan ses i Tabell A6.  

 

Tabell A6. Pitchacceleration i framvagn för de olika fjädringarna. 

  RMS-värde pitch acceleration (grader/s
2
) 

Konfiguration Hastighet Hastighet Hastighet Hastighet 

Framvagn 20 30 40 50 

  (km/h) (km/h) (km/h) (km/h) 

BvS10 8500kg 
51.00 59.19 67.97 77.63 

Bussning 

BvS10 8500kg 
53.84 62.72 74.23 86.68 

Tryckfjäder 

Bvs10 8500kg 
52.57 61.49 74.08 86.72 

Bladfjäder 

 

Från simuleringsresultatet kan det avläsas att den maximala ökningen i vertikalacceleration blir 15 

% då bandvagnen kör över APG-banan i 40 km/h. Den maximala ökningen i pitchacceleration blir 

10 % vid 50 km/h. Slutsatsen av simuleringen är att det inte blir någon skillnad i acceleration 

passagerarna i bandvagnen utsätts för beroende på vilken lösning som väljs. Samt att det är först vid 

hastigheter över 20 km/h som det märks att fjädringen är styvare.  
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Bilaga B – Beräkning 

Fästet dras fast runt hylsan till bussningen med en u-bygel, för att vara säker på att det inte uppstår 

en glidning mellan fäste och hylsan till bussningen vid en full infjädring av pendelarmen beräknas 

den minsta friktionskoefficienten som krävs. De kända ingående variablerna är enligt Tabell B1.  

 

Tabell B1. Ingående värden för friktionsberäkning. 

Benämning  Värde Enhet 

Kraft Bladfjäder [F] 5000 N 

Radie överfall [r] 300 mm 

 

 Först friläggs de krafter som påverkar fästet vid en full infjädring enligt Figur B1.  

 
Figur B1. Kraftjämnvikt i fäste för bladfjäder. 

Infästningen till bladfjädern antas sitta mitt i fästet, momentjämnvikt enligt 

     ̂                     (1) 

och kraftjämnvikt 

               .      (2) 

En friläggning av fästet med krafter, moment och friktion kan ses i Figur B2.  

 
Figur B2. Krafter, moment och friktion i fäste. 

Från detta antas att  

   {
  
       
  
       

      (3) 

 där Fs är skruvkraften. Momentet mellan hylsa och fäste blir 

      (    
   

 
)          .     (4) 

  



VIII 

 

Genom att lägga in ekvation (3) och (4) i  

            (  
    

 )     (5) 

erhålls följande resultat 

     
   

      
.       (6) 

För en M10 skruv i hållfasthetsklass 10.9 anges en nominell sträckkraft på 52.2 kN [1], fästet dras 

fast med 70 % av sträckkraften, vilket ger en förspänning på 36.5 kN. Skruven behöver hålla för 

förspänningskraften adderad med FB vilket blir 48.5 kN. Ekvation (6) ger då att friktionen som 

krävs mellan hylsa och fäste måste vara större än 0.13 för att förhindra att fästet glider mot hylsan.  
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Bilaga C – Utmattning 

Bladfjäderns livslängd bestäms beroende på antal cykler den klarar av innan den blir utmattad. 

Bladfjädern utsätts för en pulserande belastning och för att beräkna livslängden bestäms först en 

fiktiv ”spänningsvidd” enligt 

      
  

   

     
.      (1) 

Där    
  är den fiktiva ”spänningsvidden”,     är maxspänningen bladfjädern utsätts för,    är 

materialfaktorn och    är spänningsväxelfaktorn. 

För bladfjädern antas det tre olika spänningsnivåer för σri, vilka är 1800, 1200, och 800MPa. 

Spänningsnivåerna motsvaras av 66°, 45° och 35° infjädring då bandvagnen står på marken vilket 

är jämförbart med körning i terräng, på grusväg och asfaltsväg. 

För grundmaterial ökar utmattningshållfastheten med ökande statisk hållfasthet, materialfaktorn 

väljs därför till        [1]. Storleken på egenspänningarna är kända i det anvisningspåverkade 

området och spänningsväxelfaktorn blir 

      
   

       
      (2) 

där 

     
    

   
.       (3) 

För att bestämma livslängden vid en konstant ”spänningsvidd” används 

           
  (

 

   
 )
 

 (        
 ).    (4) 

Där m är lutningen på Wöhlerkurvan för materialet och C är förbandsklassen [1]. Då det inte finns 

materialdata på dessa väljs ett intervall där m=3-8 och C=450-700 MPa. Anledningen till att C väljs 

så stor är på grund av att den är ungefär halva brottgränsen vid böjning [2]. 
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Livslängden på bladfjädern vid en spänningsnivå på 1800 MPa varierar mellan                

cykler beroende på materialdata. Ekvation (4) plottad med varierande lutning på Wöhlerkurvan och 

förbandsklass ses i Figur C1. 

 
Figur C1. Livslängd på bladfjäder vid spänningsnivå på 1800 MPa. 

   

Livslängden vid en spänningsnivå på 1200 MPa varierar mellan                   vilket kan ses 

i Figur C2. 

 
Figur C2. Livslängd på bladfjäder vid spänningsnivå på 1200 MPa. 
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Livslängden vid en spänningsnivå på 800 MPa varierar mellan                   vilket kan ses i 

Figur C3. 

 
Figur C3. Livslängd på bladfjäder vid spänningsnivå på 800 MPa. 

I de tre spänningsfallen ovan varierar livslängden över stora spann och då materialdata inte är känd 

går det enbart att göra grova approximationer. Livslängden kommer variera mycket beroende på hur 

bandvagnen används. Terrängkörning ger den kortaste livslängden medan vid körning på asfaltsväg 

kan livslängden blir flera miljoner cykler. Om antagandet görs att livslängden på bladfjädern ligger 

i mitten av spannet eller över erhålls en livslängd på       cykler eller mer vid varierande körning. 

Fästet tillverkas i 7075-T6 aluminium och klarar av över       cykler vid max belastning [3], 

vilket är mer än vad bladfjädern klarar av. Därför antas fästet klara av belastningen bättre än 

bladfjädern och ingen utmattningsberäkning utförs. 
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