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Abstract 
During the period from 2005-08-29 to 2006-02-17 the work of this master thesis was 
carried out by Ulf Häggblad at BAE Systems Hägglunds in Örnsköldsvik, Sweden. 
Mr. Häggblad study mechanical engineering with construction as major subject at 
Luleå University of Technology. This is the final moment in a 180 points civil 
engineering education.  
 
BAE Systems Hägglunds develops and manufactures ground military vehicles. The 
aim and direction of this work is to construct a suspension system for a whole family 
of wheeled vehicles, mainly SEP (Future Armoured Multirole System) and FRES 
(Future Rapid Effect System).  The suspension system is designed for a vehicle with 
mechanical drive system and can be built into two different variants, one alternative 
with six wheels and another with eight. A complete suspension system including 
wheel control arms has been constructed in CAD environment.  
 
SEP is a vehicle which is based on modular thinking and can be equipped for more 
than 20 different ranges of uses – military transport, ambulance, medic station, 
decontamination station for biological and nucleus infection, mine detection and 
removal of mines, radar carrier and so on – plus rocket or canon equipment for 
combat missions.  
 
This work includes generation of concepts, calculation and dimensioning, choice of 
concept, CAD-drawing and FEM-calculations of stresses.  
 
After analyzing advantages and disadvantages for each concept a hydropneumatic 
solution was finally chosen. This system is semi-active which in this case is defined 
as a constant spring rate and a controllable damping during driving.  Belly clearance 
can be adjusted through a level regulation of the amount of oil in the actuator at each 
wheel station. Characteristics of the wheel suspension are controlled by increasing or 
decreasing the amount of nitrogen in the working accumulators. Damping is 
controlled by three valves that reduce the oil outflow from the cylinders.  
 
Most important, this system will be able to handle new increased load demands. The 
results of this work will lead to improvements in vehicle running characteristics.  
 
Further work and analysis has to be done before the suspension can be built as a 
prototype and in the end taken into serial production. 
 



Sammanfattning 
BAE Systems Hägglunds tillverkar markgående militära fordon. Detta examensarbete 
behandlar nyutveckling av ett fjädringssystem ämnat för fordonstypen SEP 
(Splitterskyddad EnhetsPlattform) och FRES (Future Rapid Effect System). Arbetet 
omfattar ett hjulfordon med mekanisk drivning som skall utvecklas i ett 6x6 respektive 
8x8 utförande.  
 
SEP är ett modulfordon och kan byggas på med utrustning för mer än 20 olika 
användningsområden – militärtransport, ambulans, medicinstation, saneringsstation 
för biologisk och nukleär smitta, minsökare och minröjare, radarbärare och så vidare 
– plus rena stridsuppgifter med raketmodul, stridsvagnskanon och luftvärnskanon. 
 
Examensarbetet innefattar instudering, benchmarking, konceptgenerering, 
packstudie och omstuvning av komponenter, beräkning och dimensionering, 
konceptval, CAD-ritning och hållfasthetsanalys med FEM-beräkningar. 
 
Efter att övervägt för- och nackdelar med respektive koncept valdes slutligen en 
hydropneumatisk lösning med dubbla a-armar. Systemet är semiaktivt vilket i detta 
fall definieras som en icke varierbar fjäderkonstant men reglerbar dämpning under 
körning. Nivåreglerring av fordonets markfrigång sker genom att variera mängden 
olja i cylindrarna. Fordonets fjädringsegenskaper styrs genom att öka alternativt 
minska mängden kvävgas i arbetsackumulatorerna. Dämpning sker genom tre 
reglerbara ventiler som stryper oljeströmningen mellan cylinder och 
arbetsackumulator. 
 
Resultatet av detta arbete är en CAD-modell på ett fjädringssystem som i teorin 
bevisats kunna hantera de nya lastkrav som ställs på fordonet. Med största 
sannolikhet kommer detta fjädringssystem ge förbättrade köregenskaper vid samtliga 
lastfall jämfört med BAE Systems Hägglunds tidigare hjulfordon. Arbetet innefattar 
också konstruktion av bärarmar samt design av diverse övriga komponenter i 
hjulupphängningen. 
 
Fortsatta studier och ytterligare utvecklingsarbete krävs innan detta system kan 
prototyptillverkas för att så småningom sättas i serieproduktion. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Detta examensarbete innefattar nykonstruktion av en hjulupphängning för ett 
mekaniskt drivet hjulfordon. Fordonet ingår i produktfamiljen SEP/FRES och är avsett 
att utvecklas under de närmaste åren. På uppdrag av FMV har en elektriskt driven 
variant (med hjulmotor) utvecklats och provas för närvarande i Hägglunds regi, se 
Figur 1.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1 Bilden visar BAE Systems Hägglunds eldrivna SEP 6x6 prototyp.  

 
Som ett alternativ till den elektriska framdrivningen har ett likvärdigt mekaniskt drivet 
alternativ studerats. Det ligger i Hägglunds intresse att fortsätta dessa studier. Tabell 
1 nedan visar en övergripande teknisk fordonsspecifikation för SEP 8x8.   
 

Tabell 1 Visar övergripande tekniska data för SEP 8x8 fordonet. 

Vikt olastad [ton] 13,6 
Lastkapacitet [ton] 11,4 
Totalvikt [ton] Designad för max 25 
Dimensioner (L x B x H) [m] 6 x 2,83 x 2,25 
Lastvolym [m3] 10,2 
Framdrivning Y drift 
Besättning 2 (vagnspersonal) + 10 
Transportmöjligheter Flyg, båt, tåg och trailer 
Max hastighet [km/h] 100 
Effekt vikt förhållande [kW/ton] 22  
Skydd RPG-7 inkl. 8 kg minskydd + bombskydd  
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Teknikutveckling och ökad konkurrens har gjort att nya hårdare krav ställs på 
framtida militära fordon. Utvecklingen går mot högre lastkapacitet, ökad inre volym, 
kompaktare och lättare fordon med förbättrad transportbarhet och framkomlighet 
samt ett fullgott skydd. SEP är uppbyggd enligt grundprincipen liten utvändig och 
rymlig inuti. Fordonet är till både vikt och storlek mindre än de flesta av sina 
konkurrenter. Prestandan hos SEP är densamma eller bättre vad gäller teknologi, 
säkerhet och komfort. Modultänkandet är en av de faktorer som gör SEP till ett unikt 
fordon.  Några av fördelarna med moduluppbyggnaden är att fordonsparken blir 
större (mångsidigare) samtidigt som antalet reservdelar kan hållas nere vilket i 
slutändan leder till ekonomiska besparingar.  
 
Sett från vänster sida har fordonet form och dimensioner enligt Figur 2. 
 

 
Figur 2 Visar maximal längd och höjd för SEP 8x8. 

 
Figur 3 visar fordonets profil sett framifrån med måttsättning av maximal bredd.  

 

 
Figur 3 Visar fordonet sett framifrån. 
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En layoutkonstruktion av hjulupphängningen genomfördes av Hägglunds under våren 
2005. Figur 4 visar de ingående komponenterna i detta fjädringssystem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4 Beskriver layoutkonstruktionen av fjädringssystemet för det mekaniskt drivna hjulfordonet. 

 
Då fordonets vikt ökat till följd av ökade skyddskrav blir nominell hjullast 3000 kg. 
Fjädringsväg och dimensionerande lastfall skall i övrigt vara lika som för den 
elektriska varianten. Dimensionerande laster skalas mot fordonsvikten på lämpligt 
sätt.  
 
De nya hårdare skyddskraven innebär bland annat att fordonet skall kunna bestyckas 
med extra bepansring för att exempelvis klara en direktträff med det ryska 
granatkastargeväret RPG-7, se Figur 5. Denna typ av vapen har blivit vanligt 
förekommande i länder där fredsbevarande styrkor är verksamma.  
 

 
Figur 5 Visar en skytt i knästående skjutställning med ett 85-mm granatkastargevär av typen RPG-7. 
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1.2 Problembeskrivning 
Den prototyp som BAE Systems Hägglunds tillverkat var initialt konstruerad för en 
maximal vikt av 17,5 ton. Ökade last- och skyddskrav har gjort att fordonets totalvikt 
ökat till 25 ton. Detta medför att den befintliga hjulupphängningen måste 
omkonstrueras och anpassas utifrån den nya kravspecifikationen.  
 
De nya lastkraven innebär att den befintliga torsionsstaven inte är tillräckligt vridstyv 
för att bära upp fordonet. För att öka styvheten krävs att torsionsstavens diameter 
ökas. Detta får till följd att även dess längd måste skalas upp för att klara kravet på 
maximal formändring i materialet. Problemet med detta är att fordonet inte har det 
utrymme som krävs för att rymma längre torsionsstavar eftersom fordonets totallängd 
skall hållas oförändrad i enighet med modulariteten. 

 
Ett annat problem är att det totala viktspannet är stort mellan ett tomt och fullt lastat 
fordon. Ett passivt fjädringssystem av den typ som använts i layoutkonstruktionen 
medför att vagnens egenfrekvens förändras beroende på fordonets vikt. Eftersom 
fjädringen måste dimensioneras för att bära upp full last kommer fordonet uppföra sig 
stötigt när vagnen bestyckas med lättare last.  Ett sådant system medför att 
önskvärda fjädringsegenskaper endast kan uppnås i närheten av dimensionerande 
last. 
 
Lasterna kommer att variera relativt mycket mellan hjulen beroende på var fordonets 
tyngdpunkt hamnar. Detta kräver specifika fjädringsegenskaper för varje enskilt hjul. 
De bakre hjulparen kommer att utsättas för de största lastvariationerna eftersom 
valet av rollmodul påverkar den bakre delen av fordonet mest.  
 

1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att från grunden utveckla, konstruera och 
dimensionera en hjulupphängning som klarar kraven på last, lastväxling och komfort. 
Dessutom skall köregenskaper och framkomlighet på väg samt i terräng vara mycket 
goda och bättre än föregångarna till SEP 8x8. 
 

1.4 Uppgift 
Arbetsuppgiften beskrivs nedan i punktform. För att uppnå önskvärda mål har det 
dessutom varit nödvändigt att i viss utsträckning behandla områden som sträcker sig 
utanför huvuduppgiften. 
 
Huvuduppgiften består av att: 
 

•  Konstruera och dimensionera en hjulupphängning med hjälp av 
hållfasthetsberäkningar (utförs lämpligen med FEM-analys). 

•  Välja/konstruera en lämplig typ av fjäder och dämpare som uppfyller 
kravspecifikationen. 

•  Utforma ett system som möjliggör höjning och sänkning av fordonet.  
•  Integrera last- och temperaturkompensation i fjädringssystemet. 
•  Välja lämplig placering av krängningshämmare alternativt ersätta dessa. 
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1.5 Avgränsningar 
Fjädringssystemets geometriska infästningspunkter är framtagna i samarbete med 
Hägglunds beräkningsavdelning. Tabell 2 nedan visar fjädringssystemets 
geometriska koordinater. Figur 6 beskriver dessa punkter rent fysiskt i rymden. CAD-
modellen för layoutkonstruktionen används här för att skildra dessa punkter på ett så 
illustrativt sätt som möjligt. Koordinatsystemet i figuren representerar modellens 
nollpunkt med placering i marknivå vid första hjulparet och centrumbalkens mitt. 
 

Tabell 2 Visar fjädringssystemets infästningspunkter angivna som kartesiska koordinater. 

Hardpoints x_value [mm] y_value [mm] z_value [mm] 
Drive_shaft_inr 0 -200 625 
lca_front -230 -330 570 
lca_outer -12 -968 440 
lca_rear 270 -330 622 
Tierod_inner 350 -365 650 
Tierod_outer 235 -920 513 
uca_front -350 -330 856 
uca_outer 11 -910 765 
uca_rear 300 -330 856 
Wheel_center 0 -1146 600 
  
Hjulupphängningen är uppbyggd enligt principen med dubbla a-armar. Geometrin är 
optimerad med avseende på ackermann styrning, camberkontroll, ”antidive”, 
”antisquat”, rollning och så vidare. Redan befintlig geometri skall behållas oförändrad 
i största möjliga mån. 
 

 

Figur 6 Visar fjädringssystemets geometriska punkter i CAD-modellen. 
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Inga lagerberäkningar har utförts eftersom fordonets driftsprofil inte varit fullt 
definierad. Av samma anledning har det inte heller varit möjligt att genomföra en 
fullständig analys av a-armarna med avseende på utmattning. Lastfördelningen har 
antagits vara lika fördelade mellan samtliga hjulpar vilket innebär att en 1/8-dels 
modell har studerats och ansetts ge ett tillräckligt noggrant resultat, se Figur 7.  
 

 
Figur 7 Visar den principmodell som använts för att bestämma fjäderkraft, fjäderkonstant, 
egenfrekvens samt dämpning för fordonet. 

 

1.6 Utrustning 
Ett värdefullt hjälpmedel för att modulera, animera och göra hållfasthetsberäkningar 
av fjädringssystemet är CATIA V5 R14, se Figur 8. BAE Systems Hägglunds har 
tillgång till många olika CATIA-moduler som vid behov checkas ut av användaren.  
 

 
Figur 8 CATIA V5 R14 från franska Dassault Systémes har använts som CAE verktyg. 
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Under detta arbete har följande CATIA-moduler använts:  

•  Part Design 

•  Assembly Design 

•  Generative Shape Design 

•  Sheet Metal Design 

•  DMU Kinematics Simulator 

•  Tubing Design 

•  Generative Assembly Structural Analysis. 

 
Ett antal CAD-modeller har checkats ut ur BAE Systems Hägglunds egenutvecklade 
databas. PDA Classic samt CatiaPDA är de program som används för detta 
ändamål.  
 
Beräkningar har genomförts med hjälp av programmen Excel och MATLAB 7.0. 
Handberäkningar har utförts med kalkylator.   
 
Hägglunds beräkningsavdelning har analyserat fordonets karakteristik genom 
dynamiska beräkningar i programmet ADAMS 2003 och modeller i Design View. 
 

2  Nomenklatur 
I denna rapport har förkortningar införts för ord som är återkommande i texten, se 
nedan. Målet är att göra rapporten mera lättläst och överskådlig.  
 
ADAMS Automatic Dynamic Analysis of Mechanical Systems 

CAD Computer Aided Design 

CAE Computer Aided Engineering 

FEM Finita element metoden 

LTU Luleå tekniska universitet 

SEP Splitterskyddad EnhetsPlattform 

FRES Future Rapid Effect System 

FRED Future Rapid Effect Demonstrator 

FMV Försvarets materialverk 

FM Försvarsmakten 

BAE British Aerospace 

Hydrostrut Gasfjäder med oljedämpning 

g Jordens tyngdkraftsacceleration (9,81 m/s2) 
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3 Företagspresentation 
BAE Systems Hägglunds är ett av de absolut världsledande företagen inom 
konstruktion och tillverkning av stridsfordon och bandvagnar. För att vinna ytterligare 
marknad har företaget även startat utveckling av hjulfordon. Hägglunds har ca 1200 
anställda i Örnsköldsvik vilket gör företaget till en av kommunens största 
arbetsgivare, se Figur 9. BAE Systems Hägglunds är ett dotterbolag till den brittiska 
företagsjätten BAE Systems.  
 

 
Figur 9 Visar BAE Systems Hägglunds kontor och fabrik i Örnsköldsvik med en yta på ca 70 000 m2. 

 
BAE Systems är ett internationellt företag som utvecklar, levererar och underhåller 
avancerade försvarsfordon för luft, land, hav och rymd. BAE har kunder i över 130 
länder och cirka 100 000 anställda. Företaget omsätter ca 200 miljarder SEK per år. 
 
Det faktum att Hägglunds blivit uppköpta av en världsledande koncern med stora 
ekonomiska intressen, samtidigt som både konstruktion och produktion lever kvar i 
Örnsköldsvik är ett bevis för att det finns gott om spetskompetens inom Hägglunds 
”väggar”. 
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3.1 Historik 
Det hela började år 1899 då Johan Hägglund startade en snickerifabrik. Det var här 
grunden lades till det företag som med tiden kom att bli AB Hägglunds och söner. 
Som företagsnamnet antyder var detta ett familjeföretag, se Figur 10. Hägglunds har 
tillverkat en mängd olika produkter och ständigt anpassat sig efter marknadens 
behov. Detta är ett av kännetecken för den välomtalade ”Hägglundsandan”.  
 

 
Figur 10 Bilden visar Hägglunds grundare Johan Hägglund med fru och barn. Fotot togs år 1912. 

 
Företaget har under årens lopp tillverkat - möbler, bussar, flygplan, el- och 
hydraulmotorer, lyftkranar, stridsvagnar och bandvagnar. Berättelsen om Hägglunds 
historia går att göra lång men detta kapitel speglar endast delar av denna. 
 
Hägglunds delades så småningom upp i tre olika grenar enligt Figur 11. Hägglunds 
Vehicle AB inriktade sig på tillverkning av civila och militära markgående fordon. 
Hägglunds Drives AB kom att utveckla hydraulmotorer med tillbehör medan 
MacGREGOR Cranes AB specialiserade sig på lyftkranar. 

 

 
Figur 11 Visar exempel på produkter från vart och ett av de tre Hägglundsföretagen i Örnsköldsvik. 

 
Ett antal uppköp och namnbyten resulterade i det nu befintliga företagsnamnet BAE 
Systems Hägglunds. Trots ägarbyte sker nästan uteslutande all konstruktion och 
tillverkning fortfarande i Örnsköldsvik. Företaget är under ständig utveckling. 
Ekonomiskt starkare än någonsin och med goda förhoppningar inför framtiden. 

Hägglunds Vehicle AB      Hägglunds Drives AB         MacGREGOR Cranes AB 
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3.2 Produkter 
Hägglunds har ett stort sortiment av försvarsmaterial att tillhandahålla. För att 
begränsa rapportens omfång finns endast ett urval av de genom historien mest 
intressanta fordonen att läsa om i detta kapitel. För den intresserade har Hägglunds 
en informationsavdelning som vid förfrågan tillhandahåller informationsblad om 
företaget och dess produkter. 
 
 

 
 

 
 

 

Bv206S - Bandvagn 
Ersättare till Bv206 som sattes i 
serieproduktion 1993.  

•  Mer än 200 sålda enheter  
•  Verksam i 5 länder  
•  4 olika varianter  

Nytt för denna vagn är den bepansrade 
karossen som är splitterskyddad. 

BvS10 - Bandvagn 
Fordonet har varit i produktion ett 
flertal år och sålts i mer än 100 
exemplar. Tjänstgör i flertalet länder 
och har tillverkats i 3 olika varianter. 
Är utrustad med ytterligare 
bepansring jämfört med sina 
föregångare. Lastkapaciteten har 
ökat kraftigt både med avseende på 
vikt och volym. 

Bv206 - Bandvagn 
Detta är en trotjänare som levererats 
sedan 1979. Den har sålts i mer än 
11 000 exemplar till totalt 37 länder. Ca 
50 olika varianter har levererats. 
Karossen är tillverkad i förstärkt 
glasfiber och vagnen är amfibisk. I 
dagsläget sker ingen nyproduktion men 
uppgraderingspaket finns till försäljning. 
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SEP - Splitterskyddad EnhetsPlattform 
SEP är Hägglunds senaste fordon som bestyckas utefter uppdragets karaktär.  Detta 
är ett enhetsfordon bestående av en grundplattform med antingen hjul eller band, se 
Figur 12. Fordonet har möjlighet att bära flera olika utbytbara rollmoduler.  
 

  
 

Figur 12 Bilden visar grundprincipen med band, hjul och den utbytbara rollmodulen. 

 
SEP har kommit för att ersätta de föråldrade fordonsparkerna bestående av bland 
annat bandvagnar, strids- och understödsfordon. Detta är framtidens fordon som 
med största sannolikhet kommit för att bli Hägglunds nya storsäljare. Ett antal 
prototypfordon har tillverkats och är för närvarande under utprovning, se Figur 13. 
 

 
Figur 13 Visar två prototypbyggen, SEP-band och SEP-hjul. 

SEP-HJUL SEP-BAND 

CV90 - Combat vehicle 
Stridsfordon 90 finns i en mängd olika 
utföranden och har sålts i ett tusental 
exemplar. Fordonet anpassas efter 
kundens önskemål. Exempel på 
modeller är: 
 

•  CV90120-T 
•  CV9030 MkII 
•  CV9035 MkIII 
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4 Kravspecifikation - fjädringssystem 
 
Krav 

•  Totalviktsvariation, 13600 kg ≤  totalvikt  ≤ 25000 kg 

- Hjulupphängningen skall dimensioneras för en nominell hjullast av 3000 

kg/hjul. 

•  450 mm fjädringsväg, fördelat på 225 mm in och 225 mm ut. 

•  Markfrigång 555 ± 20 mm vid samtliga lastfall. 

•  Automatisk lastavkänning och temperaturkompensation. 

•  Skall klara ett temperaturområde från -46°C till +49°C. 

- Fordonet skall kunna verka vid en utomhustemperatur mellan  

-35°C och +40°C med full prestanda. 

- Fordonet skall kunna användas vid en utomhustemperatur från 

 -46°C till +49°C med begränsad prestanda. 

- Fordonet skall, efter kylning till -46°C eller uppvärmning till +49°C, kunna 

användas med full prestanda efter värmning/kylning. 

•  Fordonet skall vara höj- och sänkbart för att klara t.ex. flygtransport C-130. 

•  In- och utfjädringsstopp skall finnas. 

•  Vertikal egenfrekvens hos fordonet ca 1 Hz. 

•  Lägesgivare och kraft- eller tryckgivare vid varje hjulstation. 

•  Möjlighet att aktivera manuell alternativt automatisk nivåreglering. 

•  Skall klara vadning i vattentäkter med djup ner till 1,5 meter. 

•  Fordonet skall ha framkomlighet i miljöer med följande marklutningar: 

- Longitudinell lutning upp till ±30° och sidoslutning upp till 20° vid 

kontinuerlig körning. 

- Longitudinella lutningar upp till ±45° intermittent (<30s). 

- Sidoslutningar upp till 30° och longitudinella slutningar upp till ±20° vid 

kontinuerlig drift. 

Övriga krav 

•  Lätt. 

•  Billigt. 

•  Felsäkert. 

•  Servicevänligt. 
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5 Metod 

5.1 Studie av fjädringsterminologi 
Vid konstruktion av en hjulupphängning är det många parametrar att ta hänsyn till. 
Det är därför nödvändigt att studera de grundläggande begrepp och metoder som 
används inom fordonsbranschen för att uppnå önskvärda egenskaper.  
 
Goda köregenskaper, god fjädringsförmåga, ”antidive” och liten ”rollning” är bara 
några av de egenskaper som eftersträvas. För att uppnå bästa möjliga resultat krävs 
en målbild över vad som är önskvärt. En funktionstabell upprättades som visar vad 
som karakteriserar en bra hjulupphängning samt hur en sådan skall uppnås, se 
Tabell 3. 
 

Tabell 3 Beskriver huvuddragen i en bra hjulupphängning samt hur detta skall realiseras. 

Princip Definition Mål Lösning 
 
 
 
Isolation från 
underlaget 

 
Fordonets förmåga att 
absorbera energi samt 
isolera passagerar- 
och lastutrymmen från 
stötar. 
 
 

 
 
Att fordonskroppen 
tar sig fram 
obehindrat oavsett 
underlag. 

 
Absorbera energi 
från gupp och 
avleda denna utan 
att det uppstår 
oönskad oscillation 
i fordonet. 

 
 
 
 
 
Väghållning 

 
 
 
 
Förmågan att behålla 
kontakten med marken 
vid olika typer av 
körning och manövrar. 

 
Att hålla markkontakt 
med fordonet 
eftersom friktionen 
mellan däcken och 
underlaget 
bestämmer fordonets 
förmåga att styra, 
bromsa och 
accelerera. 
 

 
Minimera snabba 
viktförflyttningar 
från sida till sida 
samt mellan 
fordonets främre 
och bakre del 
eftersom detta 
försämrar däckens 
grepp mot 
underlaget. 

 
 
 
 
Kurvtagning 

 
 
 
Beskrivs som 
fordonets förmåga att 
färdas genom kurvor. 

 
Att minska den 
”rollning” som 
uppkommer när 
centrifugalkraften 
förflyttar fordonets 
tyngdpunkt utåt vid 
kurvtagning. 
 

 
 
Överföra vikt från 
den högre (inre) 
sidan av fordonet 
till den lägre (yttre) 
vid kurvtagning. 

 
 
I dagsläget går det inte att uppnå optimala värden för alla dessa egenskaper i ett och 
samma utförande. En förbättring på ett område leder nästan uteslutande till en 
försämring på något annat. Det gäller här att välja en godtagbar kompromiss. 
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Normalt skall en hjulupphängning klara minst sex olika kriterier. Dessa beskrivs enligt 
nedan. 
 

1. Upprätthålla önskad markfrigång hos fordonet. 
2. Minska effekten av chockstötar. 
3. Hålla hjulinställningen i en rät linje. 
4. Bära upp fordonets totalvikt. 
5. Hålla fordonets hjul i kontakt med underlaget. 
6. Framdriva fordonet i den riktning som föraren avser. 

   
Några områden som ofta anses som extra viktiga att tänka på vid valet av 
hjulupphängningsgeometri beskrivs i de nästkommande kapitlen. 
 

5.1.1 A-armar 
Hägglunds har valt att använda dubbla a-armar (engelsk benämning är ”wishbones”) 
som hjulupphängning. Det finns för närvarande inget annat känt fjädringssystem som 
ger ingenjören större möjlighet att själv välja cambervinkel, rollcentrum och så vidare. 
Denna typ av hjulupphängning innebär att hjulen kan röra sig i det närmaste 
oberoende av varandra.   
 
Krängningshämmare begränsar dock rörligheten något men systemet räknas 
fortfarande som oberoende. Motsatsen är ett så kallat beroende fjädringssystem. 
Exempel på detta är solidaxeln som sammanlänkar hjulparen mellan sidorna. Denna 
typ av hjulupphängning är vanligt förekommande i större kommersiella fordon. 
 
För att behålla väggreppet vid fjädringsrörelse är det viktigt att förflyttningen av 
däckets kontaktyta tvärs färdriktningen minimeras. Detta kan åstadkommas genom 
att göra de övre och undre a-armarna lika långa och parallella. A-armarna bör 
dessutom göras så långa som konstruktionen tillåter.  
 
Långa armar är positivt ur många synvinklar. Om fjädringsvägen hålls oförändrad 
krävs en mindre vridning av a-armarna vid infästning mot skrovet jämfört med kortare 
armar. Detta kan visa sig mycket viktigt om det blir aktuellt att använda torsionsstavar 
som fjädrande element. En större vridningsvinkel hos torsionsstavarna innebär också 
att torsionsstavens längd måste ökas för att inte överstiga maximal formändring hos 
materialet. 
 
Ytterligare en fördel med långa a-armar är att mindre vinkelförändringar uppstår hos 
de kulkopplingar som sammanlänkar bärarmarna med ”upright”.  
 

5.1.2 Pivotsväng (centrumsväng) 
SEP 8x8 skall klara att göra en pivotsväng. Detta åstadkommes genom att hjulen på 
höger och vänster sida roterar i motsatt riktning vilket innebär att fordonet svänger 
kring sin egen axel. Detta kan vara användbart om fordonet måste göra ”helt om” på 
exempelvis en vägbro eller någon annan manöver där svängrummet är begränsat. 
Tidskravet är att SEP skall klara 360° rotation på mindre än åtta sekunder. 
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5.1.3 Ackermann styrning 
Detta är en metod som används för att förbättra styrningen hos hjulfordon. Principen 
går ut på att de inre hjulen svänger i en snävare cirkel än de yttre vid kurvtagning, se 
Figur 14. Hjulen pekar då alltid i en 90°-vinkel mot det rotationscentrum som fordonet 
svänger kring. Denna metod minskar slitaget på däcken avsevärt. Vanligtvis används 
inte ackermannkontroll till 100 % eftersom det påverkar fordonets övriga egenskaper. 
 

 
Figur 14 Visar en principskiss av ett 8-hjuligt fordon med fullständig ackermannkontroll på de två 
främsta hjulparen och de två bakre utan styrning. 

 
SEP 8x8 skall styra på de två främsta hjulparen samt det bakersta vid hastigheter 
lägre än 20 km/h. Vid hastigheter högre än 20 km/h svänger fordonet endast med de 
två främre hjulparen. 
 
Kravet för SEP 6x6 är att fordonet skall kunna svänga inom en cirkel med diametern 
16 m men eftersom ett extra hjulpar tillkommit blir SEP 8x8 mera tungstyrt. 
Simuleringar i ADAMS visar att SEP 8x8 får en svängdiameter på 18,2 meter vid 7 
km/h, vilket Hägglunds anser vara godtagbart. Fordonet driver då endast på det 
bakersta hjulparet och vinkelutslaget för det innersta hjulet blir då 23° relativt 
fordonets längdriktning vilket optimerats för att undvika kollision med hjulhusen. 
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5.1.4 Cambervinkel 
Föreställ dig fordonet sett rakt framifrån. Cambervinkeln beskriver då hjulets lutning 
tvärs färdriktningen i förhållande till vertikalplanet. När hjulets överkant är vinklat in 
mot fordonets mitt definieras cambervinkeln som negativ. På motsvarande sätt ges 
en positiv vinkel då hjulets överkant är vinklat utåt enligt Figur 15. 
 

 
Figur 15 Visar exempel på hjulupphängning med positiv cambervinkel. Om hjulet tillåts rotera fritt följer 
det en cirkelbana med skärningspunkten x som rotationscentrum. 

 
När moderna fordon står i neutralläget är denna vinkel normalt nära noll. Vid in- och 
utfjädring tiltas hjulen inåt respektive utåt.  
 
Cambervinkeln kan användas för att göra ett fordon under- respektive överstyrt. 
Negativ cambervinkel hos de främre hjulparen och neutral vinkel hos de bakre ger ett 
överstyrt fordon, på samma sätt erhålls ett understyrt fordon genom positiv vinkel hos 
de främre hjulparen. 
 

5.1.5 Slip vinkel 
Uppstår vid kurvtagning och definieras som skillnaden mellan verklig färdriktning och 
hjulens riktning. Glidning mellan hjulen och marken ger upphov till detta fenomen 
som benämns slip. Storleken på slipvinkeln beror bland annat på friktionen mellan 
marken och hjulen. 
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5.1.6 Castorvinkel 
Castorvinkeln definieras ofta enligt följande. När hjulet observeras från sidan bildas 
en vinkel mellan vertikalplanet samt den linje som sammanbinder övre och undre 
kulkopplingen, enligt Figur 16. Denna vinkel kallas castorvinkel. 
 
 

 
Figur 16 Visar de tre möjliga fallen med neutral, positiv och negativ castorvinkel (γγγγ). Pilen visar hjulens 
rotationsriktning. 

 
En positiv castorvinkel ger förbättrad stabilitet åt fordonet som då strävar efter att 
rätas upp och färdas i en rak linje. Vid framförallt låga hastigheter gör detta så 
fordonet blir mera tungstyrt. 
 
Neutral castorvinkel används för både fram- och bakhjulsdrivna fordon. Positiv 
castorvinkel används endast för fordon med bakhjulsdrift och på så sätt nyttjas 
negativ vinkel för fordon med framhjulsdrift. 
 

5.1.7 Toe vinkel 
Beskriver hjulets vinkel i förhållande till fordonets färdriktning när rattens utslag är 
noll. ”Toe in” beskrivs vanligen som att avståndet mellan hjulparen på en axel är 
mindre i hjulets framkant än dess bakkant. ”Toe ut” definieras på samma sätt fast 
omvänt, se Figur 17. 
 
 

   
Figur 17 Visar exempel på en positiv toe vinkel αααα. 

 
Normalt eftersträvas att hålla toe vinkeln antingen positiv eller negativ för att införa en 
förspänning i styrlänkaget. När denna vinkel är neutral uppstår ”sladder” hos hjulen 
på grund av det inbyggda glapp som finns i hjulupphängningens leder. En alltför stor 
toe vinkel ger heller inte önskvärt resultat eftersom det medför ökat däckslitage. 

2αααα 

Färdriktning
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5.1.8 King pin 
”King pin” vinkeln ges genom att mäta den vinkel som bildas mellan hjulcentrums 
vertikallinje och den linje som sammanbinder övre och undre kulbulten, se Figur 18.  

 
Figur 18 Visar ”king pin” vinkeln som här betecknas som αααα. Samt avståndet som bildas mellan 
skärningslinjerna i markplanet. 

 
Genom att projicera ner de två linjerna mot markplanet och sedan mäta upp 
avståndet mellan dessa går det att uppskatta hur pass tungstyrt fordonet blir. Denna 
förskjutning ger upphov till ett moment när hjulen svänger. Momentet beräknas enkelt 
genom att multiplicera den horisontella markreaktionskraften med definierat avstånd 
enligt ovan. 
 
Som en tumregel brukar detta avstånd under normala förhållanden sättas till 10-25 % 
av däckets bredd (en ökning av detta avstånd leder till ett mera tungstyrt fordon). 
 

5.1.9 Rollning (krängning) 
Vid kraftig kurvtagning gör centrifugalkraften så att lasten omfördelas till de yttre 
hjulparen vilket ger upphov till att fordonet kränger. För att uppnå bästa väggrepp vid 
kurvtagning bör de yttre hjulens cambervinkel hållas oförändrad alternativt något 
negativ.  
 
Valet av hjulgeometri bestämmer var rollcentrum hamnar och påverkar därmed hur 
mycket fordonet kränger.  
 
Krängningshämmare används vanligen för att minska problemet med ”rollning”.  
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5.1.10 Anti-dive 
Vid kraftig inbromsning omfördelas vikt till den främre delen av fordonet vilket 
resulterar i att fronten momentant tenderar att sjunka ihop. Problemet gäller nästan 
uteslutande vid inbromsning. För att motverka detta kan man vinkla infästningen av 
de nedre a-armarna i fordonets front. Figur 19 beskriver den pendelarmsprincip som 
man önskar efterlikna. För SEP bör de undre a-armarna vinklas maximalt vad 
utrymmet tillåter. 
 

 
Figur 19 Vinklade a-armar ger samma effekt som en framåtriktad pendelarm. 

 

5.1.11 Anti-squat 
Detta är en geometrisk metod för att reducera fordonets tendens att sänka sig baktill 
vid acceleration.  Problemet kan till viss del åtgärdas genom att vinkla infästningen 
av de nedre a-armarna på fordonets bakdel i motsatt riktning som vid ”anti-dive”. 
Även här eftersträvar Hägglunds största möjliga vinkling av de undre a-armarna. 
 

5.1.12 Fjädrad vikt 
Beskrivs som den totala vikten av de komponenter som fjädringen bär upp. Chassi, 
kaross, transmission och motorer är några exempel som räknas in i den fjädrade 
vikten. 
  

5.1.13 Ofjädrad vikt 
Definieras som den sammanlagda vikten av de komponenter i fordonet som inte bärs 
upp av det fjädrande elementet. Exempel på detta är fälgar, däck, ”runflat”, bromsar, 
navreduktion plus halva vikten av a-armar, kardanaxalar, styrstag och i vissa fall 
även de fjädrande elementen. Liten ofjädrad vikt är önskvärt för att minska systemets 
rörelsetröghet.  
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5.2 Studie av fjädringssystem 
Ett fordons fjädringssystem har flera funktioner. Att bidra till förbättrad styrbarhet och 
bromsförmåga. Ge ökad komfort genom att dämpa bort vägljud, gupp och 
vibrationer. För att lyckas uppnå detta måste fordonets driftsprofil noggrant upprättas. 
Först därefter är det möjligt att utreda vilka egenskaper som är kritiska för att nå de 
uppsatta målen. Fjädringssystemet skyddar fordonet, passagerarna och last från 
skador och slitage. Alla fjädringssystem använder någon typ av fjäder för att uppta 
stötar och någon form av dämpare för att kontrollera hjulens rörelse. 
 

5.2.1 Olika system 
Ett fjädringssystem kan delas in i tre olika kategorier enligt Figur 20 nedan. 
 

 
Figur 20 Schemat ovan beskriver de tre olika typerna av fjädringssystem. 

5.2.1.1 Passivt  
Innebär icke reglerbar dämpning och fjäderkonstant under körning. 

5.2.1.2 Semiaktivt 
Ett semiaktivt system reglerar dämpningen medan fjädern har en icke varierbar 
fjäderkonstant eller så regleras fjäderkonstanten och dämpningen hålls konstant. 
Vanligtvis är det fordonets dämpning som regleras. 

5.2.1.3 Aktivt 
Aktiva system reglerar både dämpning och fjädring. Systemet tar indata från väg och 
förare. Det vanligaste aktiva dämpningssystemet använder en högtryckspump för att 
ge tryck åt de hydraulcylindrar som finns placerade vid varje hjulstation. Hjulens 
vertikala rörelser kontrolleras genom elektriskt styrda ventiler. Ytterligare exempel på 
aktiva system är elmotorer eller elektromagneter. Samtliga system har sensorer vid 
varje hjul som bestämmer dess vertikala läge samt hur stor kraft som verkar på 
dessa. Accelerometrar skickar information till en huvuddator när fordonet accelererar, 
bromsar eller svänger. Datorn använder komplexa algoritmer för att regelbundet 
behandla information och bestämma positionen för varje enskilt hjul.  

Fjädringssystem 

Passiv Aktiv Semiaktiv 

Variabel fjäderkonstant, 
konstant dämpning 

Variabel dämpning, 
konstant fjäderkonstant 

Variabel dämpning 
& fjäderkonstant 

Konstant 
dämpning & 

fjäderkonstant 
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5.2.2 Fjädring 
Alla fjädringssystem använder någon typ av fjäder för att absorbera stötar. För en 
fjäder eftersträvas deformationer som är stora i relation till vad som normalt är 
önskvärt vid mekaniska konstruktioner. Stora deformationer åstadkommes genom att 
utforma fjädern så att delelementens töjning successivt adderas i kombination med 
en materialfördelning som ger låga spänningskoncentrationer. Samt ett materialval 
och en materialbehandling som tillåter höga spänningar. Fjäderstyvheten bestämmer 
fordonets egenfrekvens. Fjädern skall uppta både den statiska belastning och de 
dynamiska laster som genereras vid körning. Det finns linjära, progressiva och 
degressiva fjädrar. Figur 21 nedan beskriver karakteristiken för dessa tre typer. 
 

 
Figur 21 Visar de tre olika typerna av fjäderkarakteristikor. 

 
Fjäderkonstanten för linjära fjädrar som utsätts för kompression eller töjning 
definieras enligt Ekvation 1. 
 

     
 
 

 
k = Fjäderkonstant [N/m] 
F = Kraft [N] 
f = Deformation [m] 
 
Ekvation 2 visar sambandet för fjädrar som är ämnade för vridning. 
 

ϕϕ
M

k =  

 
kϕ = Fjäderkonstant [Nm/rad] 
M = Moment [Nm] 
ϕ = Vinkelvridning [rad] 
 

f

F
k = Ekvation 1 

Ekvation 2 
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Då k är variabel går det att approximativt sätta k = ∆F/∆f = dF/df inom begränsade 
arbetsområden. 
 
Vid seriekoppling av fjädrar med fjäderkonstanterna ki fås den reducerade 
fjäderkonstanten kr ur sambandet enligt Ekvation 3. 
 

n
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För parallellkopplade fjädrar gäller Ekvation 4. Genom att addera fjäderkonstanten 
hos varje ingående fjäder fås fjäderkonstanten för hela systemet. 

 
 
 
 

Ett lågt värde på fjäderkonstanten ger en mjuk fjädring medan ett högt värde ger mer 
stöd åt fordonet och därmed en hårdare fjädring.  
 
Egenfrekvensen för en massa seriekopplad med en fjäder beräknas genom Ekvation 
5. Ett fordons egenfrekvens bestäms något förenklat genom att sätta in fordonets 
fjädrade vikt och dess reducerade fjäderkonstant i denna formel. Detta är giltigt 
eftersom fjädern ligger i serie med hjulet. Dock ger detta enbart ett approximativt 
värde av fordonets frekvens eftersom utväxlingsförhållandet mellan fjäder och 
hjulrörelse sällan är konstant. 
 

m

k
fk π2

1=  

 
fk = Egenfrekvens [Hz] 
k = Fjäderkonstant [N/m] 
m = Massa [kg] 
 
Egenfrekvenser runt 1 Hz eftersträvas för terrängfordon och när hög komfort är 
önskvärt. Frekvenser runt 0,1-0,5 Hz ger ”sjösjukesymtom” medan högre frekvenser i 
området 4-8 Hz leder till fysisk trötthet hos fordonets besättning.  
 
Ett korrekt val av fjäderkonstant innebär att föraren kan köra länge perioder utan att 
drabbas av uttröttning eller ”åksjukesymptom”. Som jämförelse ligger en vanlig 
personbil ofta runt 1,2-1,6 Hz. Bakvagnen ligger vanligtvis ett par tiondels Hz högre 
än framvagnen. 
 
Vid utveckling av fjädringssystem används vanligen en enkel simuleringsmodell för 
att förutse hur fordonet kommer att uppföra sig i verkligheten. Ett första test brukar 
vara att köra över sinusformade hinder med olika frekvens och amplitud. 
 
Ett antal olika typer av fjädrar har studerats i detta kapitel. Överslagsberäkningar har 
utförts för att se vilken typ av fjäder som passar bäst för denna applikation. Vilka 
möjligheter som finns att placera elementet har även vägts in vid valet av fjäder. 
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5.2.2.1 Torsionsfjädern 
En torsionsfjäder kan beskrivas som en stålstång vars vridstyvhet utnyttjas som 
fjädrande element, se Figur 22. Fjädern kopplas mot bärarmens ena led medan dess 
andra ände fixeras mot fast del i fordonet. När bärarmen vrids uppåt vid infjädring 
tvingas torsionsfjädern att vridas med. Torsionsfjäderns diameter bestämmer 
vridstyvheten och dess längd i kombination med diameter bestämmer tillåten 
vridningsvinkel. Eftersom torsionsfjädern är sammanlänkad med bärarmen via leden 
så utgör tillåten vridningsvinkel tillsammans med längden på a-armen maximal 
fjädringsväg.  
 
Fjäderns hållfasthetsdata kan förbättras 
genom förspänning och/eller ytbehandling 
vilket ger upphov till flytning i materialet. 
Tryckspänningar byggs då in i den obelastade 
fjädern. 
 
Torsionsstavens största fördel är dess 
enkelhet. Lång livslängd samt möjlighet att 
höjdjustera fordonet genom att variera 
förspänningen hos fjädern. En nackdel kan 
vara att denna typ av fjäder inte går att göra 
progressiv om detta visar sig önskvärt. 
 
Vridmoment i torsionsstaven beräknas genom Ekvation 6. 
 

FsMv =  
 
Mv = Vridmoment [Nm] 
F = Kraft [N] 
s = Hävarm [m] 
 
Vridtröghetsmomentet för en cylindrisk stång ges av Ekvation 7. 
 

16

3d
Wv

π=  

 
Wv = Vridtröghetsmoment [m3] 
d = Torsionsstavens diameter [m] 
 
Största skjuvspänningen hos en torsionsstav vid vridning ges av Ekvation 8. 
 

v

v

W

M=maxτ  

 
τmax = Största skjuvspänning [Pa] 
Mv = Vridmoment [Nm] 
Wv = Vridtröghetsmoment [m3] 

Figur 22 Visar exempel på hur en 
torsionsstav med splines i ändarna 
normalt är utformad. 

Ekvation 6 

Ekvation 7 

Ekvation 8 
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Vridmomentet för en cylindrisk stång beräknas genom Ekvation 9 nedan. 
 

32
I

4

v

dπ=  

 
Ιv = Vridmoment [m4] 
d =Torsionsstavens diameter [m] 
 
Förvridningsvinkeln hos en torsionsstav ges av Ekvation 10. 
 

v

v

GI

LM=ϕ  

 
ϕ = Förvridningsvinkel [rad] 
Mv = Vridmoment [Nm] 
L = Torsionsstavens längd [m] 
G = Skjuvmodul [Pa] 
Ιv = Vridmoment [m4] 
 
 
Genom att kombinera Ekvation 7 till och med Ekvation 10 ges ett samband enligt 
Ekvation 11. Denna ekvation bestämmer största tillåtna stavdiameter som kan 
användas utan att maximal formändring i materialet överstigs, samtidigt som kravet 
på fjädringsväg uppfylls. Beräkningarna genomförs utifrån den maximala stavlängd 
som kan tillåtas i SEP utan att kollision uppstår med andra komponenter. 
Skjuvmodulen för stål tillsammans med största tillåtna skjuvspänning hos befintlig 
torsionsstav har använts för att nyttja fjäderns egenskaper maximalt.  
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d =Torsionsstavens diameter [m] 
τmax = Maximal tillåten skjuvspänning [Pa] 
L = Torsionsstavens längd [m] 
ϕ = Förvridningsvinkel [rad] 
G = Skjuvmodul [Pa] 
 

Ekvation 9 

Ekvation 10 

Ekvation 11 
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För att beräkna hur stor last som fjädringssystemet klarar att bära upp vid statiskt 
jämviktsläge med önskad markfrigång kombineras Ekvation 6 och Ekvation 10. Detta 
ger oss en ny formel enligt Ekvation 12 nedan. Här sätter vi in den diameter som 
räknats fram genom Ekvation 11 tillsammans med vinkelvridningen och den hävarm 
som uppstår vid statiskt jämviktsläge. Insatta värden ger då: 
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F = Kraft [N] 
ϕ = Förvridningsvinkel [rad] 
G = Skjuvmodul [Pa] 
Ιv = Vridmoment [m4] 
s = Hävarm [m] 
L = Torsionsstavens längd [m] 
 
För att räkna om kraften ovan till vilken fjädrad massa som fordonet klarar att bära 
per hjulstation används Ekvation 13. 
 

kg
g

F
mmgF 1706

81,9

16740
  ≈==⇒=  

 
m = Fjädrad massa [kg] 
F = Kraft [N] 
g = Tyngdkraftens acceleration [m/s2] 
 
Slutsatsen av beräkningarna är att torsionsfjädern kan bära mer än 50 % av den 
fjädrade massan hos SEP 8x8 med önskvärd markfrigång. Detta gör torsionsfjädern 
till ett intressant alternativ eftersom det då är möjligt att använda två sådana fjädrar 
för att bära hela fordonsvikten. Alternativt går det att använda torsionsfjädern för att 
bära delar av lasten i kombination med ett annat system. 
 
Insatta värden i Ekvation 14 ger torsionsstavens fjäderkonstant, enligt nedan. 
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kϕ = Fjäderkonstant [Nm/rad] 
M = Moment [Nm] 
ϕ = Vinkelvridning [rad] 
 

Ekvation 12 

Ekvation 13 

Ekvation 14 
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5.2.2.2 Bladfjädern 
Bladfjädern består vanligtvis av ett stålblad eller ett antal sådana som är hopnitade i 
ett flertal lager. Fjädringsegenskaperna uppstår genom att bladen böjs vid infjädring 
som sedan eftersträvar att återgå till sitt jämviktsläge. Karakteristiken hos fjädern 
styrs av antalet blad och dess längd. Deformation av fjädern innebär att bladen gnids 
mot varandra och friktion uppstår vilket leder till att systemet dämpas. Det är svårt att 
förutsäga hur stor friktionen blir och bladfjädrar ger identisk dämpning vid in- och 
utfjädring vilket oftast inte är önskvärt. Friktionen kan minskas genom att lägga 
distanser mellan bladens ändar samt i dess centrum.      
 
Denna typ av fjädring används nästan uteslutande på tunga fordon. Bladfjädern har 
fördelen att lasten fördelas över en större yta av chassiet (jämfört med exempelvis en 
spiralfjäder). Principen med dubbla a-armar försvårar infästningen av bladfjädrar då 
denna typ av fjäder vanligtvis används hos fordon med solidaxlar. 
 
Maximal spänning hos en bladfjäder beräknas genom Ekvation 15. 
 

2

6

bh

FL=σ  

 
σ = Spänning [Pa] 
F = Kraft [N] 
L = Bladfjäderns längd [m] 
b = Bladfjäderns bredd [m] 
h = Bladfjäderns höjd [m] 
 
Tröghetsmomentet beräknas genom Ekvation 16 nedan. 
 

12
I

3bh=  

 
I = Tröghetsmoment [m4] 
b = Bladfjäderns bredd [m] 
h = Bladfjäderns höjd [m] 
 
För att sedan beräkna vilken utböjning detta ger fjädern kan Ekvation 17 används 
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=  

 
f = Bladfjäderns utböjning [m] 
F = Kraft [N] 
L = Bladfjäderns längd [m] 
E = Elasticitetsmodul [Pa] 
I = Tröghetsmoment [m4] 

Ekvation 15 

Ekvation 16 

Ekvation 17 
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5.2.2.3 Spiralfjädern 
 

Spiralfjädern är den absolut vanligaste typen av 
fjäder. Den kan beskrivas som en torsionsfjäder 
lindad kring en centrumaxel. Fjädern absorberar 
hjulens rörelse genom kompression och 
expansion. Fjädern eftersträvar att återgå till sitt 
normalläge eftersom lagrad energi då frigörs.        
Figur 23 visar exempel på hur spiralfjädrar 
vanligtvis är utformade. 

       Figur 23 Visar exempel på  
       spiralfjädrar. 

 
Vridmoment hos en spiralfjäder beräknas genom Ekvation 18. 
 

2

D
PMv =  

 
Mv = Vridmoment [Nm] 
P = Kraft [N] 
D = Fjäderns diameter [m] 
 
För att beräkna korrektionsfaktorn används Ekvation 19 
 

 
 
 

k = Korrektionsfaktor 
D = Fjäderns diameter [m] 
d = Spiralfjäderns diametrala godstjocklek [m] 
 
Vridtröghetsmomentet ges av Ekvation 20. 
 

16

3d
Wv

π=  

 
Wv = Vridtröghetsmoment [m3] 
d = Diametral godstjocklek hos spiralfjädern [m] 
 
Maximal skjuvspänning hos spiralfjädern beräknas genom Ekvation 21 
 

k
W

M

v

v=maxτ  

   
τmax = Största skjuvspänning [Pa] 
Mv = Vridmoment [Nm] 
Wv = Vridtröghetsmoment [m3] 
k = Korrektionsfaktor 
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Vridmomentet beräknas genom Ekvation 22 nedan. 
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v

dπ=  

 
Ιv = Vridmoment [m4] 
d = Spiralfjäderns diametrala godstjocklek [m] 
 
Antalet verksamma varv hos en fjäder beräknas genom Ekvation 23. 
 

75,1−= tv nn  
 
nv = Antal verksamma varv 
nt = Totala antalet varv inklusive planslipade varv 
 
Fjäderns hoptryckning alternativ uttöjning ges av Ekvation 24. 
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ft = Fjäderns längddeformation [m] 
P = Kraft [N] 
D = Spiralfjäderns diameter [m] 
G = Skjuvmodul [Pa] 
Ιv = Vridmoment [m4] 
nv = Antal verksamma varv 
 
Ekvation 18 till och med Ekvation 24 ger det nya sambandet enligt Ekvation 25. Med 
denna formel går det att beräkna tillåten diametral godstjocklek hos spiralfjädern utan 
att maximal formändring i materialet överstigs, samtidigt som kravet på fjädringsväg 
uppfylls. Beräkningarna genomförs utifrån den största diameter som kan tillåtas för 
spiralfjädern i SEP utan att kollision med andra komponenter uppstår. Övriga indata 
är största tillåtna skjuvspänning hos spiralfjädern tillsammans med skjuvmodulen för 
stål. 
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d = Spiralfjäderns diametrala godstjocklek [m] 
D = Spiralfjäderns diameter [m] 
ft = Fjäderns deformation [m] 
G = Skjuvmodul [Pa] 
τmax = Största skjuvspänning [Pa] 
nt = Totala antalet varv 

Ekvation 25 
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För att beräkna den kraft som fjädern klarar att bära vid statiskt jämviktsläge används 
Ekvation 22 och Ekvation 23 kombinerat med Ekvation 24 vilket ger det nya 
sambandet enligt Ekvation 26.  
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P = Kraft [N] 
ft = Fjäderns deformation [m] 
G = Skjuvmodul [Pa] 
d = Spiralfjäderns diametrala godstjocklek [m] 
D = Spiralfjäderns diameter [m] 
nt = Totala antalet varv 
 
För att räkna ut vilken fjädrad massa som fordonet klara att bära upp per hjul 
används Ekvation 27. 
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m = Fjädrad massa [kg] 
F = Kraft [N] 
g = Tyngdkraftens acceleration [m/s2] 
 
Insättning av värden i Ekvation 28 ger fjäderkonstanten. 
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k = Fjäderkonstant [N/m] 
F = Kraft [N] 
f = Deformation [m] 
 
Resultatet av dessa beräkningar visar att spiralfjädern inte har samma styrka som 
torsionsfjädern sett utifrån tillgängligt utrymme. Därför kommer denna lösning inte att 
studeras ytterligare. 

Ekvation 26 

Ekvation 27 

Ekvation 28 
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5.2.2.4 Tallriksfjädern 
Denna fjädertyp är vanligtvis degressiv vilket gör den svår att använda i 
fjädringssystem. För SEP 8x8 är det istället önskvärt att styvheten ökar med ökad 
deformation. Tallriksfjädrar är konstruerade för att klara stora krafter vid små 
deformationer vilket alltså är ett problem om inte någon typ av utväxling/hävarm kan 
användas. Tallriksfjäderns begränsade användningsområde gör den långt ifrån 
optimal för detta fjädringssystem. Det har därför setts som irrelevant att genomföra 
beräkningar på denna typ av fjäder. 
 

5.2.2.5 Gasfjädern 
Fjädern består av en cylindrisk eller sfärisk kammare med någon form av gas inuti 
(ofta kvävgas). Principen bygger på att arbetsmediets kompressibla egenskaper 
utnyttjas för att absorbera energi från hjulens vertikala rörelser. Energin återges 
sedan till systemet när belastningen avtar. Gasens kompressibla egenskaper gör 
gasfjädern progressiv. Elasticiteten hos behållare, eventuella avtätande membraner 
samt läckage är av stor betydelse för prestandan hos denna typ av fjäder. En vanlig 
standardackumulator går att använda som gasfjäder. De tre standardtyperna är 
membran-, blås- samt kolvackumulatorn, se Tabell 4. 
 

Tabell 4 Visar för- och nackdelar med kolv-, membran- respektive blåsbälgsackumulatorer. 
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5.2.2.6 Magnetfjädern 
Magnetfjädrar finns som permanentmagnetiska och/eller elektromagnetiska. En 
elektromagnet skapas vanligen av en spole med en järnkärna i inuti. När spolen 
försätts med ström bildas ett magnetfält och en kraft påverkar järnkärnan enligt den 
klassiska formeln F=BIL. Här utnyttjar man de repellerande alternativt attraherande 
kraftegenskaper som magneter innehar. Tyvärr kan denna typ av fjädring inte 
användas för att bära SEP fordonets laster eftersom de blir mycket 
utrymmeskrävande i relation till hur mycket kraft de klarar att generera. 
Magnetfjäderns repellerande kraft avtar med kvadraten på avståndet. 
 

5.2.2.7 Däcken 
Däcken kan beskrivas som luftbälgar där en stor del av dess uppgift är att bära upp 
fordonet. De fungerar på samma sätt som gasfjädern. Exempelvis använder ofta 
lastmaskiner däcken som dess enda fjädrande element. Däcken ses ofta som den 
viktigaste komponenten för att uppnå god kontroll av ett fordon. Storlek, konstruktion, 
materialsammansättning samt däcktryck är helt avgörande för att lyckas med detta. 
 

5.2.2.8 Krängningshämmaren 
Krängningshämmare används tillsammans med traditionella dämpare för att 
motverka krängning av fordonet vid kurvtagning. När ett fordon svänger i en riktning 
så påverkas fordonet av krängning i motsatt riktning. Krängningshämmaren kopplar 
samman hjulen genom en metallstav vilket innebär att kraft och rörelse från de yttre 
hjulparen omfördelas till de inre. Detta får till följd att fordonet håller sig mera upprätt. 
Exempel på hur en krängningshämmare kan vara utformad visas i Figur 24. 
 
 

 
Figur 24 Visar exempel på en vanlig krängningshämmare med tillhörande länkage. 

 
Enda egentliga nackdelen med att använda en sammanlänkad krängningshämmare 
av denna typ är terrängkörning på raksträckor. Kraften omfördelas även här mellan 
sidorna vilket inte är önskvärt. 
 

5.2.3 Dämpning 
I ett fjädringssystem absorberas energi initialt av en fjäder och det är stötdämparens 
uppgift att omvandla större delen av denna rörelseenergi till värme. Stötdämpare bär 
inte upp fordonet utan kontrollerar den relativa hastigheten mellan hjul och kaross. 
 
En ideal dämpare är vanligtvis mjuk vid kompression för att låta fjädern ta upp 
stötarna och hård vid tillbakafjädring för att förhindra att fordonet hamnar i 
egensvängning. En för mjuk dämpare innebär att den ofjädrade massan fortsätter 
uppåt efter att fordonet passerat ett gupp vilket i praktiken innebär att däcken tappar 
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kontakten med marken. En för hård dämpning gör så energi överförs till chassiet, 
även detta med följdverkan att fordonet tappar markkontakten. Dämpare är 
hastighetskänsliga vilket innebär att en ökning av dess rörelsehastighet ger upphov 
till ett större motstånd mot denna rörelse. 
 
Ett stort retur/kompression förhållande ger initialt god komfort men problem eftersom 
fordonet sjunker ihop (tappar markfrigång) vid körning över flera tätt efter varandra 
kommande hinder. Normalt brukar man lägga sig på 2:1 till 3:1 i 
retur/kompressionsförhållande hos en personbil. Eftersom detta är ett terrängfordon 
är det mera troligt att förhållandet 1:1 ger önskvärda egenskaper.  
 
Förhållandet mellan fjädring och dämpning kallas för dämpfaktor ξ. Det är ett mått på 
den oscillation som uppstår vid excitation av ett fjädringssystem. Vid förenkling av 
systemet till en åttondelsmodell och försummande av däckens bidrag till fjädring och 
dämpning ges dämpfaktorn precis som för en enkel harmonisk svängning genom 
Ekvation 29. 
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ξ = Dämpfaktor 
c = Dämpningskoefficient [N*s/m] 
k = Fjäderkonstant [N/m] 
m = Fjädrad massa [kg] 

 
Enligt teorin från styr- och reglertekniken uppstår kritisk dämpning då 
dämpningsförhållandet ξ = 1. Detta betyder att vid en störning av systemet såsom en 
hoptryckning av fjädern återgår massan tillbaka till ursprungsläget optimalt utan 
översvängning. Vid ξ > 1 är systemet överdämpat. Vilket innebär att vid störning 
återgår massan till ursprungsläget men långsammare än vid kritisk dämpning och när 
ξ < 1 blir systemet underdämpat. Dämpfaktorn kan beskrivas grafiskt enligt Figur 25.  
 

 
Figur 25 Beskriver hur en sinusvåg påverkas vid några olika värden på dämpfaktorn.  

Ekvation 29 



Konstruktion av Fjädringssystem för Hjulfordon Ulf Häggblad 
  

 33(33) 

I praktiken beror valet av dämpfaktor på vilken typ av fordon och ändamål dämparen 
skall användas till. En komfortinriktad bil kan ligga mellan 0,2 och 0,3 medan en 
sportbil ämnad för vanlig väg ligger på 0,4 till 0,6. Formelbilar kan ha en dämpfaktor 
runt 1. 
 
I princip alla fordon är underdämpande eftersom en viss ”översläng” i rörelserna är 
ett mindre problem än den komfortförsämring som uppstår vid högre dämpningstal. 
Finessen med ställbara system är möjligheten till kritisk dämpning kring 
egenfrekvensen utan att för den skull höja överföringsfunktionen vid högre frekvenser 
och därmed tappa komfort.  I slutändan är det ändå alltid frågan om en kompromiss, 
inga system har oändlig bandbredd och ställbar dämpning verkar bara i två 
kvadranter av fyra möjliga (semiaktiv dämpning kan enbart skapa kraft motriktad 
rörelsen, aldrig förstärka kraften i samma riktning som rörelsen). 
 
Det är inte ovanligt att man försöker hålla dämpfaktorn konstant över hela 
fjädringsvägen. Det finns dämpare som har slagberoende dämpning, ofta med en 
zon mitt på slaget som har lägre dämpning. Den högre dämpningen i ändlägena 
kompenserar då för en högre fjäderkonstant från till exempel returfjädrar och så 
kallade ”bumpgummin”. 
 
Så länge man undersöker ett hjul i taget blir modellen inte alltför komplicerad, men i 
verkligheten är det en fjädrad massa med sex frihetsgrader (3 translationer, 3 
rotationer) och i detta fall åtta hjul. Fjäderkonstanten, mass- och tröghetsmomentet är 
olika i roll, pitch och parallellrörelse. 
 
Dämpfaktorn påverkas utifrån vilken typ av fjädringssystem som används. Under 
förutsättning att fordonets totalvikt hålls oförändrad ger ett konventionellt (passivt) 
fjädringssystem med konstant dämpningskoefficient c och fjäderkonstant k en 
oförändrad dämpfaktor ξ. Om den fjädrande massan minskar får detta till följd att ξ 
ökar och systemet blir mera dämpat. En ökning av massan ger motsatt effekt. 
Genom att studera Ekvation 29 på föregående sida blir detta samband enklare att 
inse. 
 
Jämför detta med en gasfjädring och ett antagande om konstant 
dämpningskoefficient c. Fjäderkonstanten k ändras till storlek och karaktär beroende 
på den fjädrade massan. En minskning av lasten ger en lägre fjäderkonstant och vice 
versa. Detta åtgärdas genom att initialt variera den mängd gas som komprimeras i 
arbetsackumulatorn. Fjäderkonstanten förändras progressivt under fjädringsförloppet 
på grund av gasers kompressibla egenskaper. Ett vanligt förfarande är att förenkla 
modellen och räkna med fjäderkonstantens medelvärde. 
 
Förändringar av fjäderkonstanten leder till försämrade egenskaper hos fordonet om 
inte ett semiaktivt system används där c varieras för att hålla dämpfaktorn konstant. 
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5.2.3.1 Hydraulisk dämpning 
Alla hydrauliska dämpare är uppbyggda enligt principen att kinetisk energi (rörelse) 
kan omvandlas till termisk energi (värme). Oljan i dämparen tvingas då att flöda 
genom begränsade kanaler och ventilarrangemang (strypningar) vilket genererar 
hydraulisk resistans (friktion).  
 
En dämpare består vanligtvis av en kolv som arbetar axiellt inuti en cylinder. På 
kolven finns små ventiler vars uppgift är att begränsa oljeflödet vilket ger upphov till 
en dämpande kraft. Det är möjligt att beräkna den dämpning, effekt samt 
temperaturökning som uppstår till följd oljeflödet som tvingas genom dessa 
strypningar.  
 
För att beräkna resistansen mot vätskeflöden kan Lohm´s lag användas, se Ekvation 
30. Denna formel inkluderar parametrar som densitet, viskositet och Reynolds tal. 
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L = Lohms 
d = Strypdiameter [mm] 
 
Vid parallella strypningar med Lohm Li ges det totala Lohmtalet LT ur sambandet 
enligt Ekvation 31. 
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LT = Lohms total 
Li = Lohms för enskild strypning 
 
Vid seriella strypningar med Lohm Li ges det totala Lohmtalet LT genom Ekvation 32. 
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LT = Lohms total 
Li = Lohms för enskild strypning 
 
Tryckskillnaden över strypningen beräknas genom Lohm´s Lag, se Ekvation 33. 
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p =∆  

 
∆p = Tryckskillnad [kPa] 
L = Lohms 
I = Flödet [liter/min] 

Ekvation 31 

Ekvation 30 

Ekvation 32 

Ekvation 33 
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För att beräkna den kraftförändring som verkar på kolven till följd av strypningen kan 
Ekvation 34 användas. 
 

kolvApF ×∆=∆  
 
∆F = Kraftskillnad [kN] 
∆p = Tryckskillnad [kPa] 
Akolv = Kolvarea [m2] 
 
Kolvarean ges av Ekvation 35. 
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Akolv = Kolvarea [m2] 
d = Kolvdiameter [m] 
 
Dämpningen av kolvstången beräknas genom Ekvation 36. 
 

kolvv
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C = Dämpning [kNs/m] 
∆F = Kraftskillnad [kN] 
vkolv = Kolvhastighet [m/s] 
 
Den hydrauliska effekten som genereras till följd av tryckfallet i strypningen beräknas 
genom Ekvation 37. 
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P = Effekt [W] 
∆p = Tryckskillnad [kPa] 
L = Lohms 
 
Vätskans temperaturökning till följd av tryckfallet över strypningen ges av Ekvation 
38. 
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∆T = Temperaturökning [°C] 
∆p = Tryckskillnad [kPa] 
s = Specifik vikt (densitet) [kg/m3] 
cp = Specifik värmekapacitet [J/(kg*K)] 

Ekvation 34 

Ekvation 35 

Ekvation 36 

Ekvation 37 

Ekvation 38 
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5.2.3.2 Friktionsdämpning 
Friktionsdämpning bygger på att två ytor i rörelse relativt varandra pressas ihop och 
på så vis bildas värmeförlust genom friktion. Denna princip används exempelvis i 
rotationsdämpare med våta lameller.  
 
En våt lamelldämpare består vanligtvis av ett antal skivor med friktionsmaterial på 
båda sidorna, dessa skivor sitter monterade på en roterande axel. Mellan dessa 
friktionsskivor sitter plattor utan friktionsmaterial monterade (statiskt låsta mot 
rotation). Vid fjädring pressas stapeln av plattor mot varandra och friktion utvecklas i 
gränsytorna mellan plattorna.  
 
Fördelarna med våta lamelldämpare är möjligheten att bygga dämpare som klarar 
stora energimängder inom en begränsad volym. Dessutom är rotationsdämpare i det 
närmaste underhållsfria då nötningen är extremt liten (största nötningen sker initialt). 
 
Friktionsmaterialen var i teknikens början vävda material och sintrad metall för att 
sedan utvecklas till den uppsjö av friktionsmaterial som finns idag. De viktigaste 
egenskaperna som brukar anges för friktionsmaterial för våta applikationer är: 
 

•  Dynamisk friktionskoefficient (mot stål). 
 

•  Statisk friktionskoefficient. Den statiska friktionen är alltid högre än den 
dynamiska, men en liten skillnad eftersträvas eftersom en stor skillnad ger 
upphov till högfrekventa självsvängningar och oljud vid dämpning. 

 

•  Energikapacitet, anger hur mycket energi friktionsmaterialet kan ta upp per 
ytenhet vid dämpning. 

 

•  Effektkapacitet, anger hur mycket effekt friktionsmaterialet kan ta upp per 
ytenhet, antingen momentant eller över en hel fjädringsrörelse. 

 
De vanligaste friktionsmaterialen delas in i tre kategorier: 
 

1. ”Papper”, som är den billigaste materialtypen. Namnet är missledande 
eftersom materialet har mycket få likheter med papper. Namnet kommer ifrån 
att dessa material tidigare tillverkades i vanliga pappersmaskiner. 
Pappersmaterial finns i oerhört många varianter, men generellt kan sägas att 
dessa material har hög friktion och ger tysta dämpare, men har låg 
temperaturtålighet och energikapacitet. 
 

2. Sintrad metall, som är dyrare än pappersmaterialen men i gengäld tål högre 
temperaturer. Energikapaciteten är snarlik papper, medan sintermaterialen tål 
hög effekt. En nackdel med sintrad metall är att oljud kan uppstå eftersom den 
statiska friktionskoefficienten är betydligt högre än den dynamiska. 
 

3. Kolfiberväv, som är det dyraste materialet. Fördelen med kolfibermaterialen är 
att det tål mycket höga temperaturer och har därför en hög energikapacitet. 
Även denna typ ger tyst dämpning. 
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5.2.4 Integrerad fjädring och dämpning 
Dämparen används för att kontrollera hjulens fjädringsrörelse och fjädringshastighet. 
En fjäder utan dämpare ger eftersvängningar och dämparen är till för att dämpa ut 
dessa svängningar. Detta kapitel behandlar olika typer av system där fjädring och 
dämpning finns integrerade i samma enhet. 

5.2.4.1 Hydropneumatisk 
Som namnet antyder är det vätska (olja) och gas (luft, kväve) som är 
nyckelkomponenterna i systemet. Oljan och gasen hålls separerade från varandra 
genom exempelvis ett membran i en behållare (ackumulator). Nedan visas ett 
exempel på hur hydropneumatiska system kan utformas, se Figur 26. Vid infjädring 
pressar kolven olja upp till ackumulatorn via en strypning. Detta innebär att 
membranet deformeras och gasen i behållaren komprimeras. Gasen och oljan 
strävar sedan efter att återgå till jämviktsläget. Gasen expanderar och oljan pressas 
ut ur ackumulatorn vilket medför att dämparen fjädrar ut. 
 
 

 
Figur 26 Bilden visar principen för en hydropneumatisk dämpare med membranackumulator. 

 
Denna typ av dämpare gör det möjligt att reglera markfrigången genom att variera 
mängden olja i cylindern. Det är möjligt att förbättra detta system ytterligare genom 
att reglera mängden gas i ackumulatorn. På så sätt kan fjäderkonstanten justeras 
vilket är önskvärt vid lastkompensation. 
  
Kolvens area beräknas genom Ekvation 39. 
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Akolv = Kolvarea [m2] 
D = Kolvdiameter [m] 

Ekvation 39 

Orifice 
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Genom att ställa upp en momentjämvikt kring infästningen av den a-arm som 
hydrostruten fästes mot går det att beräkna den kraft som krävs för att upprätthålla 
fordonets markfrigång, se Ekvation 40. 
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Fhjul = Kraften som verkar på hjulcentrum [N] 
lhjul = Hävarm till hjulcentrum [m] 
Fcyl = Kraften som verkar på cylindern [N] 
lcyl = Hävarm cylinder [m] 
α = Vinkeln mellan cylinder och vertikalplanet [rad]  
(förändras under fjädringsförloppet) 
 
För att beräkna det tryck som uppstår i cylindern vid statisk jämvikt används Ekvation 
41. 
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pcyl = Trycket i cylindern [Pa] 
Fcyl = Cylinderkraft [N] 
Akolv = Kolvarea [m2] 
pstat = Statiskt tryck i cylindern [Pa] 
 
Cylindervolymen beräknas genom Ekvation 42. Detta är den volym som pressas ut 
ur cylindern när fordonet går från fullt utfjädrad till fullt infjädrad. 
 

sAV kolvcyl =  

 
Vcyl = Slagvolym [m3] 
Akolv = Kolvarea [m2] 

s = Slaglängd [m] 
 
Utflöde alternativt inflöde i cylindern till följd av infjädring respektive utfjädring 
beräknas genom Ekvation 43. 
 

kolvkolv AvQ =  
 
Q = Flöde [m3/min] 
v kolv = Kolvens hastighet [m/s] 
Akolv = Kolvarea [m2] 

 

Ekvation 40 

Ekvation 41 

Ekvation 42 

Ekvation 43 
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5.2.4.2 Gasfjädring med blåsbälg 
Fjädringssystem med blåsbälg används ofta på lastbilar, blåsbälgen arbetar med litet 
gastryck och stor kolvarea. När kolvstången trycks ihop rullar gummibälgen efter 

utsidan på kolven som trycks in i 
bälgen och komprimerar gasen, se 
Figur 27. Genom att ändra tvärsnittet 
på kolven kan man justera 
fjäderkonstantens karakteristik. En 
konisk kolv med konan vänd inåt 
bälgen ger en förstärkt progressiv 
fjädring. En konisk kolv vänd åt andra 
hållet ger en mera linjär fjädring 
(eftersom gasfjädringen i sig själv är 
progressiv). Själva dämparelementet i 
det här systemet fungerar precis som 
en konventionell dämpare. Det vill 
säga att man genom en strypning 
bromsar oljeflödet genom dämparen. 
 
 
 

5.2.4.3 Eldämpning 
Denna typ av dämpare är byggd för att absorbera energin i fjädringssystemet med 
hjälp av en roterande elmotor, enligt Figur 28. Kraften från bärarmen omvandlas från 
en linjär kraft till ett moment via en kuggstång och en växel. Bärarmens rörelse kan 
antingen dämpas (bromsas) genom att man använder elmotorn som generator eller 
accelereras genom att man driver elmotorn. 
 
 

 
Figur 28 Visar exempel på uppbyggnaden av en dämpare med elmotor och kuggstång. 

Dämparelement 

Gas / Luft 

Gummibälg 

Kolv 

Figur 27 Visar principen för en gasfjäder med 
blåsbälg. 
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Ett exempel på eldämpning kommer från BOSE Corporation som använder en typ av 
linjär elektromagnetisk motor (LEM) för att styra varje hjul individuellt. En dator 
används för att automatiskt justera fjädringen beroende på underlag. Denna lösning 
innebär att fordonet kan justera markfrigången och samtidigt hålla kontakt med 
marken även vid höga hastigheter över gupp och vid kraftiga undanmanövrar 
(svängning). De använder linjärmotorer för att absorbera eller accelerera 
bärarmarnas rörelser, se Figur 29. Vid varje kompression av systemet genereras 
elektricitet som lagras i batteriackumulatorer för att sedan återanvändas. Största 
fördelen med denna lösning är att LEM arbetar mycket snabbare än ett konventionellt 
fjädringssystem. Denna typ av fjädring kräver mycket utrymme i förhållande till den 
slaglängd som är möjlig att uppnå och är därför inte aktuell för fordonet SEP. En 
sådan lösning skulle inkräkta för mycket på rollmodulens utrymme vilket är 
oacceptabelt. 

 
 
 

 
Figur 29 Visar det elektriska dämparsystem som BOSE utvecklat för personbilar. 
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5.3  Packningsstudie 
Vid designen av fjädringssystemet inriktades arbetet i första hand mot SEP 8x8 
eftersom detta fordon är det mest kompakta. Om fjädringssystemet kan 
implementeras på detta fordon så kan det även installeras på övriga hjulfordon i SEP 
familjen. Modultänkandet innebär att samma ram som för SEP 6x6 skall användas 
för SEP 8x8. Detta får till följd att ett extra hjulpar skall innerymmas på samma 
totallängd. 
 
Med CAD-modellen från konceptstudien som underlag studerades vilka utrymmen 
som finns tillgängliga för den nya hjulupphängningen. Fordonsmodellen från 
konceptstudien illustreras i Figur 30. 
 

 
Figur 30 Visar CAD-modell av SEP 8x8 med rollmodul för bärande av militär trupp. 

 
De extra hjulparen på plats visar att avståndet mellan däcken endast är 7 cm. Detta 
kan innebära problem på vintern när fordonet skall bestyckas med snökedjor.  
 
Det är inte fastställt vilka av de 8 hjulen som fordonet skall använda för att svänga. 
Beräkningsavdelningen animerar genom modeller i ADAMS vilken svängningsradie 
olika typer av styrning ger. Ett förslag är att de två främre hjulparen alternativt det 
första samt det sista hjulparet skall användas vid svängning. Även vid svängning kan 
detta ge problem med kollision mellan hjulen på grund av det relativt begränsade 
avståndet mellan varje hjulpar. Här eftersträvas att på ett eller annat sätt öka 
avstånden mellan hjulparen. 
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Det blir tydligare att studera vilka kollisioner som uppstår med det extra hjulparet på 
plats genom att enbart betrakta centrumbalken med tillhörande (befintlig) 
hjulupphängning. Resultatet blir då sett uppifrån enligt följande, se Figur 31. 

 
Figur 31 Visar vilka kollisioner som uppstår när det extra hjulparet (befintligt utförande) monterats. 

 
Stödkuddar med tillhörande infästning skall flyttas eftersom kollision uppstår mellan 
dessa och den övre a-armen vid infjädring, se Figur 32 nedan. Lyckligtvis går det bra 
att flytta stödkuddarna eftersom modulerna står stadigt även när dessa omplacerats. 
 

 
Figur 32 Påvisar en kollision mellan stödkuddar samt övre a-arm.  
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Torsionsfjäderns längd måste kortas alternativt ersättas av någon annan typ av fjäder 
för att befintligt utrymme skall vara tillräckligt, se Figur 33. 
 

 
Figur 33 Visar att befintlig torsionsfjäder inkräktar på nästa hjulpars utrymme. 

 
För att ge skapa mer utrymme mellan hjulparen flyttas det bakersta hjulparet bakåt 
ca 100 mm, se Figur 34. Detta ger ca 30 mm extra avstånd mellan varje hjulpar. Det 
är framförallt när fordonet bestyckas med snökedjor som extra hjulavstånd kan 
komma att bli extra värdefullt. 

 
Figur 34 Visar det bakre utrymme som kan användas för att ge extra utrymme mellan hjulen. 

 
I fronten av fordonet går det att förskjuta det första hjulparet några centimeter framåt. 
Detta leder förutom extra avstånd mellan hjulen till bättre framkomlighet vid klättring 
över hinder upp till cirka en meter höga.  
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En noggrann undersökning genomfördes för att klargöra vilket tillgängligt utrymme 
som finns att tillgå den nya fjädringsenheten. Resultatet kan kraftigt förenklat 
beskrivas enligt Figur 35 nedan. Det är från Hägglunds sida önskvärt att systemet 
håller sig inom den gröna volymen (rektangeln). Detta för att inte inkräkta på 
besättnings- eller rollmodulen. Om det inte är möjligt att rymma fjädringssystemet i 
denna volym kan en mindre icke-definierad volym användas enligt den orangea 
rektangeln i figuren. 
 
 
 

 
Figur 35 Visar tillgängligt utrymme för pendelarmar och fjädrande element. 

Centrumbalk 
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6 Konceptgenerering 
För att begränsa rapportens omfång behandlar detta kapitel endast de mest 
potentiella koncepten samt de som Hägglunds specifikt önskat utreda. 
Konceptgenereringen började med ”brainstorming” och “brainwriting”. 
Överslagsberäkningar samt viktning av för- och nackdelar avgör om koncepten kan 
anses tillräckligt slagkraftiga. 

6.1 Koncept ett 
Hägglunds önskar undersöka ett förslag där fjädringssystemet är uppbyggt enligt 
principen med dubbla torsionsstavar. En torsionsstav monteras på den övre a-armen 
och en på den undre. Ett system med enbart fjädrar ger ett svängigt fordon. För att 
motverka detta fenomen monteras Hägglunds redan befintliga rotationsdämpare av 
våtlamellstyp på den nedre a-armen. 
 
Plus  

+ Bygger på samma konstruktion som det befintliga fjädringssystemet.  
+ Robust, servicevänligt och enkelt system med få funktioner (liten risk för fel). 
+ Höjning/sänkning av fordonet sker genom att ändra inspänningen av den övre 

torsionsstaven genom en cylinder med hävarm. 
+ Uppfyller de ökade lastkraven. 

 
Minus 

- Fordonets fjädring fungerar bäst vid full last eftersom stavarna måste 
dimensioneras för att minst bära denna last. Då fordonet körs olastat eller vid 
byte till lättare modul påverkas fjädringsegenskaperna och fordonet kommer 
att upplevas stötigt samtidigt som dess egenfrekvens minskar. 

- Infästning av nedre a-arm måste flyttas eftersom installationen av en extra 
torsionsstav per hjulstation innebär kollision med kardanaxel och styrcylinder. 
Snittet i Figur 36 beskriver detta problem. En sänkning av undre a-armen 
innebär minskad markfrigång hos fordonet vilket inte är önskvärt. 

 
 
 

 
 

Figur 36 Försök med dubbla torsionsstavar visar att kollision uppstår mellan torsionsstav och 
kardanaxel, styrcylinder. 

Här uppstår kollision 
med kardanaxel 

Inkräktar på 
styrcylinderns utrymme 

Befintlig torsionsstav 
Tänkt placering av 
extra torsionsstav 
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6.2 Koncept två 
Här undersöks möjligheten att använda en hydropneumatisk hjälpfjäder/dämpare 
kombinerat med en torsionsstav, se Figur 37. Torsionsstaven bör dimensioneras för 
att bära fordonet olastat för att på så vis avlasta gasfjädern som då enbart 
kompenserar för lastbärande.   
 
Plus 

+ Klarar kravet på fjädringsväg. 
+ Fjäderkonstanten uppför sig mera linjärt jämfört med enbart ett 

hydropneumatiskt system. Den progressiva kurvan adderas på den linjära 
kurvan eftersom fjädrarna är parallellkopplade. 

+ Minskade flöden, tryck och dimensioner på hydraulkomponenterna jämfört 
med en lösning byggd på enbart hydropneumatik. 

 
Minus 

- Dämparplaceringen gör så att fjäderkarakteristiken blir degressiv. En 
omplacering av dämparen åtgärdar detta men garanterar inte fullgod 
fjädringsväg. 

- Dubbla system kan ses som onödigt komplicerat eftersom inget av dessa 
system ensamt klarar att bära ett fullastat fordon. Duger alltså inte som 
”failsafe”. 

- Kostsamt med dubbla system. 
 

 
Figur 37 Visar placering av torsionsfjäder samt hydropneumatisk hjälpfjäder/dämpare.  

 
 

Hydropneumatisk 
dämpare 
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6.3 Koncept tre 
Här fästes en hydropneumatisk fjäder/dämpare mot den övre a-armen via en 
hävarm. Den övre a-armen har modifierats på så sätt att avståndet mellan 
infästningspunkterna har minskats vilket frigör utrymme för dämparen vid sidan av 
armen. Dessutom har övre a-armen förstärkts mellan infästningspunkterna för att 
fördela vridkraften på båda armarna. Figur 38 beskriver modifikation av den övre 
bärarmen samt visar placering av dämparen. 
 
Plus 

+ Klarar kravet på fjädringsväg.  
+ Lösningen ger en enkel och utrymmessnål placering av dämparen. 

 
Minus 

- Stora belastningar på lagren för infästning av den övre a-armen.  
- Denna lösning ger en kort hävarm (200 mm) för dämparen. Detta resulterar i 

stora kraftpåkänningar på infästningen av den övre a-armen. 
- Bärarmen som håller cylindern (via midjeinfästning) utsätts för stora 

kraftpåkänningar. 
 
 
 

 
 

Figur 38 Bilden visar konceptets utformning med en hydropneumatisk fjäder och momentlänkaget för 
kraftöverförning. 

 

Hävarm 

Förstärkning av 
övre a-arm 

Infästning av 
fjäder/dämpare 
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6.4 Koncept fyra 
Detta koncept är ett rent hydropneumatiskt fjädringssystem. Hydrostrutens kolvstång 
fästes mot den undre a-armen. Den övre infästningen av cylindern lagras mot en 
stödarm svetsad mot en platta som i sin tur bults mot centrumbalken, se Figur 39. Ett 
ventilblock med inbyggda fasta strypningar (borrade kanaler) och varierbara 
strypningar (on/off-ventiler) länkar samman cylindern som innehåller hydraulolja och 
kolvackumulatorn fylld med kvävgas.  
 

 
Figur 39 Visar hjulupphängning med tillhörande fjädrande element. 

 
Tillgängligt utrymme för hjulupphängningen är begränsat så till den grad att önskvärd 
fjädringsväg blir utmanande att uppnå. Därför lades mycket arbete ned på att hitta 
speciallösningar för att komma till rätta med detta problem. Olika tillvägagångssätt 
undersöktes för att bibehålla kolvens slaglängd (indirekt ett mått på fordonets 
fjädringsväg) samtidigt som hoptryckt längd hos hydrostruten minimeras. 
 

Ventilblock Cylinder med midjeinfästning 

Arbetsackumulator 
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Möjligheten att införa följande lösningar studerades: 

1. Införa ett midjefäste på cylindern. 

2. Försänka infästningen i den nedre a-armen. 

3. Göra dämparen teleskopisk. 

 
Alternativ 1 och 2 visade sig vara enkla att applicera och sågs som självklara val för 
att optimera fjädringen och uppfylla kravet på fjädringsväg. Däremot det tredje 
alternativet innebär en stor teknisk risk eftersom teleskopiska cylindrar normalt inte 
används i snabba händelseförlopp. De är vanligt förekommande på fordon med 
tippanordningar samt i varu- och personhissar. Med en teleskopcylinder erhålls lång 
slaglängd samtidigt som cylindern har kort längd vid hopskjutet läge. En 
teleskopcylinder kan sägas vara uppbyggd av flera hydraulcylindrar (steg) placerade 
inuti varandra, på så sätt att en inre cylinder utgör kolvstång till en yttre.  Det skulle 
vara intressant att utvärdera en teleskopisk lösning men eftersom tidsplanen är kort 
och det sannolikt krävs mycket utprovning innan fullgod funktion uppnås ses detta 
som en onödigt stor risk. 
 
Plus 

+ Endast ett system. 
+ Klarar full fjädringsväg. 
+ Uppfyller önskvärda lastkrav. 
+ God tillväxtpotential. 
+ Last- och temperaturkompensation. 
+ Relativt enkelt att modifiera och trimma in. 
+ Lösningen ger en enkel och utrymmessnål placering av hydrostruten. 

 
Minus  

- Stora flöden och höga tryck. 
- Större arbets- och serviceackumulator jämfört med om en hjälpfjäder används. 

 
Vid jämförande av för- och nackdelar ser vi sammanfattningsvis att detta koncept 
mappar mycket väl mot kravspecifikationen från Hägglunds. 
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7 Konceptval 
Efter noggrant övervägande av för- och nackdelar hos respektive koncept blev 
slutsatsen att koncept fyra är det som bäst uppfyller kravspecifikationen för SEP 8x8. 
 
Motiveringen till varför detta koncept valdes listas i punktform enligt nedan: 
 

•  Minst komplicerat. 

•  Endast ett system. 

•  Höj- och sänkbart. 

•  Klarar full fjädringsväg. 

•  Uppfyller de önskade lastkraven. 

•  Last- och temperaturkompensation. 

•  Relativt enkelt att modifiera och trimma in.  

•  God tillväxtpotential vid en eventuell ökning av lastkraven. 

•  Lösningen ger en enkel och relativt utrymmessnål placering av hydrostruten. 

 
I och med beslutet att välja koncept fyra för vidare arbete är den största delen av 
systemarbetet klart. Detaljkonstruktion och optimering återstår.  
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8 Detaljkonstruktion 
Detta kapitel behandlar detaljkonstruktionen av hjulupphängningens 
huvudkomponenter. Ytterligare några komponenter har konstruerats men dessa 
kommer inte att redovisas här. För den intresserade kan dessa delar istället studeras 
i CAD-modellen. 

8.1 Hydropneumatik 
Eftersom det slutgiltiga valet av fjädringssystem blev en hydropneumatisk lösning 
studerades sedan olika detaljlösningar för hur systemet kan optimeras. Detta kapitel 
behandlar de viktigaste områdena för att lyckas med detta arbete.  

8.1.1 Hydrostrutplacering 
Det begränsade utrymmet i kombination med moduluppbyggnaden gör det svårt att 
hitta en optimal placering av cylindern. Än en gång har det slutgiltiga valet blivit en 
kompromiss mellan önskemålen, se Figur 40. Målet har varit att uppfylla punktlistan 
enligt nedan. 
 
Önskvärd placering av cylinder: 
1. Små vinkelutslag (liten svepvolym). 
2. Nära kraftens uppkomst (placering nära hjulet). 
3. Övre infästning nära centrumbalken (hållfasthetsskäl stödarm). 
4. Övre infästning av dämparen inte alltför nära balken (försämrar 

fjädringskarakteristiken). 
5. Ej inkräkta mer än nödvändigt på rollmodulen. 
6. Fullgod fjädringsväg (tillräcklig slaglängd). 
 
 

 
Figur 40 Visar den hydropneumatiska fjädringen och dess infästningspunkter. 
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8.1.2 Hydraulschema 
Hydraulschemat i Figur 41 nedan beskriver fjädringssystemets uppbyggnad. För att 
minska systemets totala antal frihetsgrader delas hjulstationerna upp i fyra fristående 
kretsar vilket framgår av bilden nedan. 
 

Varje krets består av: 
•  En cylinder för varje hjulstation med integrerad ändlägesdämpning och tryck- 

samt lägesgivare. 
•  En konstant och ett antal variabla strypningar för varje hjulstation (semiaktiv 

dämpning). 
•  En arbetsackumulator per hjulstation och en serviceackumulator delad per två 

hjulstationer. 
•  En ventil för att reglera mängden olja i systemet vid temperatur-, tryck- och 

lägeskompensation. 
•  En ventil för att reglera mängden gas i respektive arbetsackumulator. 
•  En tryckbegränsningsventil per hjulstation (för att förhindra sprängning av 

systemet vid påkörningslast). 
 
Systemet innehåller en konstant mängd kvävgas som flyttas runt för att kompensera 
för last- och temperaturvariationer. Används även för höjning och sänkning av 
fordonet vid till exempel flygplanstransport eller egenhjälp vid fastkörning i svår 
terräng. 
 
 

 
Figur 41 Visar fjädringssystemets hydraulschema för en krets. Totalt är fordonet uppdelat i fyra 
sådana sektioner vilket illustreras av bilden till höger om hydraulschemat. 
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8.1.3 Ackumulatorn 
För att dimensionera service- och arbetsackumulatorerna samt bestämma vilket 
förladdningstryck som är önskvärt används formler som beskrivs i detta kapitel. 
 
Nominell volym hos en ackumulator beräknas fram genom Ekvation 44 . 
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Vnom = Nominell gasvolym [m3] 
Vslag = Slagvolym [m3] 
pmin = Minsta arbetstryck [Pa] 
pmax = Största arbetstryck [Pa] 
pf = Förladdningstryck [Pa] 
n = Polytropisk exponent 
 
Den polytropiska exponentens värde beror på vilken typ av process det aktuella 
förloppet innefattas av. Det finns tre olika typer av processer enligt nedan: 
 

•  Isoterm process 
Används då systemet är isolerat och förloppet sker mycket långsamt 
(temperaturen hålls konstant under hela processen). 

•  Adiabatisk process. Isentrop 
En process under vilken inget värmeutbyte sker med omgivningen kallas 
adiabat (reversibla förlopp utan friktionsförluster). 

•  Polytropisk process 
Definieras som att temperaturen inte är konstant samt processen icke 
reversibel (i praktiken vanligast förekommande). 

 
I praktiken brukar den polytropiska exponenten anta värden mellan 1 och 1,4. 
Eftersom både in- och utflödet av olja sker väldigt fort i ett hydropneumatiskt 
fjädringssystem sätts n=1,4 för fortsatta beräkningar. 
 
Vid dimensionering av ackumulatorer används som tumregel att nominell 
ackumulatorvolym är ungefär 2x effektiv ackumulatorvolym. 
 
Förladdningstrycket hos en ackumulator beräknas ofta enligt Ekvation 45.  
 

min9,0 pp f ⋅=  

 
pf = Förladdningstryck [Pa] 
pmin = Minsta arbetstryck [Pa] 
 
 

Ekvation 44 

Ekvation 45 
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Den allmänna gaslagen lyder enligt Ekvation 46. 
 

nRTpV =  
 
p = Gasens tryck [Pa] 
V = Gasens volym [m3] 
n = Mängden gas [mol] 
R = Allmänna gaskonstanten [J/(mol*K)] 
T = Gasens temperatur [K] 
 
För att beräkna volymen gas efter kompression (vid infjädring) används Ekvation 47. 
 

xAVV kolv ⋅−= 0  
 
V = Gasens volym efter kompression [m3] 
V0 = Gasens volym före kompression [m3] 
Akolv = Kolvarea [m2] 
x = Kolvens slaglängd [m] 
 
Trycket multiplicerat med volymen är konstant oavsett temperatur om gasmängden 
hålls konstant, se Ekvation 48. 
 

.00 konstpVVp nn ==  
 
Trycket i en cylinder beräknas genom Ekvation 49. 
 

kolvA

F
p =  

 
Kraften som verkar på kolvstången beräknas genom Ekvation 50. Denna ekvation 
kan härledas genom att kombinera Ekvation 47 till och med Ekvation 49. 
 

n

kolv
kolv V

xA
pAF

−








 ⋅
−⋅=

0
0 1  

 
Genom att använda Ekvation 50 inom små intervall (∆X→0) bestäms ges kraften mot 
hoptryckning för den hydropneumatiska fjädern. 
 
Bilaga 2 visar resultatet av beräkningarna för hydrostruten som ämnas användas för 
SEP 8x8. 
 

Ekvation 46 

Ekvation 47 

Ekvation 48 

Ekvation 49 

Ekvation 50 
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8.1.4 Tryckgivare 
För att bestämma aktuellt tryck i ackumulatorerna används tryckgivare. Trycket för 
varje arbetsackumulator är ekvivalent med bärande kraft för varje hjulstation. Det är 
önskvärt från Hägglunds att sensorernas utsignaler skall ligga mellan 4-20 mA. Där 4 
motsvarar noll tryck och 20 maxtryck. Fördelen med en utsignal som inte startar på 
noll är att det i många fall är enklare att detektera en trasig givare. En trasig givare 
som inte uppmärksammas i tid kan innebära katastrofala följder eftersom en funktion 
då kan falla bort utan att föraren uppmärksammas på detta innan det är för sent. 
 

8.1.5 Induktiv givare 
Det finns olika typer av induktiva givare.  De som används för kontinuerlig mätning 
och de som är av typen 1/0-signal, som egentligen kallas "vakt" eller ”switch”. Den 
induktiva givarens princip baseras på förändringen av induktansen i en spole då till 
exempel en metallkärna förs igenom spolen. På den grundprincipen kan sedan olika 
varianter byggas för att uppnå olika effekter, både linjärgivare och vinkelgivare. 
Tekniken ger en beröringsfri lösning. Det vill säga inga rörliga delar är i kontakt med 
varandra och slits därmed inte ut. Denna teknik är lämplig för enkelt montage i 
hydraulik- och pneumatikcylindrar. Till de induktiva givarna behövs en 
elektronikenhet som behandlar givarens utsignal. Här använder vi en linjärgivare som 
kontinuerligt mäter av kolvens läge (vilket är samma sak som att mäta hjulets läge). 
 

8.1.6 Olja 
Valet av olja är mycket viktigt. Oljan skall inte skumma, ha en stabil viskositet, vara 
icke-korrosiv och ta hand om föroreningar och så vidare. 
 
Dagens hydrauloljor är mycket komplexa och innehåller flertalet additiver som: 

•  Oxidationsinhibitorer som förhindrar eller fördröjer oxidation. En hög 

oxidationsstabilitet förlänger hydraulvätskans livslängd. 

•  Viskositetsförbättrare som minskar viskositetsändringen med temperaturen. 

•  Flytpunktsnedsättare som sänker hydraulvätskans lägsta flyttemperatur. 

•  Antiskummedel som förhindrar bildandet av stabilt skum. 

•  ”Antiwear” tillsatser som reducerar slitaget. 

 
Den hydraulolja som valdes finns specificerad i Bilaga 1. Detta är en mineralolja från 
STATOIL med beteckning HYDRAULIC OIL 131. Oljan klarar ett stort 
temperaturområde och har ett relativt högt viskositetsindex vilket setts som kritiskt i 
denna applikation. 
 
Syntetiska hydraulvätskor är också intressanta att kolla vidare på eftersom de 
normalt används i hydraulsystem där kraven på säkerhet och funktionsduglighet är 
stora samtidigt som driftsförhållandena i övrigt är svåra. Syntetiska hydraulvätskor 
klarar vanligtvis låga och höga temperaturer samt extrema slitagepåkänningar bättre 
än motsvarande mineralbaserad olja. 
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8.2 Övre a-arm 
Övre a-arm tillverkas i gjutstål med beteckning G22NiMoCr5-6. Materialet är 
seghärdat och anlöpt med en sträckgräns på 1000 MPa, se Bilaga 4. Armarna är 
symmetriskt konstruerade vilket gör att endast en artikel behöver tillverkas. En och 
samma arm passar till samtliga hjulstationer oberoende av sida. Detta går i linje med 
modulariteten. Den övre a-armen har en lätt böjd form för att undvika kontakt med 
förar- och rollmodulen vid infjädring. Se Figur 42 och Figur 43 som visar hur denna 
bärarm utformats. 
 

 
Figur 42 Visar övre a-arm sett snett uppifrån. 

 
 
 

 
Figur 43 Visar övre a-arm sett snett underifrån. 

 
För att hålla nere den ofjädrade vikten har mycket arbete har lagts ner för att göra 
konstruktionen så lätt som möjligt. 

Lättningar 

Infästning 
centrumbalk 

Infästning upright 
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8.3 Undre a-arm 
Undre a-arm tillverkas i samma material som den övre. Även denna arm är 
symmetriskt konstruerad, se Figur 44 och Figur 45. Gjutna öron har integrerats på 
ovansidan av a-armen. Beroende på vilken sida av fordonet armen monteras 
används ena örat som infästning för krängningshämmare och den andra för 
dämparen och vice versa. Lättningar har införts för att reducera vikten. 

 
Figur 44 Visar undre a-arm sett snett uppifrån. 

 
Figur 45 Visar undre a-arm sett snett underifrån. 

Infästning dämpare 

Infästning 
krängningshämmare 

Infästning centrumbalk 

Infästning 
upright 

Lättningar 
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8.4 Cylinderhållare 
Stödarmen har precis som a-armarna viktoptimerats, se Figur 46. Armen skall 
svetsas mot en platta som i sin tur bultas mot centrumbalken. 

 
Figur 46 Visar cylinderns stödarm sett snett från sidan. 

8.5 Fästen 
Ett fäste har tagits fram för att länka samman a-armarna med centrumbalken, se 
Figur 47. Även här passar samma fäste till både övre och undre a-arm oavsett vilken 
sida det skall monteras på. Det krävs fyra fästen per hjulstation vilket ger 32 stycken 
totalt. Detta fäste skall bearbetas fram för att sedan svetsas fast mot centrumbalken. 

 
Figur 47 Detta fäste används för att länka ihop a-armar och centrumbalk. 

Sexkanthålsskruv M20x60 
för infästning av a-armar 

Lageröverfall för 
fastbultning av cylinder 

Svetsas i 
bakkant 
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8.5.1 Dimensionering av bultar 
Hjulupphängningen fästes mot skrovet med bultförband. Dimensionering av 
förbandet sker genom von Mises flythypotes samt ett antagande om att 5g i 
vertikalled är den största belastning (skjuvning) bulten utsätts för.  I detta kapitel 
beräknar vi vilken bultdiameter som krävs för att konstruktionen skall hålla. 
 
Skjuvkraften i bulten beräknas genom Ekvation 51. 
 

A

T=τ  

 
τ = Skjuvspänning [MPa] 
T = Skjuvkraft [N] 
A = Bultens tvärsnittsarea [mm2] 
 
Ekvation 52 används för att beräkna bultens tvärsnittsarea. 

 
 
 
 

A = Bultens tvärsnittsarea [mm2] 
d = Bultens diameter [mm] 
 
Dimensionering mot 5g i vertikalled ger Ekvation 53 som används för att beräkna 
skjuvsnittskraften. 
 

gmT 5=  
 
T = Skjuvkraft [N] 
G = Jordens tyngdkraftsacceleration [m/s2] 
m = Fjädrad massa per hjulstation [kg] 
 
För att beräkna effektivspänningen kan Von Mises flythypotes användas, enligt 
Ekvation 54. 
 

222222 333 zxyzxyxzzyyxzyxe τττσσσσσσσσσσ +++−−−++=  

 
σe = Effektivspänning [Pa] 
σx ,σy ,σz = Huvudspänningar [Pa] 
τxy , τyz , τzx = Huvudskjuvspänningar [Pa] 
 
Eftersom endast en kraft (med verkan i vertikal riktning) påverkar bulten kan Ekvation 
54 förenklas med resultat enlig Ekvation 55 nedan. 
 

23τσσ +=e  
 
σe = Effektivspänning [Pa] 
σ = Huvudspänning [Pa] 

4

2d
A

π=

Ekvation 51 

Ekvation 52 

Ekvation 53 

Ekvation 55 

Ekvation 54 
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τ = Huvudskjuvspänning [Pa] 
 
Vid enbart skjuvning gäller σ=0 dessutom sätts σe=σs. 
 
Omskrivning av Ekvation 51 till och med Ekvation 55 ger Ekvation 56 enligt nedan. 
 

mm
T

d
s

20
800*

3000*81,9*5*3434 ===⇒
ππσ

 

 
d = Bultens diameter [mm] 
T = Skjuvkraft [N] 
σs = Sträckgräns [Pa] 
 
Beräkningarna är genomförda utifrån antagande om att en bult ensam tar upp hela 
lasten hos en hjulstation. Detta är givetvis inte helt sant men eftersom bultens gänga 
i sig är en brottanvisning och hjulupphängningen inte tillåts fallera så har både 
”hängslen och svångrem” använts. En säkerhetsfaktor som inte kostar mycket med 
avseende på vikt- och volymsökning. 

Ekvation 56 
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8.6 Komplett hjulstation 
Ytterligare några komponenter har konstruerats. Figur 48 och Figur 49 visar en 
komplett hjulstation från två olika vinklar. Hjulet har utelämnats för att ge en bättre 
bild av systemet som helhet. 

 
Figur 48 Visar en monterad hjulstation (utan hjul) sett snett framifrån. 

 
Figur 49 Visar en monterad hjulstation (utan hjul) sett snett bakifrån. 
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9  Handberäkningar 
 
För att skapa en uppfattning om vilka krafter som verkar på a-armarna vid några 
vanligt förekommande lastfall genomfördes överslagsberäkningar för hand. 
Fordonets bärarmar länkas samman med en så kallad ”upright” som håller hjulets 
fälg på plats genom en kulkoppling som sitter placerad längst ut på vardera bärarm. 
Dessa kulkopplingar antogs utsättas för höga belastningar därför undersöktes dessa 
extra noggrant genom följande beräkningar. 
 
Det första fallet som kontrollerades var vilka belastningar som uppkommer till följd av 
fordonets egenvikt när detta är stillastående och står på plant underlag, se Figur 50. 

 
Figur 50 Visar vilka krafter som påverkar a-armarnas yttre kulkopplingar (sett framifrån). A 
representerar undre bärarm och B den övre. 

 
För att bestämma vilken vertikal kraft F1 som verkar vertikalt på hjulet beräknas 
fjädrad vikt per hjul (enligt nedan). 
 
Vagnens totalvikt (25000 kg) = 25000g N 
Vikt per hjul = 25000g/8 = 3125g N 
Ofjädrad vikt per hjul (≈455 kg) = 455g N 
Fjädrad vikt per hjul = 3125g – 455g N = 2670g N = 26192,7 N 
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Måtten L1, L2 och L3 beräknas enkelt fram utifrån koordinaterna i Tabell 2 (i början av 
rapporten) på följande sätt. 
 
L1=|-1146-(-968)|=178 mm 
L2=|768-440|=325 mm 
L3=|968-910|=58 mm 
 
De krafter som påverkar lager och infästningen av a-armarna räknas fram genom 
moment- och kraftjämviktsekvationer. Se Ekvation 57 till och med Ekvation 60. 
 
Kraftjämvikt ger: 
 

 
 
 

 
 
 
Momentjämvikt kring infästningspunkt av övre a-arm ger: 
 

( )
( )

3

2Ay311
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3Az2Ay311

LFLF
                                 

 0LF-LF-LF  0           

L
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Momentjämvikt kring infästningspunkt av undre a-arm ger: 
 

2

11
By211 F  LF  0           

L

LF
LFMA ByA =⇒−⇒=∑  

 
Insatta värden i Ekvation 57 och Ekvation 60 ger FBy= FAy=14345,5 N 
 
Insatta värden i Ekvation 58 eller Ekvation 59 ger FAz=26192,7 N 
 

Ekvation 57 

Ekvation 58 

Ekvation 59 

Ekvation 60 

AyAyy FFF =⇒=−⇒=∑ ByBy F 0F  0

1Az1 F 0F  0 FFF Azz =⇒=−⇒=∑
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Återstår nu att betrakta fordonet sett från sidan. Friläggning ger då resultatet enligt 
Figur 51. 

 
Figur 51 Visar vilka krafter som påverkar a-armarnas kulkopplingar (sett från sidan). A representerar 
undre bärarm och B den övre. 

 
 
Måtten L1, L2, L3 och L4 beräknas enkelt fram utifrån koordinaterna i Tabell 2. 
 
L1=|765-600|=165 mm 
L2=|600-440|=160 mm 
L3=|11-0|=11 mm 
L4=|0-(-12)|=12 mm 
 
 
F1= FAz=26192,7 N (enligt tidigare) 
 
Momentjämvikt kring infästningspunkt av undre a-arm ger: 
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Insatta värden i Ekvation 61 ger FBx= 967,1 N 
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Ekvation 61 
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Kraftjämvikt i x-riktning ger: 
 

 
 
 
 
Insatta värden i Ekvation 62 ger FAx= 967,1 N 
 
 
Kraftresultanten för de båda kulkopplingarna ges av Ekvation 63 och Ekvation 64 
nedan. 
 

222
AF AzAyAx FFF ++=  

 
222

BF BzByBx FFF ++=  

 
Insatta värden i Ekvation 63 ger: kN30FA =  

 
Insatta värden i Ekvation 64 ger: kN14FB =  

 
Detta ger oss en uppfattning om vilka krafter bärarmarna samt kulkopplingarna 
påverkas av när fordonet står stilla. För att dimensionera mot shocklaster använder 
Hägglunds en dimensioneringsmetod som bygger på att dynamisk last sätts lika med 
en statisk last på 5g. Detta antas gälla i alla riktningar och under mycket korta 
perioder (ms). Här undersöker vi vad som händer med 5g belastning i vertikalled. 
 
Detta ger kN14530*5FA5g ==  och kN723,14*5FB5g == . 

Ekvation 64 

Ekvation 63 

Ekvation 62 
Bx

AxBxx

F

FFF

=⇒

=−⇒=∑
AxF                 

0  0
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Ett ytterligare relevant lastfall som Hägglunds önskar undersöka beskrivs enligt 
följande. Antag att fordonet sakta kör mot ett vertikalt hinder. En longitudinell kraft 
uppstår då i hjulcentrum med angreppsriktning bakåt. Betraktas hjulet framifrån fås 
geometri enligt Figur 52. 
 

 
Figur 52 Visar vilka krafter som påverkar a-armarnas yttre kulkopplingar (sett framifrån). A 
representerar nedre bärarm och B den övre. 

 
Hävarmarna i figuren beräknas på samma sätt som tidigare enligt nedan: 
 
L1=|-1146-(-968)|=178 mm 
L2=|768-440|=325 mm 
L3=|968-910|=58 mm 
 
Kraftjämvikt ger: 
 

 
 
 
Momentjämvikt kring infästningspunkt av undre a-arm ger: 
 

2

11
By211 F  LF  0           

L

LF
LFMA ByA =⇒−⇒=∑  

 
Insatta värden i Ekvation 65 och Ekvation 66 ger FBy=FAy=14345,5 N 
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y 

L2 

FBz=0 
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AyAyy FFF =⇒=−⇒=∑ ByBy F 0F  0 Ekvation 65 

Ekvation 66 
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Betraktas hjulet från sidan fås följande geometri enligt Figur 53. 

 
Figur 53 Visar vilka krafter som påverkar a-armarnas kulkopplingar (sett från sidan). A representerar 
undre bärarm och B den övre. 

 
Måtten L1, L2, L3 och L4 beräknas enkelt fram utifrån koordinaterna i Tabell 2. 
 
L1=|765-600|=165 mm 
L2=|600-440|=160 mm 
L3=|11-0|=11 mm 
L4=|0-(-12)|=12 mm 
 
F2=290000 N (simulerat värde från beräkningsavdelningen) 
F1=26192,7 N (enligt tidigare) 
 
Momentjämvikt kring infästningspunkt av undre a-arm ger: 
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Insatta värden i Ekvation 67 ger FBx=142769,2 N 
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Kraftjämvikt ger: 
 

 
 
 
 

 
 
 
Insatta värden i Ekvation 68 ger FAx=147230,8 N 
 
Insatta värden i Ekvation 69 ger FAz=26192,7 N 
 
Kraftresultanten för de båda kulkopplingarna ges av Ekvation 70 och Ekvation 71 
nedan. 
 

222
AF AzAyAx FFF ++=  

 
222

BF BzByBx FFF ++=  

 
Insatta värden i Ekvation 70 ger: kN150FA = . 

 
Insatta värden i Ekvation 71 ger: kN148FB = . 

 

Ekvation 68 
Bx

AxBxx

FF

FFF

−=⇒

=−−⇒=∑
2Ax

2

F                 

0F  0

1Az1 F 0F  0 FFF Azz =⇒=−⇒=∑ Ekvation 69 

Ekvation 71 

Ekvation 70 
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Kurvtagning är ytterligare ett relevant fall att undersöka. Friläggning av 
hjulupphängningen sett framifrån enligt Figur 54. 

 
Figur 54 Visar vilka krafter som påverkar a-armarnas kulkopplingar (sett från sidan). A representerar 
undre bärarm och B den övre. 

 
Måtten L1, L2 och L3 beräknas enkelt fram utifrån koordinaterna i Tabell 2 på följande 
sätt. 
 
L1=|-968-(-1146)|=178 mm 
L2=|765-440|=325 mm 
L3=|968-910|=58 mm 
L4=|440-0|=440 mm 
 
F2=155000 N (simulerat värde från beräkningsavdelningen) 
F1=26192,7 N (enligt tidigare) 
 
Kraftjämvikt ger: 
 

 
 
 
Momentjämvikt kring infästningspunkt av undre a-arm ger: 
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Insatta värden i Ekvation 73 ger FBy=195500,6 N 
 
Insatta värden i Ekvation 72 ger FAy=350500,6 N 
 
Enligt tidigare kommer FAx= FBx= 967,1 N och FAz=26192,7 N. 
 
Kraftresultanten för de båda kulkopplingarna ges av och nedan. 
 

222
AF AzAyAx FFF ++=  

 
222

BF BzByBx FFF ++=  

 
Insatta värden i Ekvation 74 ger: kN351FA =  

 
Insatta värden i Ekvation 75 ger: kN196FB =  

 
Resultatet av de fyra undersökta lastfallen visar att i samtliga fallen är det den undre 
a-armen som utsätts för de största belastningarna vilket ställer extra höga krav på 
denna kulkoppling. Dessutom ser vi att kurvtagning ger den största kraftresultanten. I 
verkligheten sätter sig hjulet något på grund av det ökade däckstrycket vilket ger en 
mindre hävarm och därmed lägre kraftpåkänningar. Den undre a-armen påverkas 
med ungefär samma storlek på kraftresultanten vid påkörning av ett hinder som 5g i 
vertikalled. 
 
De manuella beräkningarna har nu gett oss en uppfattning om vilka krafter 
hjulupphängningen kommer att utsättas för. Nästkommande kapitel innefattar FEM 
beräkningar vilket kommer att ge oss en fingervisning om vilka spänningar som 
uppstår i materialet vid Hägglunds definierade lastfall.     

 

Ekvation 75 

Ekvation 74 
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10 FEM-beräkningar 
De nya lastkraven innebär att samtliga ingående komponenter skall ses över och i 
vissa fall måste olika åtgärder vidtas. Det kan bli aktuellt att skala upp, byta ut eller 
omkonstruera detaljer.  
 
För att säkerställa att dimensionering av fjädringssystemet är rimlig krävs FEM-
beräkningar. Detta kapitel innefattar FE-analys av de komponenter som uppskattas 
vara mest utsatta för stora kraftpåkänningar. Till dessa räknas de övre och undre a-
armarna samt ”uprighten”. För att återspegla verkligheten på bästa sätt har 
beräkningar gjorts på dessa som en sammanställning (”assembly”) istället för att 
utföra beräkningar av varje del för sig. Dessutom undersöks stödet som bär upp 
hydrostruten eftersom dess placering ses som extra kritiskt.  
 
Hägglunds använder en allmänt vedertagen dimensioneringsmetod inom företaget 
när det gäller dynamiska laster. Metoden bygger på att dynamisk last sätts lika med 
en statisk last på 5g. Detta antas gälla i alla riktningar och under mycket korta 
perioder (ms). I de fall där inte exakta laster kan beräknas fram eller uppskattas 
används denna metod. 
 

10.1 Lastfall och krav 
Fem olika extremlastfall användes för att kontrollera att dimensionering av a-armarna 
och ”uprighten” är korrekt. Storleken av dessa laster är framtagna i samråd med 
Hägglunds beräkningsavdelning.  
 
1. Första lastfallet uppkommer då fordonets främre hjul sakta kör mot ett vertikalt 

hinder och vidare över. En longitudinell last på ca 290 kN uppstår då i hjulcentrum 
med angreppsriktning bakåt. 
  

2. Då fordonet svänger kraftigt i hög fart uppstår ytterligare ett lastfall. Detta ger en 
sidolast på 155 kN (5g fördelat på 8 hjul) med angrepp på däckets periferi.  
 

3. När fordonet bromsar med full kraft uppstår en longitudinell belastning på 43 kN 
samt en vertikallast på 43 kN med angrepp på däckets periferi.  
 

4. Dessutom är det önskvärt att undersöka maximal fjäderkraft och dämpdämpkraft. 
Dessa värden är inte fullständigt utredda av Hägglunds beräkningsavdelning. 
 

5. En annan intressant parameter är maximal genomslagskraft i vertikalled. Även 
denna kvarstår att utreda. 

 
Eftersom punkt 4 och 5 inte är kända uppskattas den största vertikala kraft som varje 
hjulstation kan utsättas för till fordonets totalvikt multiplicerat med 5g delat på antalet 
hjul. Detta ger en kraft på 150 kN med angreppsriktning i vertikalled. 
 
För att säkerställa att den arm som får ta emot all kraft från dämparen håller antogs 
också här en kraft av 5g verka i vertikalled. Detta motsvarar kraften vid full infjädring 
plus en väl tilltagen säkerhetsmarginal vilket ger en kraft på ca 150 kN verkandes i 
vertikalled. 
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10.2 Geometri och elementnät 
Vid FE-modellering av hjulupphängningen användes paraboliska tetraedriska 
solidelement samt stela balkelement. I modellen representeras kulbultarna (lederna) 
som virtuella kontakter mellan parter. Catia benämner denna koppling ”rigid virtual 
part”. Noderna (”slavnoderna”) i varje kontaktyta knyts samman till en huvudnod 
(”masternode”). Dessa kan släppas fria, låsas eller ansättas med krafter beroende på 
vilket lastfall som undersöks. 
 
Lagringarna av de båda a-armarna mot centrumbalken innebär låsning i samtliga 
translationsriktningar där endast rotation kring den longitudinella axeln är tillåten. 
CATIA kallar detta kommando ”Advanced restraints”. Beroende på gällande lastfall 
appliceras kraften i hjulcentrum alternativt i däckets nedre periferi. 
 
FE-modellen består av cirka 350 000 noder och ungefär 200 000 element. I Figur 55 
redovisas utseendet på FE-modellen med låsningar och kopplingar utsatta. 
 

 
Figur 55 Visar de låsningar som appliceras på övre och undre a-arm samt upright. 

Hjulcentrum 

Låst mot rörelser i längs- och 
tvärsgående riktning 

Låst mot translation, 
fri att rotera 

Övre kulbultscentrum 

Undre kulbultscentrum 
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10.3 Spänningar i materialet 
Maximala effektivspänningar enligt Von Mises undersöks för att säkerställa att dessa 
inte överstiger materialets sträckgräns. Detta kapitel behandlar de olika lastfallen.  

10.3.1 Lastfall 1 
Detta lastfall används för att simulera när ett fordon kör över ett vertikalt hinder i låg 
hastighet. Detta ger en belastning på de främre hjulparen som följd. En longitudinell 
last på 290 kN ansätts då i hjulcentrum med angreppsriktning bakåt. Största 
spänning i hjulupphängningen uppgår till 1,7 GPa där spänningskoncentrationerna 
visas i Figur 56. Eftersom maximal spänning uppstår vid kanten av ett hål på övre a-
armen bortser vi från denna. Frånsett detta är näst högsta spänning i 
hjulupphängning ca 400 MPa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spänningarna är överlag inte speciellt stora och procentuellt är den del som 
överstiger sträckgränsen mycket liten. Största förskjutningen i upphängningen 
uppgår till ca 2 mm. I verkligheten är denna något större eftersom det inte går att 
fullständigt eliminera glapp i lager och leder. Därför har en extra säkerhetsmarginal 
använts för att säkerställa att rörliga delar i hjulupphängningen inte går i fysisk 
kontakt med varandra.  

Figur 56 Visar det område där högsta spänning uppstår. 
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10.3.2 Lastfall 2 
Uppstår då fordonet svänger kraftigt och ger upphov till en kraft av 155 kN verkandes 
tvärs färdriktningen. Största effektivspänning uppstår som väntat i ”uprightens” 
infästning mot hjulet vid en hålkant och uppgår till ca 2,8 GPa. Denna ansättning av 
kraften ger oförmånligt höga spänningar. Om istället en kontaktyta mellan ”uprighten” 
och navreduktion ansätts över en större yta ges förmodligen betydligt lägre 
spänningar. Dock är spänningarna i ”uprighten” så stora att den troligen måste 
dimensioneras om. Spänningarna i a-armarna är relativt låga och en bra bit under 
materialets sträckgräns vilket visas i Figur 57.  

 
Figur 57 Visar spänningskoncentrationer hos hjulupphängningen sett snett uppifrån och underifrån. 

 
Största spänningen hos a-armarna bildas kring infästningsörat för dämparen och 
uppgår till ca 300 MPa, se Figur 58. 
 

 
Figur 58 Visar det område i fästörat där största spänningskoncentrationerna bildas hos a-armarna. 
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10.3.3 Lastfall 3 
Detta lastfall uppstår då fordonet bromsar med full kraft. Vilket ger ungefär en 
longitudinell belastning på 43 kN samt en vertikallast på 43 kN med angrepp på 
däckets periferi. Maximal spänning uppträder även här i ”uprighten” (nedre 
kulbultsinfästning). I detta fall är största spänningen cirka 600 MPa. I övrigt låga 
spänningskoncentrationer genom hela konstruktionen, se Figur 59. Största 
spänningen i a-armarna uppgår till ca 300 MPa. Upphängningens största deformation 
är under 2 mm. 

 
 
 
 
Detta lastfall kan betraktas som ofarligt för hjulupphängningen med avseende på 
maximal spänning.  

Figur 59 Visar var spänningskoncentrationerna uppstår vid kraftig inbromsning. 
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10.3.4 Lastfall 4 & 5 
Den största belastningen som fordonet utsätts för i vertikal riktning uppskattas till 5g 
vilket motsvarar 150 kN. Detta ger relativt höga spänningar kring 
cylinderinfästningen. I övrigt är spänningskoncentrationerna godtagbara och väl 
utspridda, se Figur 60 och Figur 61 nedan. 

 
Figur 60 Visar det område i underkant av undre a-armen där effektivspänningen är som störst. 

 

 
Figur 61 Visar spänningskoncentrationerna i hjulupphängningen sett snett underifrån. 
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Den högsta spänningen uppgår till ca 1,3 GPa, enligt Figur 62. Detta kan vid första 
anblick uppfattas som mycket. Vid närmare eftertanke är det en skarp anvisning och 
spänningen blir oändlig om finare elementindelning väljs. Spänningen sjunker till 
hälften bara något element bort vilket spänningsbilden visar. Värdet uppgår då till 
cirka 600 MPa vilket är något under sträckgränsen. 
 

 
Figur 62 Visar spänningskoncentrationen kring cylinderns fästöra. 

 
Det är också intressant att undersöka största deformationen hos materialet som i 
detta lastfall uppgår till ca 6 mm. Detta utsätter inte konstruktionen för några 
kollisioner. Figur 63  visar deformationsutbredningen. 
 

 
Figur 63 Visar förskjutningar i hjulupphängningen. 
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10.3.5 Cylinderhållare 
Cylinderhållaren dimensioneras för en vertikal belastning av 5g vilket ger en kraft på 
150 kN. Den största spänningen i materialet uppgår då till ca 570 MPa. Som väntat 
uppträder denna vid infästningsörat för cylindern. Eftersom det är en skarp kant är 
detta irrelevant. Överlag ligger spänningarna på ca 300 MPa, enligt Figur 64 
 

 
Figur 64 Visar spänningskoncentrationerna hos cylinderhållaren. 

 
Största deformationen hos cylinderhållaren uppgår till ca 2 mm enligt Figur 65. 
 

 
Figur 65 Visar materialförskjutningar hos cylinderhållaren. 
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11 Komponenternas vikter 
Det är viktigt att veta fjädringssystemets totalvikt. Inte minst när man talar om fjädrad 
samt ofjädrad vikt. Varje detalj som går att lätta utan att konstruktionen tar skada 
skall självklart viktoptimeras för att hålla nere totalvikten. Denna viktbesparing kan 
istället användas till för att bära extra last. 
 
 
  Övre a-arm 42 kg  

  Undre a-arm 64 kg 

  Kardanaxel 45 kg 

  Upright 39 kg 

  Övre kulbult 4 kg 

  Undre kulbult 4 kg 

  Navreduktionsväxel 145 kg 

  Fälg + runflat 99 kg 

  Däck 80 kg 

  Styrled 10 kg 

  Dämpare 50 kg 

  ∑∑∑∑ Vikt 582 kg 

 

Utifrån dessa värden beräknas fjädrad och ofjädrad vikt hos fordonet. Resultat enligt 
nedan: 

•  Fjädrad vikt (den massa som bärs upp av fjädringssystemet) 

- Min. ca 1270 kg/hjul 

- Max. ca 2570 kg/hjul 

•  Ofjädrad vikt 

- ∑tot ca 455 kg/hjul 
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12 Resultat 
Resultatet av detta arbete har lett till en komplett hjulupphängning med 
fjädringssystem i form av en CAD-modell, se Figur 66. Systemet uppfyller Hägglunds 
samtliga krav enligt kapitel 4 Kravspecifikation - fjädringssystem. 
 

 
Figur 66 Visar komplett CAD-modell med samtliga hjulstationer på plats. 

 
Modellen visar att det är möjligt att rymma hjulupphängningen inom det tillgängliga 
utrymmet. Fordonets karakteristik kommer att bli mycket bättre jämfört med ett 
traditionellt fjädringssystem. FEM-beräkningarna tyder på att konstruktionen kommer 
att hålla med undantag för ”upright” som med stor sannolikhet måste förstärkas. 
Överlag är spänningarna i konstruktionen höga men SEP är ett fordon med hög 
prioritet att hålla vikten låg och därför konstrueras komponenterna ofta på gränsen till 
vad materialet klarar. Det är bättre att en detalj går sönder vid till exempel ett 
utmattningsprov (för att senare införa en lokal förstärkning där brottet uppstått) 
jämfört med en detalj som initialt överdimensionerats (när en komponent har fullgod 
funktionalitet så frigörs sällan resurser för att i efterhand lätta konstruktionen).  
För att minimera vikten har ett gjutstål med beteckning G22NiMoCr5-6 (DIN-No. 
1.6760) valts. Materialet har en sträckgräns på cirka 1 GPa och en brottgräns på 1,1-
1,25 GPa, se Bilaga 4. Hägglunds har även provat mera extrema material med 
brottgränser runt 2,5 GPa men dessa bör om möjligt undvikas på grund av 
materialets höga kostnad och begränsade anskaffbarhet.  
 
Ett program har tagits fram i Excel för att underlätta framtagning av 
fjäderkarakteristikor för SEP 8x8 vid eventuella framtida modifikationer. Fullständigt 
underlag på dokumentation, modeller och publikationer lagras på lämpligt media och 
överlämnas till Hägglunds.  
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13 Slutsats/Diskussion 
Denna rapport visar ett alternativ på hur fjädringssystemet till SEP 8x8 kan utformas. 
Eftersom fjädringssystemet är hydropneumatiskt ger detta goda möjligheter att 
finjustera fjäderkonstant och dämpning vid utprovning genom att experimentera med 
olika gastryck och oljeflöden.  
 
Vid svår kuperad terräng eller vid djup snö kan fordonets markfrigång höjas för att 
öka framkomligheten. Fordonet kan även sänkas vid till exempel landsvägskörning. 
Detta gör så tyngdpunkten förflyttas närmre marken och leder till förbättrad stabilitet. 
Höjdregleringen gör det möjligt att flygtransportera SEP 8x8 med Herkules. 
 
Figur 67 nedan visar exempel på hur konsolen i besättningsmodulen kan utformas. 
Föraren har här möjlighet att välja mellan tre olika ”modes” bestående av 
landsvägskörning, lätt terräng eller svår terräng. Beroende på vilket val föraren gör 
kommer fordonets fjädrings- och dämpningskarakteristik förändras för att passa de 
olika driftsfallen. Även fordonets markfrigång går att justera. Ett förprogrammerat 
grundläge kan väljas (förslagsvis ställs dessa parametrar så slaglängden vid in- och 
utfjädring blir lika). Föraren skall också manuellt kunna justera fordonets markfrigång 
genom att enkelt trycka pil uppåt respektive nedåt. Det tredje alternativet är 
transportläget vilket innebär att fordonet sjunker ihop (fjädringen går mot 
infjädringstoppen). Fjädringsstationernas individuella status skall övervakas och vid 
eventuella fel indikeras detta på displayen. Föraren skall informeras om fordonets 
lutning längs och tvärs färdriktningen samt om fordonets prestanda håller på att 
överskridas där risk föreligger att fordonet skall välta. Föraren skall också informeras 
om fordonets aktuella totalvikt samt hur mycket lastkapacitet som återstår till 
fordonets maxvikt. 
 

 
Figur 67 Visar exempel på hur konsolen som reglerar och informerar om fjädringssystemets status 
kan utformas. 
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Eftersom rörelsen hos varje hjul kan kontrolleras helt oberoende av varandra har 
detta system stor utvecklingspotential. En intressant funktion skulle vara att införa ett 
läge för ”skråkörning”. Det innebär att fordonet upp till en viss sidolutning håller 
skrovet upprätt i horisontellt läge. Föraren behöver då inte sitta snett och kan därmed 
bättre fokusera på arbetsuppgiften. 
 
I detta examensarbete har antagits att fordonets totalvikt fördelas jämnt mellan 
hjulen. I verkligheten kommer de olika hjulstationerna bära olika mycket last 
beroende på tyngdpunktens placering (vid lastning samt rollbyten kommer givetvis 
tyngdpunkten att förflyttas). För att optimera systemet måste modellen även ta 
hänsyn till tyngdpunktsförflyttning. Det kommer därför att bli en utmaning att skriva 
den algoritm som krävs för att beräkna mängden gas som varje enskild 
arbetsackumulator skall fyllas med vid last- och temperaturkompensation. Särskilt om 
fordonet lastas på ojämnt eller lutande underlag. Eftersom trycket i varje hjulstation 
avläses genom tryckgivare är det relativt enkelt att beräkna vilken kraft varje 
hjulstation utsätts för. Genom att summera krafterna från varje hjulstation får vi 
fordonets totalvikt. Fordonets tyngdpunkt kan sedan beräknas utifrån hur tyngden är 
fördelad mellan de olika hjulen. Även fordonets lutning (avläses med inklinometer) 
har betydelse samt om fordonet står så ojämnt att något av hjulen tappat 
markkontakten (linjärgivaren i varje cylinder ger information om vilket läge varje hjul 
befinner sig i). Genom att dela upp de åtta hjulen i fyra sektioner (en sektion per två 
hjul) har vi också lyckats halvera antalet frihetsgrader vilket underlättar 
beräkningsarbetet samtidigt som fordonets karakteristik försämras något. 
 
För att minska det totala inbyggnadsmåttet för fjädringselementet bör det i framtiden 
undersökas om det är möjligt att göra cylindern teleskopisk. Provet genomförs 
lämpligen i en testrigg och om möjligt som ett FOU (forskning och utveckling) projekt. 
 

 



Konstruktion av Fjädringssystem för Hjulfordon Ulf Häggblad 
  

 83(83) 

14 Slutord 
Det har varit mycket intressant och givande att genomföra detta examensarbete på 
uppdrag åt BAE Systems Hägglunds. Arbetet har varit väldigt omfattande och svårt 
att avgränsa.  
 
För att lösa uppgiften har det krävts mycket kommunikation med övriga konstruktörer 
som utvecklar andra subsystem i SEP 8x8 fordonet. Arbetets bredd har gjort att inte 
alla delar kunnat behandlas på önskvärt djup. Många av momenten i arbetet skulle 
kräva ett eget examensarbete för att fullständigt utreda och optimera lösningen på 
djupet.  
 
Hjulupphängningen är uppbyggd på geometriska koordinater tillhandahållna av 
Hägglunds beräkningsavdelning. Indata var till en början låst men kom att ändras 
fortlöpande under arbetets gång. Slutgiltig geometri fastställdes först i slutet på 
november. Ändringar av geometripunkter påverkade utformning av komponenter 
vilket fick till följd att samtliga beräkningar fick göras om på nytt. Detta är givetvis den 
naturliga arbetsgången vid allt konstruktionsarbete. Iteration efter iteration leder 
produkten mot en optimerad och slutgiltig lösning. Dock har dessa fortlöpande 
förändringar inverkat negativt på examensarbetet eftersom mycket tid lagts ner på att 
uppdatera modeller istället för att föra arbetet framåt. En lösning skulle ha varit att 
själv låsa geometrin men samtidigt skulle detta vara förkastligt eftersom framtagen 
modell då skiljer sig från Hägglunds önskemål. Ständiga uppdateringarna av 
geometrin resulterade i problem att hålla tidsplanen. 
 
Slutligen både hoppas och tror jag att detta examensarbete kommer Hägglunds till 
nytta i framtiden. 
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Bilaga 1 - Hydraulolja 

 



  

 

 



  

 

Bilaga 2 - Resultat beräkningar och diagram 
Nedan redovisas beräkningsresultatet av ackumulatordimensionering för att uppnå 
önskad egenfrekvens hos fordonet. Bifogat är diagram som visar kraft-, fjäder- och 
dämpkurvor för systemet över hela fjädringsvägen. Dessutom redovisas resultatet 
från dimensioneringen av strypningarna för att uppnå efterfrågad dämpning hos 
fordonet. 
 

 
 



  

 

 



  

 

 



  

 

 

 
 

C=54,9 kNs/m 

C=39,9 kNs/m 

C=24,8 kNs/m 

Returdämpning Kompression 



  

 

Bilaga 3 - Komponentlista köpeartiklar 
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Bilaga 4 - Materialdata 
 



  

 

Bilaga 5 - Tidsplan 
För att utföra arbetet på ett effektivt sätt upprättades en tidsplan enligt tabell nedan. 
Erfarenhetsmässigt har det visat sig nödvändigt med en ”deadline” för att påskynda 
beslut och slutföra en uppgift inom önskad/avtalad tid.  
 
  v.35 v.36 v.37 v.38 v.39 v.40 v.41 v.42 

Informationssökning                 

Instudering                 

Konceptgenerering                 

Packningsstudie                 

Konceptval                 

Dimensionering                 

FEM-beräkningar                 

Dynamiska beräkningar                 

Detaljutformning                 

Verifiering                 

Rapportskrivning                 

Redovisning                 

  v.43 v.44 v.45 v.46 v.47 v.48 v.49 v.50 

Informationssökning                 

Instudering                 

Konceptgenerering                 

Packningsstudie                 

Konceptval                 

Dimensionering                 

FEM-beräkningar                 

Dynamiska beräkningar                 

Detaljutformning                 

Verifiering                 

Rapportskrivning                 

Redovisning                 

  v.51 v.52 v.1 v.2 v.3 v.4 v.5 v.6 v.7 

Informationssökning                   

Instudering                   

Konceptgenerering                   

Packningsstudie                   

Konceptval                   

Dimensionering                   

FEM-beräkningar                   

Dynamiska beräkningar                   

Detaljutformning                   

Verifiering                   

Rapportskrivning                   

Redovisning                   
 



  

 

Bilaga 6 - Leverantörer på marknaden 
Denna bilaga visar ett urval av de leverantörer som finns på marknaden samt vilka 
produkter de har att erbjuda. 
 
Öhlins & Strömsholmen 
Kontakt togs med Öhlins som är duktiga på att tillverka stötdämpare och verksamma 
inom områden som motorcyklar, Formula bilar, rallybilar och skotrar. Öhlins har ett 
samarbete med Strömsholmen som är duktiga på tätningar, ackumulatorer och 
hydrauliska applikationer med höga tryck. Hägglunds ser därför dessa som en tänkt 
samarbetspartner för att utveckla ett system med de fjädrings och 
dämpningsegenskaper som eftersträvas. 
 
Öhlins har bland annat utvecklat en elektriskt reglerbar ventil som möjliggör semiaktiv 
fjädring. Ventilen har fått namnet CES-ventil (Continuously Controlled Electronically 
Suspension). Figuren nedan visar några tryck-/flödeskurvor för Öhlins CES-ventil. 
Vänster vertikalaxel anger trycket [MPa]. Horisontalaxeln anger flödet [l/min] och den 
högra vertikalaxeln anger märkströmmen till spolen [Ampere]. 
 
 

 
 

Tyvärr är de flöden och tryck som denna ventil kan hantera begränsade till lättare 
fordon med viktklasser i storleksordningen som en personbil och kan därför inte 
användas för SEP 8x8.  Öhlins har dock inte uteslutit att de i framtiden kan komma 
att skala upp denna ventil för större applikationer. 



  

 

CES-ventilen är en tvåstegs tryckregulator. Solenoiden skapar en kraft som styr 
pilottrycket, pilottrycket styr i sin tur trycket över hela ventilen. Om solenoidströmmen 
är noll, så stängs den normala passagen för pilotflödet och istället styrs pilottrycket 
av kulan/fjädern, vilket ger en justerbar ”failsafe-nivå”. Lägsta ventiltryck vid 0,3 A 
och högsta vid 1,6 A. Huvudsteget innehåller två strypkanter, vilket ger ett avrundat 
öppningsförlopp. Detta är den mest unika egenskapen hos CES-ventilen. 
 

 
 
 
 
Två kontaktpersoner enligt nedan har varit till extra stor hjälp under arbetets gång. 
 

 
 
 
 



  

 

ASA-Suspension 
ASA-Suspension är ett relativt litet företag beläget i Kiruna men har inte mindre än 58 
olika patent. Företaget tillverkar i första hand stötdämpare för skoterkross och 
motorkross men har på senare tid även slagit sig in på andra marknader. Exempelvis 
har de utvecklat en specialanpassad dämpare för BOMBARDIER (se bild nedan).  
Enligt företagets VD Jan Erik Rova kan de anpassa sina system till betydligt större 
fordon genom att skala upp de ingående komponenterna. 
 

 
 
Servicebehovet för deras fjädrings-, dämpningsystem är ännu inte fullständigt utrett. 
Enligt ASA själva har det ännu inte varit nödvändigt med service efter 3 års hård drift 
i tävlingar runt om i hela världen. 
 
ASA har en form av aktiv oljedämpning som är integrerad inuti cylindern och tar 
ingen yttre plats (ej heller förloras någon effektiv slaglängd). Dämpningen är 
automatiskt aktiv – dämpar bara när behov föreligger. Den patenterade 
dämpfunktionen sker med endast två komponenter. Komponenterna har olika E-
moduler och reagerar därför olika vid samma belastning (denna egenhet styr 
dämpkarakteristiken automatiskt).  
 
Om man studerar skissen (se figur nedan) på kolvstång och axel ser man hur 
principen fungerar. I änden på kolvstången sitter det en konisk ”kolv” av stål. På den 
sitter en plastring med invändig kona som kan röra sig ett par mm upp och ner på 
stålkonan. I kompressionsfasen finns också några förbiflödeshål så att oljan kan 
strömma förbi kolven både i spalten mellan kolv och dämparrör samt rakt genom 
kolven.  
 

 
 



  

 

När kolven ska dämpa vid returslaget så tvingas den rörliga plastkonen upp och ut 
litet grann. Då stängs förbiflödeshålen så att det enda stället där oljan kan strömma 
förbi är i spalten mellan kolv och rör.  
 
Dämparen är helt självreglerande. Om kolven rör sig fort så tvingas plastringen ut 
litet mer, spalten mellan kolv och rör minskar och dämpkraften ökar. När oljan blir 
varmare och viskositeten minskar så kompenseras det av plastringens 
temperaturberoende volymökning. Spalten blir alltså mindre med varm olja och vice 
versa. Reaktionstiden är mycket snabb. 

                 
 
Den aktiva delen reagerar inom 10-delar av en sekund utan elektronik, sensor eller 
dylikt. Reaktionen är steglös i styrka efter behov och ansätts så långt som behovet 
finns. Frikopplingen till vänteläget är minst lika snabb utan påverkan utifrån.  
 
Till skillnad mot de flesta andra konkurrenter har asa ingen kompressionsdämpning 
att tala om. Alla yttre krafter som påverkar dämparen ska tas om hand av gasfjädern 
självt. 
 
Asa’s grundare Jan-Erik Rova har varit en hjälpsam kontaktperson under arbets 
gång. 

 



  

 

Horstman Defence Systems Limited 
Detta är ett företag som liksom Hägglunds tillverkat produkter inom en mängd olika 
områden. Horstman grundades år 1913 och exempelvis har de producerat bilar, 
mikrometrar, fjädringssystem och klippapparater. Numera har Horstman specialiserat 
sig på fjädringssystem för militära fordon. Horstman har ett stort intresse av att 
leverera kompletta fjädringssystem till BAE Systems Hägglunds. De tillhandahåller 
redan lösningar till militära hjulfordon där ett exempel är AMV från Patria. 
 
ECASS (Electronically Controlled Active Suspension System) är en ny typ av fjädring 
som Horstman förespråkar, se vänstra figuren nedan. Den är vätskekyld, elektriskt 
driven med energiåtervinning samt fullt aktiv. Bilden till höger visar en typ av 
hydrostrut med inbyggd gasackumulator (även denna från Horstman). 
 

                       
 
Under arbetets gång har kontakt hållits med Tim Holman från Horstman.  
 

         




