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Sammanfattning
Examensarbetet är utfört i samarbetet med Caresto i Ängelholm. Syftet med projektet
är att konstruera en kolfiberarmerad motorcykelram åt en Ducati 800 ss.
Caresto är specialiserad på prototypbyggen av olika fordon. De vill utveckla sitt ända
sortiment av bilar med en motorcykel tillverkad i kolfiber med integrerad tank i
ramen. Konstruktionen ska uppfylla hållfasthetskriterier för en motorcykelram och
uttrycka en nyskapaden design.
För att lösa projektet används delar av Fredy Olssons metod. En given design från
företaget har använts till att sätta ihop en egen konstruktion. Det har sedan gjorts en
FEM-analys där resultatet har studerats och förbättrats.
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Abstract
This master thesis is performed in collaboration with Caresto in Ängelholm. The
purpose is to construct a carbon fiber armed motorcycle frame for at Ducati 800ss.
Caresto is specialized on different kinds of vehicle prototypes. They want to grow
their only range of different cars with a carbon fiber made motorcycle with an
integrated fuel tank in the frame. The strength criteria for a motorcycle frame and an
expression of innovative design has to be fulfilled for the framework.
Parts of Fredy Olssons method is applied for solving the problem. A given design
from the company is used to make an own framework and with a study of the results
from FEM-analysis the frame has been improved.
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1. Introduktion
1.1 Bakgrund
Kolfiberarmerade motorcykelramar är ovanligt på marknaden idag och det finns bara
en känd tillverkare. Detta är något som Caresto vill ändra på genom att tillverka
några prototyper och se om det finns något intresse för produkten på marknaden. För
att göra ett intryck på marknaden används en nyskapande design som sticker ut bland
konkurrenterna och även använda sig av integrerad tank för nyskapande lösningar.
1.1.2 Företagspresentation
Caresto är ett företag som startades 1996 av Leif Tufvesson och ligger söder om
Ängelholm i en by vid namn Utvälinge. Innan Caresto startades jobbade Leif på
Volvo inom utvecklingsavdelningen och har även 6 års erfarenhet från Koenigseeg.
Nu är han specialiserad på prototyp- och custom- byggen av olika slag och är mest
känd för sina moderna Volvo hotrod byggen men håller just nu även på att bygga en
svensk supersportbil i kolfiber. Hans kreationer ska vara stilrena och vara av hög
kvalité.
1.2 Syfte och mål
Målet är att hjälpa Caresto få fram underlag som kan användas till att vidareutveckla
ramen genom att ändra designen. Arbetet ska även fungera som underlag vid
inregistrering i trafik. Den ska uppfylla de önskade kriterierna som uppdragivaren
har.
Syftet med projekt är att modellera upp en kolfiberarmerad motorcykelram och göra
hållfasthetsberäkningar. Ramen ska användas till en Ducati 800ss delar.
Syftet med ett examensarbete är att tillämpa de kunskaper vi har fått under vår
utbildning på Högskolan i Halmstad. Vi vill få ökade kunskaper inom användning,
uppbyggnad och konstruktion av kolfiber. Även kunskaper om hur företag arbetar
med projekt är också något vi vill få inför kommande arbetsliv som ingenjör.
1.2.1 Problemdefinition
Uppdragsgivaren har ett par kriterier så som integrerad tank i ramen, detta för att få
en annan lösning än konkurrenterna. Ramen skall även efterlikna den givna designen
och ersätta den befintliga rörramen från en Ducati 800ss. Problemen som uppstår är
att modellera upp den befintliga rörramen i Catia som ska stå som grund för att
bygga vidare på. I den modellen ska det finnas punkter som visar motorfästen och
styrkrona. Utifrån denna modellering skall den givna designen appliceras och
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sammankopplas med ”limytor”. Den färdiga modellen skall analyseras med hjälp av
Catias Generative Structural Analysis. Resultatet kommer att utvärderas, förbättras
och analysen skall skrivas i en rapport som kan användas vid inregistrering av en
färdig produkt.
Om tid finns ska även en 3D-modell skrivas ut och kompletteras med delar från en
leksaksmodell för att få ett mer levande intryck på Utexpon.
1.3 Avgränsningar
Uppdragsgivaren har en färdig design och en metodik för tillverkningen. Den givna
designen ska efterliknas så gott det går. Vid eventuella brister i konstruktionen kan
designen ändras för en bättre konstruktion. Den färdiga 3D-modellen kommer inte att
tillverkas utan bara användas som underlag för framtida arbete med motorcykeln.
Optimering av 3D-modellen kommer inte utföras. Bara de viktigaste kriterierna
kommer att användas för att bygga upp modellen, så som design, mått och
tillverkning.
Fästen och bulthål i ramen, för motor, bakre stötdämpare och andra detaljer från
motorcykeln, kommer inte att ritas upp i 3D-modellen på grund av att en förenkling
av geometrin är önskad. Ergonomi på motorcykeln och volym på tanken behöver inte
heller prioriteras i detta konstruktionsprojekt.
Under projektets gång har avgränsningarna behövts tillämpas. Detta på grund av att
tid och kunskap inte har räckt till. En simplifiering av analysen har gjorts genom att
inte använda lager och riktningar på kolfibern i modellen. Även limytorna har inte
ritats upp så som de ska se ut i verkligheten. Limytorna är starkare än kolfibern enligt
Leif Tufvesson på Caresto och därför behövs de inte tas med. Geometrin på
honeycomben är väldigt komplext och tidskrävande att rita upp i 3D-modellen och
har därför inte heller tagits hänsyn till. Detta material gör modellen ännu starkare och
håller konstruktionen utan detta blir det bara bättre när detta appliceras i
tillverkningsfasen. I beräkningsfasen anser vi att styrkronan utsätt för störst krafter
vid påkörning av hinder. Därför görs inte en dynamisk beräkning på bakhjulet.
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2. Teoretisk referensram
I denna del beskriver vi vilka metoder vi använde oss av vid datainsamling och hur vi
gick till väga när vi planerade projektet.
2.1 Metodologi
När arbetet planerades användes en metodik som är bekant sedan tidigare, (Fredy
Olsson, Princip- och Primärkonstruktion, Lunds Tekniska Högskola, 1995), se figur
2.1. Denna metod har inte kunnat följas rakt igenom eftersom uppdragsgivaren har
ett färdigt produktförslag som han vill genomföra p.g.a. dess design och hans tidigare
erfarenhet av kolfiberprodukter. Detta gör att principkonstruktionsdelen inte kommer
att följas och sätter krav på oss att vi måste följa uppdragsgivarens riktlinjer.
2.2 Förstudie
2.2.1 Litteraturstudie
Litteraturstudie är ett sätt att se vad som
gjorts tidigare inom ämnet, genom
böcker och annan litteratur som finns
tillgänglig.
2.2.2 Intervjuer
Intervjuer är ett sätt att samla
information med hjälp av frågor. En
enkel variant är att skicka ut mail till
vetande.
2.2.3 Benchmarking
Vid benchmarking tittar man på andras
lösningar och idéer för att få inspiration
till sin egen konstruktion. Genom att
studera andras produkter får man
inblick var de kritiska punkterna kan
tänkas vara.
2.2.4 Observation
Figur 2.2:
Metodologi

Används medvetet och omedvetet under det dagliga
livet för att införskaffa information. Vid medveten observation har vi studerat
originalramen och uppdragsgivarens tankar om design och uppbyggnad.
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2.2.5 Problemdefinition
Här beskrivs problemet som har bidragit till projektet. Finns det ingen konkret
bakgrund till problemet kan det istället tas upp problem som uppstår med projektet,
t.ex. vid konstruktion av en ny produkt där det inte bidrar till en lösning på något
problem.
2.2.6 Produktdefinition
I en produktdefinition skall olika behov och uppgifter klarläggas. Man ska titta på
vilka användningsområden, miljö och vem eller vilka som ska bruka produkten.
2.3 Framtagning av kravspecifikation
En kravspecifikation innehåller både krav och önskemål för den nya produkten. Den
skall inte gå att misstolkas eftersom den används under framtagning av produkten
och även vid utvärdering av olika lösningsförslag.
2.4 Primärkonstruktion
2.4.1 Komponentval
Här ska olika komponeter som ska användas till produkten bestämas.
2.4.2 Detaljkonstruktion
Produkternas material, uppbyggnad och design fastställs mot krav och önskemål.
(Fredy Olsson, Princip- och Primärkonstruktion, 1995)

3. Metod
3.1 Metoddiskussion
Här tar vi upp hur vi har gått till väga och lagt upp en plan för hur projektet ska
genomföras. Detta med hjälp av bland annat Fredy Olsson, Princip- och
Primärkonstruktion, Lunds Tekniska Högskola, 1995.
Vid projektets början diskuterades det med uppdragsgivaren vad det finns för mål
och kriterier för projektet (se punkt 3.2 för mer information). Där fick vi reda på att
uppdragsgivaren vill använda sin design och uppbyggnad av den färdiga produkten,
detta p.g.a. att de är bekanta med tillverkningstekniken av kolfiberprodukter sedan
tidigare. Kolfiberramen skall ersätta den ursprungliga rörramen på en Ducati 800ss.
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Rörramsmodell som sitter original har nödvändiga punkter som vi måste ta hänsyn
till vid modellering av kolfiberramen, så som motorfästen, styrkrona m.m. Vi
måttade upp de viktiga punkterna och gjorde en skelettpart i Catia med hjälp av ett
kordinatsystem. Där använde vi sedan ett verktyg i Catia för att få fram ytor mellan
punkterna. Under denna process var vi tvungna att få till jämna övergångar mellan
ytorna. Efter en lyckad första modell var vi tvungna att ändra designen till en ny
utgåva från uppdragsgivaren.
Därefter applicerades den givna designen på ”ytterramen”. Mellan inre- och
yttreramen modellerades en yta upp för att kunna sammanfoga den inre- och
yttreramen. Det som saknas på modellen för att få en komplett ram är fäste till
styrkrona. Denna ritades upp och klipptes ihop med resten av ytorna. Under
processens gång har vi tagit hänsyn till släppvinklar och limytor för att ramen ska
kunna tillverkas.
För att kunna räkna på modellen behöver den delas upp i små element och denna
process heter Mesh. När meshen var klar utsattes modellen för de krafter som
påverkar motorcykelramen vid olika scenario, t.ex. retardation och acceleration. För
att få fram krafternas storhet användes både teoretisk och praktiskt tillämpande, som
mekanik kunskaper och tester med hjälp av en tri-axial accelerometer. Vi studerade
sedan den framtagna analysen för att se var ramen utsätts för störst spänning och
jämförde dessa värden med kolfiberns mekaniska egenskaper. Skulle det bli så att
modellen fallerar åtgärdas detta genom att göra om konstruktionen för ett stabilare
utgångsläge.
3.2 Produktdefinition
3.2.1 Produkt
Produkten ska ersätta rörramen på en Ducati 800ss för att få en exklusivare
motorcykel med bättre prestanda. Ramen ska vara anpassad efter Ducatins delar med
så små modifikationer som möjligt. I delar ingår komplett motor från luftintag, motor
och drivlina. Vi ska även använda upphängning, elektronik, framgaffel, styre och
baksving. Baksvingen kan komma att bytas ut mot en av annan modell beroende på
uppdragsgivarens design. Detta ger ingen större skillnad i ramens geometri eftersom
baksvingens fäste sitter bak i motorn. Styret kan användas från någon annan modell
men som fortfarande passar styrkronans fäste. Ramen ska ha en integrerad tank och
lyktor. Lyktorna hämtas från eftermarknaden och vilka dessa blir bestäms ihop med
uppdragsgivaren under designstadiet. Dessa skall inte monteras direkt på ramen utan
sitta i externa kolfiberkåpor som limmas ihop i efterhand med ramen. Även
instrumentpanelen kommer att hämtas från eftermarknaden.
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Idén är att motorcykeln ska fungera som en kitcar (en bil man köper komplett och
monterar ihop på egen hand i ett garage). Kunden ska även kunna få motorcykeln
färdigmonterad och levererad hem.
3.2.2 Omgivning
Motorcykeln kommer användas utomhus i trafiken och vara utsatt för väder och
andra eroderande krafter så som stenskott m.m. Motorcykeln kommer att framföras
på vägar i hela världen.
3.2.3 Människa
Personer med motorcykelkörkort, intresse för exklusiva motorcyklar och som är
villiga att betala för det lilla extra eller har ett intresse för att montera ihop
motorcykeln själv kommer att bruka denna motorcykel.
Fler inblandade är medtrafikanter t.ex. cyklist, bilförare m.m. Det som kan påverka
medtrafikanterna är eventuell kollision, synintryck och andra aspekter så som boende
vid väg påverkas av ljud-, syn- och doftintryck.
3.2.4 Ekonomi
Ekonomiska kostnader har vi inga exakta siffror på. Det vi vet är att användningsoch underhållkostnader kommer att vara noll. Beroende på om man hamnar i en
olycka eller på något vis gör att ramen tar skada så kan underhållskostnader
förekomma. Installationskostnader är konstruktion-, tillverkning- och
monteringskostnader. Slutpriset beror även på om kunden vill sätta ihop motorcykeln
själv eller vill köpa den färdigmonterad.
3.3 Krav och önskemål
K = Krav
Ö = Önskemål
Produkt
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Ram av kolfiberarmerad plast
Integrerad tank
Fäste för motor
Fäste för styrkrona
Ingen passagerare
Lättåtkomligt batteri, säkringar, luftfilter
Godkänd av SBP-lagstiftning
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K
K
K
K
Ö
Ö
K

H. Finnas valmöjligheter när det gäller motorval m.m.
I. Minimal modifikation av ursprungsdelar

Ö
K

Process
J. Få komponenter
K. Simplifierad tillverkning
L. Enkel montering av motor m.m.

Ö
Ö
Ö

Omgivning
M. Ramen ska vara anpassad efter Ducatins delar
N. Hållare till framlykta och instrumentpanel ska limmas på plats

K
Ö

Människa
O. Bekväm körställning
P. Enkel service

Ö
Ö

Ekonomi
Q. Finnas valmöjlighet att köpa ramen eller färdig motorcykel
R. Minimera tillverkningskostnad

K
Ö

3.4 Materialval
Materialet är bestämt utifrån uppdragsgivaren till kolfiberarmerad plast. Detta ger en
jämförelse mellan de olika polymer som kan användas som fyllnadsmaterial.
Kolfiberarmerad plast används för att ramen skall se exklusivare ut och få bättre
köregenskaper.
3.4.3 Polymerer
På plast sidan finns det olika termo- och härdplaster att välja mellan. Motorcykeln
kommer utsättas för många påfrestande moment vilket gör att termoplaster inte har
tillräckligt bra mekaniska egenskaper. Då har vi bara härdplasterna kvar att gallra oss
fram igenom. De härdplaster vi har att välja på är Epoxi-, Ester-, Vinylester-, Imid-,
Uretan-, Fenoplast.
Fenoplast: Låg drag- och slaghållfasthet, vilket är egenskaper som är nödvändiga.
Fenoplast har även stor härdkrympning som gör det svårt att få en ram som passar i
motorfästen och andra mått som är väldigt kritiska.
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Uretanplast: Råvaran är mycket giftig och har stor fuktabsorption som bryter ner
konstruktionen.
Imidplast: Hög råvaru- och tillverkningskostnad. En faktor 15 jämfört med de andra
härdplasterna.
Esterplast: Stor härdkrympning och låg slaghållfasthet som gör den spröd för
stenskott och dylikt.
Detta gör att vi inte väljer några av plasterna ovan.
Vinylesterplast: Denna är inte lika beständig mot höga temperaturer som Epoxiplast
är. På grund av detta utesluts vinylesterplast. Jämförelsevis har vinylesterplast en
lägsta temperat r på 80 medans epoxiplast har en lägsta temperat r på 130 . Det
krävs en så pass hög temperatur p.g.a. att några av motorfästena är direkt i
motorblocket, som i sin tur kan komma upp i en temperatur på ca C.
Epoxiplast: Epoxiplast har tillräckligt bra mekaniska egenskaper för att användas i
konstruktionen och är även det vanligaste materialet att använda vid
kolfiberarmering. Den största nackdelen med epoxi är dess styvhet, vilket gör den
känslig mot stötar och stenskott. Ett problem som löses med hjälp av ytterligare en
komponent som kallas helikoptertejp. Detta är en genomskinlig tjockare
gummiliknande tejp som skyddar kolfiberramen på utsatta ställen. Egenskaper som
gör att Epoxiplast överträffar de andra alternativen är dess goda
kemikaliebeständighet och en låg härdkrympning vilket förbättrar noggrannheten.
3.5 Komponentval
3.5.1 Kolfiberram
Kolfiberramen har i uppgift att ersätta den befintliga rörramen och även ersätta
tanken och andra mindre plastdetaljer, så som instrumentpanel, sadel, lykta och
blinkershållare. Den kommer att utsättas för stora påfrestningar från upphängningen
vid styrkronan och stötdämparfästet bak. Motorfästena kommer också vara en kritisk
punkt p.g.a. att motorn fungerar som en bärande del i den ursprungliga
konstruktionen. Detta för att spara vikt och få en smidigare ram att tillverka och
handskas med vid montering. Ramen ska även ersätta bränsletanken vilket gör att
man måste tänka på utrymme för tank, tanklock och utlopp till förgasarna. Den ska
även ta hänsyn till elsystemet, kablar, batteri m.m. Detta är färdiga produkter som
måste användas, vilket gör att inte kan välja olika komponeter till vår produkt.
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Ramen kommer i bästa fall tillverkas i två delar som limmas ihop. En innerdel som
följer den gamla rörramen med en honeycomb förstärkning mellan styrkrona och
motorfästen. Sedan en ytterdel som limmas ihop med innerramen vilket resulterar i
ett utrymme till bensin och extra styrka i ramen.

Figur 3.1

3.6 Härledning dynamiskakrafterna
Denna del är tillägnad åt att titta på hur de dynamiskakraften påverkar ramens
upphängningspunkter. Det finns tre olika fall att titta på. Dessa är acceleration,
retardation och kurvtagning/dalgång. Vid de olika fallen kommer kraften påverka
motorcykeln på olika sätt. Figur 3.2 illustrerar en friläggning vid acceleration. Vid
retardation är krafterna Fv, Ff och Fb motsatt riktade.

Z

Y
Figur 3.2:
Friläggning av hela motorcykeln vid acceleration.
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Jämviktsekvation i z-riktning:
N f + N b – mg = 0

(3.1)

.

Jämviktsekvation i y-riktning:
F f + F b – Fv = 0

(3.2)

Fv = ma

(3.3)

För att få fram accelerationen och retardation användes en tri-axial accelerometer
som monterades på motorcykeln. Där det sedan provades fram högsta acceleration
respektive retardation.
3.6.1 Acceleration
Vid acceleration kommer kraften vara som störst precis när framhjulet lyfter från
marken och bakre stötdämparen är fullt ihoptryckt vilket gör att Nf och Ff =0. Hela
kraften finns då på bakhjulet/svingen (se figur 3.2). Med hjälp av friläggningen från
figur 3.2. är Fb=Fv och Nb=mg. Då kan S1 och S2 (se figur 3.3.) lösas ut. Som är
nämnt innan är det värsta tänkbara scenariot när framhjulet lyfter från marken vilket
det gör när Nf och Ff =0.

Figur 3.3
Illustration av svingen, fästet mellan bakhjul och motorcykelram.

Vi gör en jämviktsekvation i z- och y-riktning för att få fram kraften som verkar på
baksvingen. Där kan kraften fås fram i de olika riktningarna, S1 och S2. Dessa kan
sedan appliceras i 3D-modellen.

18

Jämviktsekvation i z-riktning:
Nb – S1sin(29) = 0

(3.4)

Rörelseekvation i y-riktning:
Fb – S2 – S1cos(29)=0

(3.5)

Detta medför:
S1 = Nb / sin(29)

(3.6)

S2 = Fb + Nb / sin(29)

(3.7)

3.6.2 Retardation
Vid retardation kommer kraften vara som störst när bakhjulet lyfter från marken och
framdämparen är i botten. Vid det ögonblicket är Nb och Fb = 0. Med hjälp av figur
3.2. kan vi lösa ut Nf och Ff. Figur 3.4. visar hur kraften påverkar framgaffeln.

Figur 3.4
L2 är längden på gaffel(stötdämparen), Nf’s och Ff’s origor är navet på framhjulet och S3 origo är styrkronan.

Nf och Ff är kända sedan tidigare, det gör att vi kan räkna ut S3 och M med hjälp av
jämviktsekvationer.
23

19

Jämviktsekvation i z-riktning:
Nf - S3sin( )= 0

(3.8)

Jämviktsekvation i y-riktning:
Ff- S3cos( ) = 0

(3.9)

Detta medför:
(3.10)
M = Ff x L2sin( ) – Nf x L2sin( )

(3.11)

3.6.3 Kurvtagning/dalgång
Vid kurvtagning så påverkas en motorcykel inte likadant som en bil, en motorcykel
förlitar sig helt på centripetalkraften. Krafterna som uppstår vid kurvtagning
illustreras i figur 3.5. Detta gör att kraften som uppstår vid kurvtagning är det samma
som körning i en dalgång med en snäv radie. Vid konstant hastighet kommer man
inte i närheten av de krafterna som uppstår vid maximal retardation.

Figur 3.5
En illustration på motorcykeln framifrån i en kurva där F=mgµ=Fv. N och mg är kända sedan tidigare.

Kraften Nk delas upp på fram och bakhjul. Det gör att kraften inte kan bli större
p.g.a. att friktionskoefficienten inte kan bli högre än 0,8, Christer Nyberg(2003). I
scenariot vid dalgång kan även full retardation ske vilket gör att centripetalkraften
och retardationskraften samverkar. Det utgör ett nytt scenario som påfrestar
motorcykeln med större kraft än tidigare nämnt, se formel 3.13.
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√ F^2 + N^2 = Fk

(3.13)

Figur 3.6
De krafter som samverkar är vektorkraften Nk och retardationskraften Ff. Det medför en större påfrestning än
fallet där retardation sker på plan mark.

Figur 3.6 visar hur krafterna samverkar och skapar en ny situation. Den kraft som
ändras är normalkraften. I figur 3.7 nedanför kan vi se hur den nya normalkraften
samverkar med Ff.

Figur 3.7
Friläggning av framgaffel vid retardation och körning i dalgång.
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3.7 Påverkan från hinder
Detta avsnitt fokuseras på krafter som påverkar när ett däck rullar över ett hinder på
väg. Här väljs värsta tänkbara realistiska scenario där motorcykelramen inte
deformeras. Scenariot som gäller är 60km/h över en trottoarkant. En högre
hastighethet väljs bort då det inte skall förekomma liknade hinder på vägar med
högre hastighetsgräns enligt trafikverket.se (2012-06-04). Den kant som utsätter
motorcykelram för störst påfrestningar är en trottoarkant. Figur 3.8 illustrerar ett
motorcykelhjul som rullar över en kant, i vårt fall en trottoarkant.
Dämpningskoefficienten i däcket försummas p.g.a. att däcket komprimeras ihop så
endast fälgen kör över kanten. Det medför en mycket hård stöt på dämparen och den
hinner därför inte motverka den kraft som påverkar. Ramen utsätts för större
spänningar än vid de statiska krafterna. Dessa verkar inte på samma vis utan som ett
slag under en väldigt kort tid.
En överslagsräkning gjordes på kraftpåverkan då styrkronan var fast, alltså att den
inte gav med sig i höjdled. Detta gav väldigt stora krafter som var orealistiska
förhållanden till vår konstruktion. Denna förenkling fungerar inte vilket medförde att
en ny situation fick formuleras. Genom att låta styrkronan förflytta sig i höjdled
påverkas ramen inte av lika stor kraft. I uträkningarna kommer människans massa
inte att räknas med p.g.a. att människokroppen kommer att ge efter innan hen ger en
påverkande kraft.
I figur 3.8 kan vi se hur navet förflyttar sig (rosa linje) över trottoarkanten. När denna
rörelse studerades i grafen såg vi att den största rörelsen är i början och avtar sen
successivt. I grafen får vi även fram tiden det tar att köra över hindret.
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Figur 3.8
Friläggning av framhjul vid påverkan från hinder.

Momentekvation i led (styrkronan):
(3.14)
(3.15)

(3.16)
Momentet fås av kraften T multiplicerat med hävarmen. Hävarmen fås av
framgaffelns längd adderat med ledens förflyttning subtraherat med navets
förflyttning i höjdled.
T kan fås fram med hjälp av kraften F och situationens trigonometri.
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Figur 3.9
Navets position förhållande till trottoarkanten.

Definiering av navets förhållande till kontaktpunkten (trottoarkanten):
(3.17)

(3.18)
x är sträckan som navet förflyttar sig i motorcykelns färdriktning och detta kan
ersättas med motorcykelns hastighet multiplicerat med tiden, formel (3.18). För att
kunna bestämma navets position vid olika tidp nkter behövs vinkeln ρ mellan
marken och kraften N.
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Figur 3.10
Förflyttning av nav och led.

(3.19)

(3.20)

(3.21)
(3.22)
Eftersom endast en del av massan från motorcykeln påverkar framgaffeln skall denna
delas upp beroende på var tyngdpunkten ligger. På Ducati 800ss är tyngdpunkten i
mitten av hjulbasen och det blir därför endast hälften av massan. Genom att använda
sig av ledens acceleration multiplicerat med massan som verkar på leden fås kraften
F fram. Det går även att definiera kraften F med hjälp av fjäder- och
dämpningskonstanten som påverkas av komprimering och komprimerings hastighet.
Med hjälp av randvillkoren
kan
, krafter och
moment bestämmas och illustreras genom att använda sig av grafer. Detta används
Mathematica till.
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(mm)

(s)
Figur 3.11
Navets förflyttning i höjdled under tidsförloppet.

(N)

(s)

Figur 3.12
Kraftpåverkan upp i styrkronan under tidsförloppet.

Grafen visar att vid en första kontakt med trottoarkanten blir det en stor kraft men
som sedan avtar snabbt under händelseförloppet.
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(Nm)

(s)

Figur 3.13
Momentpåverkan i styrkronan under tidsförloppet

Att momentet först är positivt och sedan negativt beror på att kraften först är riktat
bakåt gentemot framgaffelens lutning. När hjulet färdas över trottoarkanten riktas
kraften mot navet och linjärt med gaffeln vilket resulterar i att momentet är noll.
Strax efter kommer kraften att riktas uppåt och då blir momentet negativ.
3.8 Catia modell
3.8.1 Uppbyggnad av modell
På motorcykelns originalram satt fortfarande motor, luftfilter och framgaffel kvar.
Detta satt fast i en fixtur med original vinklar och mått. Se figur 3.9.

Figur 3.14
Ramen som har använts som grund för mått av viktiga punkter

Här mäts viktiga punkter upp för att få fram begränsningarna och genom att
bestämma ett origo kunde x, y och z mått bestämmas för varje viktig punkt och sedan
läggas in i Catia. Detta blev grunden för en skelettpart som användes som
begränsning för ytorna. Uppdragsgivaren hade skisser och idéer på designen som
ligger till grund för modelleringen av ytorna. Ytorna byggdes upp med splines för att
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få jämna radier och sedan användes olika Multi Section Surfaces som klipptes ihop
med varandra.
3.8.2 Mesh
För att en få en bra mesh så behöver geometrin vara rätt uppbygg. Detta medför en
noggrann process av splits där ytorna korsar varandra. Meshen skapades av
paraboliska kvadratiska element och det valdes att göra en minimering av triangulära
element. Detta resulterade i 123901 noder och 42807 element. En förenkling av
analysen görs genom att bestämma ett material på alla ytorna och sedan en tjocklek
istället för att använda sig av lager och riktning av kolfibern. Specifikationerna för
materialet ändras sedan till de egenskaperna som kolfiber har vilket ger ett mindre
noggrant resultat men en snabb analys.
Tjockleken på ytorna delas upp i olika sektioner då de får olika många lager.
Honeycomb material väljer vi att inte ta med i modellen på grund av begränsning
men vi har det i åtanke då vi bestämmer antal lager kolfiber som skall användas.
Med hjälp av att modellen delas upp i fem olika sektioner. Se figur 3.10.
Ett lager kolfiber med epoxy som fyllnadsmaterial är 1.2mm tjockt.
Sektion
1 Ytterram
2 Innerram
3 Styrkrona

Lager 1
0/90 grader
0/90 grader
0/90 grader

Lager 2
±45 grader
±45 grader
±45 grader

Lager 3
±45 grader
±45 grader

Lager 4

Total tjocklek
2.4mm
0/90 grader 4.8mm
0/90 grader 4.8mm

4 Övre limytan får både ytterramens lager plus innerramens lager,
alltså 6 lager.
7.2mm
5 Undre limytan får både ytterramens lager plus innerramens lager,
alltså 6 lager.
7.2mm7
Det blir fyra lager kolfiber på sektion 2 då det skall vara honeycomb material mellan
lager 2 och 3. Sektion 3 har även den fyra lager eftersom denna bildas då lager 1 och
2 från sektion 2 limmas ihop och möts av lager 3 och 4 från sektion 2. Sektion 4 och
5 bildas då sektion 1 och 2 limmas ihop med varandra och får därför sex stycken
lager.
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Figur 3.15
Uppdelning av sektioner för mesh.

3.8.3 Loads
Enligt webreferenser, fordonegenskaper är viktfördelningen fram och bak 50/50
vilket ger tyngpunkten i y-led. Enligt Staffan Ramstig (2012) ligger tyngdpunkten i zled, mellan magen och toppen på cylindrarna. I x-led finns den i mitten av
motorcykeln. För kordinatsystem se figur 3.11. Krafterna i tyngdpunkten sätts ut
genom att använda en punkt i rymden, som bestäms av x, y och z koordinater som vi
har fått fram, se webreferenser, fordonsegenskaper. och applicera krafterna i y- och
z-riktning. Punkten sätts som handler point i virtuella parter vilka kopplas till de
olika infästningarna på ramen så som stötdämparfäste och motorfästen. Sedan skiljer
det sig mellan de olika belastningsfallen.
Retardation och dalgång med retardation
Styrkronan låses fast med en clamp som simulerar framgaffeln. Krafterna sätts i
tyngdpunkten i negativ y-riktning och negativ z-riktning. Se figur 3.11.
Acceleration
För acceleration och kurvtagning sätts krafterna i positiv y-riktning och negativ zriktning. Ytan, där fästet till bakre stötdämparen sitter, låses fast med en clamp
istället för i styrkronan. Den virtuella parten mellan tyngdpunkten och bakre
stördämparen tas bort eftersom den ersätts med denna clamp. Det sätts även en
virtuell part mot styrkronan som representerar den kraften från föraren som håller i
styret. Se figur 3.12 för acceleration.
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Fyra andra belastningsfall
För att ta reda på mer, om ramen är tillräckligt styv, testas den även i fyra andra
belastningsfall så som vridning, böjning uppåt, nedåt och åt sidan. En kraft på 1000N
appliceras på styrkronan i respektive z, -z och x riktning. I vridningsfallet sätts ett
moment på 1000Nm kring y-axeln i styrkronan. För att simulera en kollision rakt
framifrån och säkerställa att ramen inte viker sig i y-riktningen för tidigt
genomfördes även ett annat belastningsfall där en kraft i y-riktningen applicerades.
Ramen låses fast i bakre stötdämparfästets ytor i alla fallen.

Z
Y
X

Figur 3.16

Figur 3.17
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Påverkan från hinder, trottoarkant.
Som vi såg på figur 3.12 är det två olika belastningsfall. I båda fallen är massa satt i
tyngdpunkten och en kraft på 14500N i negativ z-riktning på styrkronan. I första
fallet är där ett moment kring y-axeln på 1100Nm i styrkronan och i andra fallet ett
moment motsatt riktat på 650Nm. Se figur 4.10 och 4.11
3.9 Validering mot kravspecifikation
Krav









Ram av kolfiberarmerad plast
Integrerad tank
Fäste för motor
Fäste för styrkrona
Godkänd av svenska bilprovningens lagstiftning
Minimal modifikation av urspungsdelar
Ramen ska vara anpassad efter Ducatins delar
Finnas valmöjlighet att köpa ramen eller färdig motorcykel

Ja
Ja
Ja
Ja
Vet ej
Vet ej
Delvis
Ja

Önskemål










Ingen passagerare
Lättåtkomligt batteri, säkringar, luftfilter
Finns valmöjligheter när det gäller motorval m.m.
Få komponenter
Simplifierad tillverkning
Enkel montering av motor m.m.
Bekväm körställning
Enkel service
Minimera tillverkningskostnad

Ja
Ja
Vet ej
Ja
Delvis
Vet ej
Vet ej
Vet ej
Ja

De krav och önskemål som är uppfyllda så här långt i projektet kan bekräftas genom
3D-modellen och övrigt teoretiskt arbete. De punkter som inte är uppfyllda kräver en
färdig produkt som kan beprövas.
Som det nämns i avgränsningar var tanken aldrig att vi skulle göra en färdig produkt
utan bara en 3D-modell. Något som gör att de punkter som inte är genomförda heller
inte tillhör vår del av projektet.
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4. Resultat
De spänningar som visas i analyserna jämförs med kolfiberns mekaniska egenskaper
och framförallt sträckgränsen. Detta för att undvika plastisk deformation på ramen.
Se bilaga C.
4.1 Resultat acceleration
I belastningsfallet acceleration sattes två krafter på tyngdpunkten. Den ena är 2995N
i y-led och negativ 2995N i z-led. Detta resulterade i att det blev mest spänning runt
bakre stötdämparfästet. Där är det två kritiska punkter som får den maximala
spänningen på 168MPa. Se figur 4.1 i bilaga A.
4.2 Resultat retardation
I belastningsfallet retardation användes även här en tyngdpunkt med två krafter. I
negativ y-led sattes kraften till 4493N och negativ z-led till 2995N. Här blir
spänningarna störst där styrkronan sitter ihop med ramen. De två stycken punkter
som belastas mest får en maximal spänning på 130MPa. Se figur 4.2 i bilaga A.
Även framme på ramens sida blir det betydande påfrestningar. Se figur 4.3 i bilaga
A.
4.3 Resultat dalgång med retardation
I detta belastningsfall blir det större kraft i z-led. Här sätts kraften i y-led till 4493N
och 3836N i negativ z-led. Även i detta fall blir det störst spänningar kring
styrkronan. Det är samma punkter som belastas i detta fall som vid endast
retardation. Här blir den maximala spänningen 147MPa. Se figur 4.4 i bilaga A.
Även här blir det betydande påfrestningar på samma ställe som för endast
retardation. Se figur 4.3 i bilaga A.
4.4 Resultat för övriga belastningsfall
Vid en belastning av 1000N i x-led vid styrkronan blir det störst spänningar i ramen
vid den radien, på båda sidorna, där ramen går över till sadel och bakre
stötdämparfäste. Se figur 4.5 i bilaga A. Här är den maximala spänningen endast
5.6MPa.
Belastning av 1000N i både negativ och positiv z-led blir det störst spänningar runt
bakre stötdämparfästet. De två punkterna som är mest kritiska har en maximal
spänning på 10.5MPa. Se figur 4.6 och 4.7 i bilaga A.
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När ramen utsätts för ett moment på 1000Nm kring y-axeln i styrkronan blir det höga
spänningar på ett flertal ställen på ramen. Framförallt vid övre delen av styrkronan
och radien vid bakre stötdämparfästet. Se figur 4.8 i bilaga A. Den maximala
spänningen på ramen i detta belastningsfall är 191MPa.
I belastningsfallet där ramen utsätts för 1000N på styrkronan i y-led blir det störst
spänningar vid bakre stötdämparfästet och även i radie övergången mellan ram och
sadel. Se figur 4.9 i bilaga A. Den maximala spänningen här blir endast 1.42MPa.
4.5 Resultat av påverkan från hinder
I båda belastning fallen utsätts ramen för störst spänningar i övergången mellan ram
och styrkrona. I det första belastningsfallet utsätts ramen för 420MPa och i det andra
fallet för 311MPa.
4.6 Slutsats
Enligt våra analyser är detta en konstruktion som är tillräckligt hållbar för de
belastningar som den kommer att utsättas för. Men utsätts dock för väldigt stora
påfrestningar vid påverkan från hinder som kan resultera i sprickbildningar. Tanken
är dock inte att man ska köra in i en trottoarkant.
Målet att kunna använda detta underlag till fortsatt arbete och även för att kunna ha
ett starkt underlag vid en inregistrering i trafik har lyckats.
5. Diskussion
Intresset för kolfiber produkter har ökat de senaste åren vilket gör att många företag
har börjat använda sig av detta material. Framförallt inom den exklusivare
fordonsindustrin. Inom Carestos bransch gäller det att visa upp sig med nya och
utmärkande fordon på grund av den hårda konkurrensen och den begränsade
kundkretsen. Kolfiber används för att det ger ett imponerande intryck och visar status
vilket är just detta som är tanken med produkten.
Det finns endast två andra motorcykelramar i kolfiber som vi känner till och detta
gör att denna produkt är i framkant inom motorcykelbranschen.
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6. Fortsatt arbete
Vid eventuellt fortsatt arbete finns det några punkter som kan förbättras eller tas upp
för ett bättre resultat. Några av de punkterna är förstärkningsmaterial, noggrannare
geometri och analys på 3D-modellen.











Uppdragsgivaren grundtanke var att använda sig av förstärkningsmaterial
vid tillverkning. Därför kan förstärkningsmaterial ritas upp i 3Dmodellen och göra analyser på detta för en bättre konstruktion. I samband
med detta kan geometrin på ramen förbättras och överrensstämma med
den slutliga designen.
Vid modellering kan limytor ritas dit. Man kan även ta hänsyn till radier
och infästningar.
Den termodynamiska förändringen i materialet är en faktor som har
påverkan vid motorinfästningar, något som kan påverka materialet
negativt vid fukt.
Beräkningarna kan förbättras genom att använda sig av riktning och
lageruppbyggnad. För att få noggrannare uträkningar på var modellen
utsätts för störst kraft.
Limningen kan granskas mer och få fram materialdata på limningen som
visar att den är starkare än kolfiberdetaljerna som limmas ihop. Detta kan
göras med dragprov. Materialdata kan sedan användas i analysen.
En dynamisk beräkning på bakhjulet och dess upphängning för att
granska påfrestningen i kritiska punkter.

7. Kritisk granskning
I en del av arbetet har Fredy Olssons metod använts men har inte kunnat tillämpas
under hela projektet. Därför har egna metoder använts som har fungerat bra för att
lösa problemet. I projekt start hade uppdragsgivaren många önskemål och idéer som
hade gjort projektet hur stort som helst. En del av idéerna bestämdes under tiden och
avgränsningar fick göras p.g.a. tidsbegränsningen.
I början av arbetet skulle en given design från uppdragsgivaren tillämpas vid 3Dmodelleringen. Första utgåvan av designen modellerades upp och hänsyn togs till
limytor och andra detaljer. Designen ändrades sedan till ett annat grundkoncept
vilket gjorde att den första utgåvan inte gick att använda och en egen design valdes
med hans design i bakgrunden. Detta p.g.a. att tiden var begränsad.
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Bilaga A
Figurer för resultat

Figur 4.1
Spänningen för belastningsfall acceleration vid bakre stötdämparfäste.

Figur 4.2
Spänningen för belastningsfall retardation vid styrkronan.
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Figur 4.3
Spänningen för belastningsfall dalgång/retardation vid främre delen av ramen.

Figur 4.4
Spänningen för belastningsfall dalgång/retardation vid styrkronan.
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Figur 4.5
Spänningen för belastningsfall med 1000N i x-led.

Figur 4.6
Spänningen för belastningsfall med 1000N positiv z-led.
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Figur 4.7
Spänningen för belastningsfall med 1000N negativ z-led vid bakre stötdämparfäste.

Figur 4.8
Spänningen för belastningsfall med ett moment på1000Nm i runt y-axeln.

40

Figur 4.9
Spänningen för belastningsfall med 1000N i y-led vid bakre delen av ramen.

Figur4.10
Spänning för första belastningsfallet vid påverkan från ett hinder.
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Figur4.11
Spänning för andra belastningsfallet vid påverkan från ett hinder.
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Bilaga B
Konstanter
Geometri motorcykel
Massa (kg)
Hjulbas (mm)
Höjd, tyngdpunkt (mm)
Viktfördelning (%)
Styrvinkel (grader)
Bakre stötdämparvinkel (grader)
L2 (mm)

m = 305
l = 1405
d = 730
50%
23,5° (från vertikalplan)
29° (från horisontalplan)
567,5

Dynamiska konstanter

k
c

50000
1290
0,28 m
0,21 m
17 m/s2
0.1 m
1,16 rad

R
V
H
θ

185 kg
0,570 m
Fysiska konstanter
Gravitationskonstanten(m/s2)
Acceleration (m/s2)
Retardation (m/s2)
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g = 9,82
1g
1,5g

Bilaga C
Beteckningen på det materialet vi ska använda är VTM266 CF1100, enligt Leif
Tufvesson (2012).
Material data
VTM266
CF1100
T300(6k)-410gsm-2x2 Twill
Mekaniska egenskaper
E-modul (GPa)
Skjuvmodul (GPa)
Sträckgräns (MPa)
Tryckspänning (MPa)
Skjuvspännings gräns (MPa)
Densitet (kg/m3)
Poissons tal

45,5
3,01
632
389
79,2
1770
0,07
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Bilaga D
Krafter
Krafterna är uträknade med hjälp av friläggning, stycke 3.6. Där finns även kraftens
riktning illustrerade i respektive scenario.
Acceleration
Mg = 2995N

Fva = 2995N

Retardation
Mg =2995N

Fvr = 4493N

Den kraft som påverkar ramen med störst kraft är Påverkan från hinder och det är
denna kraft vi utgår ifrån när vi modellerar upp vår ram. Denna kraft har räknats
fram i stycke 3.7, med hjälp av friläggning och Matematica.
Påverkan från hinder
Se figur 3.12 och 3.13 för normalkraft och vridmoment som påverkar styrkronan.
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