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Sammanfattning 

Denna rapport behandlar konstruktions- och provningsarbetet för en ammunitionslyft till en ny 

marin 40mm pjäs, kallad 40Mk4 i utveckling av BAE systems Bofors AB. 40Mk4 är en marin 

luftvärnspjäs som är tänkt att monteras på små till medelstora fartyg. Ammunitionslyften ska kunna 

sköta all matning av ammunitionen till, från och mellan de två i pjäsen ingående magasinen. 

Omfattningen av rapporten inkluderar konstruktion av och framtagning av en provrigg för 

ammunitionslyften samt till viss del konstruktion av gränsytor för lyften i en seriekonstruktion. Därtill 

behandlar rapporten provning av provriggen utifrån fördefinierade funktions- och prestandakrav. 

Konstruktionsarbetet baseras på analytiska hållfasthets- dynamik- och statikberäkningar samt 

hållfasthetssimuleringar.  

De laster som verkar på strukturen är i huvudsak chocklaster från båten orsakade av hård sjö eller 

explosivämnen. Därtill kommer de krafter som orsakas av motorns drivande moment. Krafterna har 

räknats fram analytiskt och legat till grund för hållfasthetssimuleringar samt analytisk 

hållfasthetslära. 

Provriggen för ammunitionslyften konstruerades och byggdes i form av en saxlyftmekanism som 

drivs av en elmotor genom en planetväxel.  Provningen av ammunitionlyften omfattade montage och 

verifiering av funktionerna ladda, plundra, greppa och flytta ammunition. Av provningen framgick att 

konstruktionen uppfyller kraven om funktion och prestanda.  
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Abstract 

This report summarizes the design and testing of an ammunition lift for a 40mm gun called 40mk4, 

currently under development by BAE systems AB. The 40mk4 is a marine AA gun suitable for small to 

medium size ships. The ammunition lift is to handle all the transport of ammunition to, from and 

between the two magazines within the gun. The report includes design and production as well as 

programming of a test rig for the lift and also to some extent the conceptual design of the interfaces 

between the lift and the two magazines. The report also discusses testing of the lift. The design of 

the lift is based on analytic solid mechanics, static and dynamic models as well as FEM simulations of 

solid mechanical problems.  

The structural loads on the rig come mostly from chock loads generated by rough seas and 

explosives, but also from the motor operating the lift.  The forces acting on the lift have been 

analytically calculated and used as a basis for solid mechanic simulations using FEM and also analytic 

solid mechanics. 

The lift turned out as a scissor lift driven by an electric motor through a planetary gear.  

The testing of the lift included building it and verifying the functions loading, emptying, gripping and 

moving ammunition. The results of the tests indicated that the lift fulfils all of the pre defined 

functional and performance demands  
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Nomenklatur 
Här presenteras beteckningar och variabler som förekommer i examensarbetet. 

Symbol  Enhet  Beskrivning 

v  [m/s]  Hastighet 

μ  [dim. lös]  Statisk eller dynamisk friktionskoefficient 

m  [kg]  Massa 

E  [Pa] Elasticitetsmodul 

G  [Pa]  Skjuvmodul 

ν [dim. lös]  Tvärkontraktionstal 

σ  [Pa]  Spänning 

A  [m2]  Area 

p  [Pa]  Tryck 

k  [N/m]  Fjäderkonstant 

F  [N]  Kraft 
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Programvara 
I följande avsnitt presenteras vilka programvara som använts under arbetets gång 

Program   Funktion   Information 

Solid Edge ST2  CAD-modellering  http://www.solidedge.com 

FEMAP v.10.0.2  FE-beräkningar  http://www.femcomp.com 

Ansys v.11.0  FE-beräkningar  http://www.ansys.com 

Matlab R2008a  Beräkningsverktyg  http://www.mathworks.com 

Microsoft Word 2007  Ordbehandling  http://office.microsoft.com 

LTi Drive Manager V3.60 Motorstyrning  http://ch.lt-i.com/ 

LTi Patch Scope Wizard V2.0 Visualiseringsverktyg http://ch.lt-i.com/ 
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1 INTRODUKTION 
I detta kapitel beskrivs bakgrund, syfte, avgränsning och metod för examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 
BAE Systems Bofors AB har sedan länge tillverkat huvudsakligen försvarsmateriel för såväl Sverige 

som andra länder. Dagens produktutbud sträcker sig från 12,7mm direkteldsystem till 155mm mobila 

artillerisystem. 

I skrivande stund utvecklar företaget ett nytt 40mm luftvärnssystem för sjögående fartyg. Ett sådant 

system består av eldledning, pjäs och ammunition. Den avfyrningsklara ammunitionen förvaras i ett 

primärmagasin i direkt anslutning till kanonen. Som tillval skall även ett sekundärmagasin placerat 

under kanonen finnas. Ammunition skall automatiskt kunna flyttas mellan sekundärmagasinet och 

primärmagasinet. Systemet för automatisk förflyttning av ammunition skall undersökas i 

examensarbetet.  

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att konstruera ett system som sköter automatisk förflyttning av 

ammunition mellan magasinen i den tidigare nämnda pjäsen. Därtill ska systemet hantera manuell 

laddning och plundring av ammunition. Till sist ska ritningsunderlag tas fram för att tillverka och 

utföra provning på en testrigg för att verifiera funktionen hos konstruktionen. 

1.3 Avgränsning 
Arbetet kommer att innefatta mekanisk konstruktion och hållfasthetsanalys av 

ammunitionshanteringssystemet mellan sekundärmagasinet och primärmagasinet. Systemet, 

hädanefter kallat ammunitionslyft, definieras som de komponenter som verkar för att flytta 

ammunitionen mellan magasinen samt gränsytan för manuell laddning och plundring. Detta innebär 

att gränssnitten i magasinen kommer utvecklas tillsammans med för respektive del ansvariga 

personer. Mekatroniska, elektroniska och reglertekniska aspekter hos elektronik och drivande 

enheter nämns kort i rapporten. Därtill skall konstruktionen anpassas för att billigt kunna tillverka en 

testrigg som verifierar funktionen. Riggen ska tas fram och provas för att verifiera funktionen hos 

konstruktionen.  

1.4 Övergripande metod  
För att på ett effektivt sätt ta fram en lösning på ammunitionshanteringsproblemet kommer aktuellt 

system i form av pjäs under utveckling studeras. Studien visas endast delvis i rapporten på grund av 

sekretesskäl. Därefter tas två koncept fram, modelleras i Solid Edge och utvärderas tillsammans med 

personal inblandad i projektet. Utvärderingen ska ta hänsyn till tillverkningsvänlighet och pris, hur väl 

funktionen uppfylls samt systemets säkerhet och robusthet. När ett koncept är valt kommer fortsatt 

konstruktionsarbete och hållfasthetsanalys, identifiering av och kravställning på köpekomponenter 

utföras.  

Som underlag vid hållfasthetsanalys och dimensionering av köpekomponenter kommer ett yttre och 

ett inre lastfall tas upp. Den yttre lasten som verkar på systemet är chocklast, som uppkommer vid 
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tillexempel hård sjö eller explosioner. Dessa laster räknas ut med data för ammunition och 

kravspecifikation för pjäsen först när konceptet är bestämt. Det inre lastfallet är då 

ammunitionslyften används, och därför utsättas för drivande moment eller krafter från lyftens 

drivande enhet. De i kravspecifikationen hållfasthetsmässigt dimensionerande kraven för det inre 

lastfallet är tidsåtgång för ammunitionspåfyllning och accelerationsnivåer på pjäs och fartyg. Med 

dessa data räknas laster ut numeriskt. Dessa data används även för att definiera krav på drivande 

enheter så som elmotorer hydraulcylindrar och för att utföra hållfasthetsanalyser.  

Belastning av systemet med aktuella laster kommer simuleras i FEM-verktyget Ansys och resultaten i 

möjligaste mån verifieras och kompletteras med hjälp av klassisk hållfasthetslära numeriskt beräknad 

i Matlab.  

Parallellt med utvecklingen av ammunitionslyften kommer även en testrigg konstrueras. Testriggen 

kommer inte nödvändigtvis vara identisk med lyften och innefattar eventuellt sektioner ur 

sekundärmagasin och primärmagasin eftersom systemets funktion ska verifieras. 

Till sist utförs omfattande provning av testriggen för att verifiera funktion och prestanda samt 

identifiera möjliga förbättringar hos konstruktionen. 

2 REFERENSRAM 
I detta kapitel behandlas relevant och tillgänglig kunskap, fysiska gränssnitt och teoretisk 

referensram.  

2.1 Beskrivning av pjäsen 
Den nya pjäsen (Se Figur 1, även gällande övriga referenser i följande stycke) skall hantera olika 

sorters ammunition. Ammunitionen bärs primärt i ett primärmagasin (2) som sitter monterat direkt 

på kanonen (1) och utgör tillsammans med kanonen det eleverande systemet i pjäsen. Det 

eleverande systemet är upphängt i lavettstommen(3). 

Som tillval skall även ett sekundärmagasin (6) placerat under kanonen finnas med. 

Sekundärmagasinets uppgift är att förvara ammunition i närheten av kanonen för att snabbt kunna 

fylla på eller byta ammunitionstyp i primärmagasinet. Sekundärmagasinet är monterat i fundamentet 

(5) och är således att betrakta som stationärt. Fundamentet är skiljt från det sidriktande systemet 

med lagret(4). Det sidriktande systemet består av lavettstomme, lavett, kupol, eleverande system 

samt tillhörande komponenter. Matning av olika ammunitionstyper från sekundärmagasinet till 

primärmagasinet skall kunna ske automatiskt och på bestämd tid. 
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Figur 1 visar en principskiss över den nya marina luftvärnspjäsen 

2.2 Fysiska gränssnitt 
De tre gränssnitten som systemet skall verka mot är uppmatningen ur sekundärmagasinet, 

inmatningen i primärmagasinet samt ammunitionen. I följande avsnitt presenteras de tre 

gränssnitten. 

2.2.1Ammunition 
De olika typer av ammunition som skall användas har fem gemensamma och väldefinierade ytor att 

styra mot. Ytorna visas i Figur 2.  Skotten väger 2,6kg styck. 

 

Figur 2 visar de ytor som är väldefinierade och okej ha anligg mot vid hantering av ammunitionen. 

 

Viktigt att tänka på vid hantering av ammunitionen är att den har mekanisk tändskruv. Detta innebär 

att tändsatsen antänds genom att slå till en liten yta i centrum av bakändan på hylsan. 

Anslagsenergin som krävs för att antända tändsatsen är mycket liten varför stor försiktighet bör 

iakttas vid hantering av ammunitionen. För att ordentligt sätta sig in i de risker som finns vid 

hantering av mekanisk tändskruv lästes en teknisk bestämmelse angående mekanisk tändskruv 

igenom. I bestämmelsen beskrivs vilka tester tändskruven går igenom samt vilken anslagsenergi som 

krävs för att antända skruven. Denna information kommer användas på så sätt att inget steg i 

hanteringen av ammunitionen i pjäsen skall utgöra en större påverkan på tändskruven än testerna de 

genomgår. Maximala accelerationer och funktionsdugligt temperaturområde är också definierade i 

bestämmelsen till vilka stor hänsyns också tilldelas. (BAE Systems 1996) 
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Därefter konsulterades sakkunniga inom området för att diskutera vilka praktiska aspekter som är 

viktigast vid hantering av ammunition med mekanisk tändskruv. Från detta kan slutsatserna dras att 

ammunitionen inte ska ha hanteras genom kontakt med någon yta som inte är väldefinierad enligt 

Figur 2. Detta gäller särskilt projektilen eftersom projektilen hos olika ammunitionstyper kan se olika 

ut. Därtill får inget steg i ammunitionsmatningen fungera så att skotten matas mot bakplanet på 

framförvarande. Detta gäller även manuell hantering av ammunitionen. 

2.2.2 Sekundärmagasin 
Två till principen olika sekundärmagasin kommer behandlas i rapporten. Detta eftersom 

sekundärmagasinen har konstruerats av undertecknad innan arbetet med 

ammunitionshanteringssystemet började. Däremot var inte konstruktionen vid påbörjat arbete helt 

färdigställd varför den ändrats efterhand för att möjliggöra en enklare ammunitionshantering. De två 

olika sekundärmagasinen benämns generation I respektive generation II.  

 

2.2.2.1 Sekundärmagasin generation I 

I sekundärmagasinet(Se Figur 3) ligger skotten placerade radiellt i en hållare kallad karusell(Se Figur 

4) med lika delning mellan varje skott. Karusellen består av 35 st. plastklossar som håller fast skotten 

i hylsflänsen. Karusellen är lagrad och kan rotera i magasinet. Skotten snurrar med karusellen när 

karusellen roterar. Vid uppmatningsläget(Se Figur 5) finns inget tak i magasinet. Detta för att 

möjliggöra uppmatning av skotten. 

 

 

Figur 3 visar sekundärmagasin generation I 
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Figur 4 visar ammunitionskarusellen I sekundärmagasin generation I 

 

 

Figur 5 visar uppmatningsläget i sekundärmagasin generation I 

 

 

Figur 6 visar skottens bakplan i sekundärmagasin generation I 
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Figur 7 visar ett skott i sekundärmagasinet generation I ovanifrån. 

Som synes i Figur 4 till Figur 7 hålls skotten fast radiellt, tangentiellt och axiellt i hylsflänsen. För extra 

säkring radiellt och axiellt ligger skotten också an mot två styrande plåtar längre fram vid styrvalken. 

Efter dessa geometriska förutsättningar skall uppmatning av ammunition från sekundärmagasin 

generation I utformas. 

2.2.2.2 Sekundärmagasin generation II 

Skillnaden mellan sekundärmagasin generation I och II är att de två lagren i magasinet är något 

förskjutna i generation II. Detta för att minska totalhöjden och att möjliggöra en enklare uppmatning 

av skotten. Magasinet visas i Figur 8 

 

 

Figur 8 visar sekundärmagasin generation II 

Skotten hålls fast i en hållare kallad karusell. Karusellen är lagrad i magasinet och kan rotera 

oberoende av ytterhöljet. Hållaren visas i Figur 9.  

 

Figur 9 visar ammunitionskarusellen i sekundärmagasin generation II 
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På hållarens ytterdiameter sitter plastklossar som styr skottens hylsfläns. Skotten vilar mot lutande 

plan som hjälper till att föra upp skotten vid uppmatningen. Plastklossarna visas i Figur 10.  

 

Figur 10 visar hur hylsflänsen hos skotten styrs i ammunitionskarusellen 

När karusellen med skotten roterar medsols matas skotten upp då de trycks mot den gröna 

styrplåten i Figur 11 och därför glider upp för planet. När karusellen roterar åt andra hållet lyfts 

plåten och magasinet frihjular. Att skotten matas upp på detta sätt innebär att 

uppmatningspositionen för skotten kommer variera. Detta eftersom det nedre skottet matas upp 

efter det övre. Detta innebär höjda krav på mottagaren av ammunition i form av två möjliga lägen för 

mottagning. Skott uppmatade i båda lägena ska kunna föras in i samma läge i primärmagasinet. De 

två uppmatningslägena visas i Figur 12. 

 

Figur 11 visar uppmatningsläget i sekundärmagasinet generation II 
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Figur 12 visar de två lägen där skotten matas upp ur beredskapsmagasin generation II 

 
I sekundärmagasin generation II finns även möjlighet för lyftmekanismen att påverka uppmatningen. 

Därför bör inte uppmatningsmekanismen med en backspärr ses som den slutgiltiga tekniska 

lösningen utan endast ett förslag. 

2.2.3 Primärmagasin 
Primärmagasinet(Se Figur 13) är ett kedjemagasin av typen paternosterverk där skotten matas fram 

av kedjor och styrs av plåtar och flänsar(Se Figur 14). Magasinet kan stannas i valfritt läge för 

inmatning. Eftersom även primärmagasinet är under utveckling kommer gränsytan mellan 

ammunitions lyft och primärmagasin utformas principiellt tillsammans med ansvarig konstruktör. 

 

Figur 13 visar primärmagasinet. 
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Figur 14 visar de rullar som driver skotten samt flänsen som styr dem. 

 

2.2.4 Övriga geometriska avgränsningar 
Ammunitionslyften ska i icke aktivt läge få plats mellan sekundärmagasinet och primärmagasinet 

utan att störa någon annan funktion i pjäsen. De huvudsakligen avgränsande detaljerna är 

fundamentets och lagrets innerdiameter, primärmagasinets rörelserymd vid elevation, sekundär- 

magasinet och släpringsdonet(Se Figur 15). Den blåa linjen i Figur 15 representerar rörelsekurvan för 

den från tappcentrum längst utstickande delen hos primärmagasinet. De två streckade konturerna 

representerar magasinet vid maximal respektive minimal elevation. 

 

Figur 15 visar de geometriska avgränsningar som ammunitionslyften måste hålla sig inom 
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Avgränsningarna i Figur 15 gäller när ammunitionslyften inte är aktiv. När ammunitionslyften är aktiv 

kan eleverande system låsas i valfritt läge vilket medför att större utrymme finns att tillgå vid flytt av 

ammunitionen.  

2.3 Teoretisk referensram 
I konstruktionsarbetet har grundläggande mekanik och hållfasthetslära använts. Vid beräkning av 

yttryck används två metoder beroende på situation. Vid plana ytor och enkla skattningar har 

yttrycket räknats ut som ett medeltryck med teori enligt (Sundström 1999).  Vid de tillfällen kontakt 

med krökta ytor förekommer används Hertz teori som beskrivet i (Van Beek 2006). 

Vid beräkning av torsionsvinkel hos axel har ren vridning med teori enligt(Sundström 1999) använts. 

Vid matematisk modellering av alla mekaniska geometrier har uteslutande tre principer enligt 

(Nyberg 2003) använts. Dessa principer är kraftekvationen, momentjämvikt och kraftjämvikt. 

2.4 Kravspec 
Kravspecifikationen presenteras i bilaga 7. Tilläggas bör att inget tidskrav finns för lyftrörelsen, utan 

istället finns ett krav för laddning av ett skott på två sekunder. Därför har laddningsförloppet brutits 

ned till fyra delar som beskrivet nedan. 

 Utmatning av skott från sekundärmagasin 

 Förflyttning av skott från sekundär- till primärmagasin 

 Inmatning i primärmagasin 

 Återgång till sekundärmagasin 

Dessa fyra delmoment tilldelas lika mycket tid var, varför tidskravet för lyftrörelse från sekundär- till 

primärmagasinet satts till 0,5 sekunder. 

3 Metodbeskrivning och resultat 
Nedan följer en utförlig beskrivning av konstruktionsarbetet samt en presentation av den slutgiltiga 

konstruktionen. 

3.2 Konceptgenerering 
Eftersom gränsytorna mot resten av pjäsen till stor del redan är bestämda har koncepten tagits fram 

utefter aktuella gränsytor. Därför är konceptgenereringen väl geometriskt styrd, varför ingen typ av 

brainstorming eller liknande process genomförts. De geometrier som visas är anpassade för att 

arbeta mot de gränsytor som presenterats tidigare.   

Konceptgenereringen delas in i två steg. I det första steget behandlas gränsytorna mellan 

lyftmekanismen och de bägge sekundärmagasinen. Ett koncept för vardera generationen tas fram för 

vidareutveckling. Därefter kommer ett koncept väljas för vidareutveckling utifrån hur väl koncepten 

uppfyller funktionskraven. När konceptet valts utformas resten av lyftanordningen. 
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3.2.1 Grundprincip för ammunitionshållare generation I 
För att få tag i skotten utan att mekanismen är i vägen för magasinet har hållaren konstruerats för att 

få plats i de spår som finns i plastklossarna i sekundärmagasinet. Hållaren som presenteras i Figur 16 

låser inte skotten i sidled eftersom tanken är att skotten skall kunna löpa mellan flänsarna när 

ammunitionskarusellen roterar. Skotten matas upp när magasinet stannat i den position som visas i 

Figur 17. Vid uppmatning styrs skotten axiellt och radiellt av flänsarna i hållaren. Den tangentiella 

styrningen åstadkoms så länge hållaren är nere i sekundärmagasinet genom plastbockarna. När 

hållaren har förts upp ur magasinet behövs en annan mekanism för att låsa skotten sidledes 

 

 

Figur 16 visar grundprincipen för 

ammunitionshållare generation I 

 

 

 

Figur 17 visar hur ammunitionshållare generation 

I är placerad i sekundärmagasinet när karusellen 

roterar

För att låsa skotten i sidled då de matats upp ur magasinet har ett förslag på en mekanism för 

fastlåsning konstruerats. Mekanismen visas i Figur 18 och Figur 19.

 

Figur 18 visar hur skotten hålls fast av spärrarna i 

koncept 3 då hållaren är utanför magasinet 

 

Figur 19 visar hur spärrarna förs bak i koncept 3 

då hållaren förs ner i magasinet
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3.2.2 Grundprincip för ammunitionshållare generation II 
Eftersom skotten i generation II matas upp av sekundärmagasinet är utformningen av hållaren friare 

eftersom den endast behöver ta emot skotten och inte själv få plats i magasinet. Hållaren består av 

en lyftram och två matare. Matarna är lagrade i ramen så att de kan rotera. När matarna är i 

horisontellt läge hålls skottet fast för förflyttning.  Hållaren visas i Figur 20. 

 

Figur 20 visar lyftramen med hållare och skott 

 

För att ta emot skott från sekundärmagasinet förs de två matarna neråt mot 

sekundärmagasinets överdel och öppnar för ett skott som förs upp av magasinet. När skottet 

kommit nog högt upp förs matarna upp mot horisontalläget igen och skottet hålls fast för 

lyftning.  När hållaren förts till positionen för inmatning i primärmagasinet förs matarna upp 

och skottet in i magasinet. Förloppet avbildas i Figur 21 till Figur 24. 

 

 

Figur 21 visar matarnas position då det hämtar 

eller lämnar ett skott i sekundärmagasinet 

 

 

 

Figur 22 visar matarnas position då skottet 

transporteras upp eller ned samt vid manuell 

påfyllning 
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Figur 23 visar matarnas position då de hämtar 

eller lämnar ett skott i primärmagasinet, bakifrån 

 

Figur 24 visar matarnas position då de hämtar 

eller lämnar ett skott i primärmagasinet, 

framifrån

I Figur 21 syns även laddtungan som styr skottet vid in- och utmatning ur sekundärmagasinet. Tungan 

ändrar lutning från vänster till höger vid matning av skott ur övre respektive undre lagret. Detta för 

att styra skotten in i lyftramen vid utmatning samt in i rätt fack i sekundärmagasinet vid inmatning. 

3.3 Konceptval 
I detta stycke jämförs Generation I och II med avseende på de i kravspecen fördefinierade kriterierna. 

Med utvärderingen ämnas ett koncept väljas för vidareutveckling. Konceptutvärderingen visas i 

Bilaga 8. Konceptvalet grundade sig mestadels i hur väl konstruktionen uppfyller i kravspecen ställda 

funktionskrav.  Attribut som tillverkningskostnad och estetik var av mindre vikt, men diskuterades 

med projektgruppen under konceptvalet. Däremot var funktionskraven de som slutligen avgjorde 

valet av koncept. 

Slutsatsen som kunde dras av konceptutvärderingen var att Generation II är att föredra för fortsatt 

utveckling. Beslutet att fortsätta med generation II innebar en fortsatt detaljkonstruktion 

tillsammans med underleverantörer. Efter att koncept två valts och en grundkonstruktion därför 

slagits fast för fortsatt utveckling identifierades ett antal önskemål från olika personer inblandade i 

projektet; 

 Manuell laddning av primär- eller sekundärmagasinet skall kunna göras med ett handgrepp. 

 Plundring av båda magasinen med manuell mottagning tillåts kräva två händer eftersom det 

är en sällsynt företeelse. 

 En motor skall driva alla funktioner. 

 Totalhöjden hos konstruktionen i nedfällt läge får vara max 100mm. 

 Om pjäsen säljs utan sekundärmagasin skall samma gränssnitt för laddning och plundring 

användas. Detta ställer vissa krav på inmatningen till primärmagasinet. 

3.4 Konstruktion av lyftmekanism 
Eftersom lyftmekanismen i riggen ska lyfta skottet rakt upp och ta liten plats i nedfällt läge har en 

saxlyft valts. Här är lyftmekanismen rotationslagrad i bakändan och linjärlagrad i framändan. Detta 

medför att skottet kommer lyftas rakt uppåt. I en senare konstruktion kan det bli aktuellt att ändra 

lagringen av lyften för att flytta skottet axiellt så väl som uppåt och nedåt. Ammunitionshållaren 

sitter monterad i saxlyftens övre del som visas i Figur 25. Saxlyften visas i nedfällt läge i Figur 26. 
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Figur 25 visar saxlyftmekanismen och lyftramen i generation II 

 

 

Figur 26 visar lyftramen och lyften i nedfällt läge 

 

3.4.1 Inmatning i primärmagasin  
För att möjliggöra inmatning av skott i primärmagasinet har en principlösning tagits fram. I denna 

konstruktionslösning har glidytorna i primärmagasinet försetts med öppningar och spärrar. Den 

bakre glidytans spärr är tangentiell med glidbanan på ovansidan men har ett lutande plan på 

nedsidan och fjädrar bakåt då skottet trycks upp mot och förbi spärren. Spärrarna visas i Figur 27. 
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Figur 27 visar primärmagasinets spärrar som möjliggör in- och utmatning av skott 

 

Eftersom den främre glidytan i primärmagasinet verkar mot rillförbandet måste en backspärr i 

samma yta flytta sig åt sidan. Detta eftersom skottet sticker ut alltför mycket framåt för att kunna 

flytta spärren axiellt(Se Figur 28). För att hjälpa till att centrera skottet vid inmatning valdes två 

spärrar som jobbar mot varandra. I Figur 29 visas hur spärrarna stängs efter att skottet matats förbi 

in i magasinet. 

  

Figur 28 visar den främre utmatningsspärren i primärmagasinet 

 



 

16 

 

 

Figur 29 visar ett inmatat skott med matningsmekanismen i sitt övre läge 

 

Utöver funktionen ladda primärmagasin skall funktionen plundra primärmagasin realiseras. 

När plundring av magasinet sker står pjäsen i horisontalläge vilket medför att gravitationen 

hjälper till att föra ut skotten. För att skapa ett mer robust beteende kommer en utmatande 

mekanism att påföra en större vertikal kraft på skottet samtidigt som spärrarna matas åt 

sidan och hållarna förs upp. 

3.4.2 Manuell laddning och plundring 
För att möjliggöra påfyllning av sekundärmagasin från operatör har en gränsyta för manuell 

inmatning av skott i lyftramen utformats. Gränsytan är utformad så att två fjäderbelastade spärrar 

möjliggör inmatning i men inte utmatning av skott ur lyftramen. Gränsytan visas i Figur 30, med ett 

skott i början av inmatningsfasen. I Figur 31 visas hur spärrarna trycks in då skottet passerar vid 

inmatning. I Figur 32 har skottet passerat förbi spärrarna och ligger säkrat i lyftramen. I Figur 33 visas 

plundringsverktyget som trycker in spärrarna och greppar skottet. 

 

Figur 30 visar inmatningsläget för skott i 

ammunitionslyften 

 

 

Figur 31 visar hur ett skott trycker in spärrarna i 

gränsytan för inmatning då det förs in i lyftramen
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Figur 32 visar hur spärrarna i gränssnittet för 

inmatning förs ut av fjäderkraft när skottet 

passerat dem 

 

Figur 33 visar hur plundringsverktyget för ut 

spärrarna och greppar skottet

3.5 Tillverkningsanpassning 
I kapitlet tillverkningsanpassning utreds hur materialval, utformning och tillverkningsmetod bäst 

anpassas till valt koncept för att göra konstruktionen så billig som möjligt. 

3.5.1 Allmänt om material, komponenter och toleranser 
Enligt företagspraxis i form av en materialstandard har tre olika material valts att användas 

genomgående i hela provriggen. Detta för att minska inköpspriset på materialet. Materialen och dess 

mekaniska egenskaper är; 

EN-AW 6082-T6.  

Sträckgräns 240MPa 

Brottgräns 275MPa 

E-modul 70 GPa 

Brottförlängning min 6% 

SS-EN 10149-2, S355 

Sträckgräns 355MPa 

Brottgräns min 430MPa 

E-modul 210GPa 

Brottförlängning min 19% 

SS-EN 10088-2 

Sträckgräns 250MPa 

Brottgräns 450MPa 

E-modul 210GPa 

Brottförlängning 17 

(BAE Systems 2009) 

Aluminiumet 6082 används i de flesta lastbärande detaljer. Det rostfria stålet 1088-2 används i axlar 

och konstruktionsstålet S355 används i fundamentet, samt ett fåtal ytterligare delar. Tanken är att 

alla detaljer som i riggen tillverkas i vanligt konstruktionsstål skall tillverkas i rostfritt stål i en 

seriekonstruktion. Detta för att minska behovet av ytbehandling och målning. Alla aluminiumdelar 

anodiseras i en seriekonstruktion. 

Rotations- och linjärlagring av rörliga delar sker med glidlager med plastbeläggning. Detta först och 

främst eftersom smörjfria lager som tål en del smuts och saltvatten önskas. Därtill bör direktkontakt 

mellan rostfritt och aluminium undvikas med tanke på korrosion. De glidlager som valts är av typerna 

Simplicicty Plane bearing FM och GGB bearing technology DP4. Båda dessa lagertyper kräver väldigt 

fina motytor med små toleransvidder, vilket innebär stora tillverkningskostnader för axlar och 

lagerhus. I ett försök att minska kostnaderna kommer slipade axlar och passkruv enligt ISO 7379 
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användas. I Tabell 1 visas vilka krav på ytor och toleranser lagren ställer, samt vilka ytor och 

toleranser som utlovas hos respektive komponent som valts som glidyta.  

 Ø[mm] Krav/utlovad yta Krav/utlovadTolerans 

Passkruv ISO 7179 6mm Ra 0,8 h8 

  8mm Ra 0,8 h8 

  10mm Ra 0,8 h8 

Cylindrisk bult ISO 2341 6mm Ra 3,2 h9 

  10mm Ra 3,2 h9 

Slipad axel 8mm Ra 0,6 h8 

  16mm Ra 0,6 h8 

  20mm Ra 0,6 h8 

DP4(Nomo kullager) 6 Ra 0,4 f7 

  8 Ra 0,4 f7 

  10 Ra 0,4 f7 

  16 Ra 0,4 f7 

  20 Ra 0,4 f7 

FM(EIE Maskin) 16 Rms 0,2 h7 

Tabell 1 visar krav på och utlovade ytor och toleranser hos komponenter som ingår i rotations- eller 

linjärlagring 

I Tabell 2 visas vilken lagertyp som valts för vilken motyta. Tabellen läses som en matris, där siffran i 

matrisen avgör hur många kontakter mellan aktuell glidyta och lager som finns.  
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  BBXXDP4         FM 

 Ø[mm] 6 8 10 16 20 16 

Cylindrisk bult 6mm 4           

  8mm   4         

  10mm     12       

Passkruv 6mm 4           

  10mm     4       

Slipad axel 8mm   2         

  16mm       4   4 

  20mm         2   

 

Tabell 2 visar vilket lager som verkar mot vilken komponent 

En funktionsutvärdering av passkruvarnas och axlarnas duglighet som glidytor kommer att göras i 

samband med provning. Där återkommer tabellen med varje kontakt inspekterad. 

3.6 Utformning och tillverkningsmetod 
I stycket utformning och tillverkningsmetod diskuteras lämplig tillverkningsmetod för delarna i 

ammunitionslyften 

3.6.1 Fundament 

Fundamentets funktion är att utgöra en robust grund för provriggen. Detta innebär att fundamentet 

bör möjliggöra justering av infästningspunkterna för lyften. I provriggen kommer möjligheterna till 

justering av infästningspunkterna vara begränsade eftersom riggen inte i ett första skede kommer 

verka mot primärmagasinet. Däremot bör fundamentet för seriekonstruktionen möjliggöra justering 

av infästningspunkter eftersom det är svårt att säkerställa lägeriktighet mellan primär- och 

sekundärmagasinet. För att justera infästningspunkterna hos provriggens fundament kan shims 

användas som distanser vid montage. Detta möjliggör endast en justering i höjdled, vilket är viktigast 

för funktionsprovning av riggen. För att minimera behovet av snäva toleranser finns ett visst inbyggt 

glapp I ammunitionshanteringen som gör att skottet styrs in till önskad position även om det tas 

emot snett. Fundamentet har för testriggen valts att tillverkas genom att låta svetsa en ram(Se Figur 

34) och där på skruva fast de komponenter som verkar mot lyften. Eftersom ramen slår sig vid 

svetsning har ett plan bearbetats i plåten på ovansidan ramen efter utförd svetsning, där alla 

komponenter monteras. Hela fundamentet visas i Figur 35. 
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Figur 34 visar den svetsade ramen som utgör grunden till fundamentet 

 

 

Figur 35 visar fundamentet som är speciellt för provriggen 

3.6.2 Saxlyft 

Saxlyftens funktion är att lyfta och sänka lyftramen med dess inneboende delar mot 

primärmagasinet. Det är viktigt att modulen lyfter rakt upp och inte snett i sidled. Därför är måste de 

två sidorna synkroniseras väl. Genom att göra detta minskar även risken för byrålådseffekt. Drivning 

av saxlyften kommer att ske genom att applicera moment mellan de två drivande länkarmarna. Detta 

eftersom denna kraftinföring belastar strukturen minst eftersom båda benen stimuleras att rotera. 

Dessutom krävs ett mindre moment är om ett ben skulle drivas. Den huvudsakliga belastningen på 

saxlyften är böjande samt längsgående kompression av länkarmarna. Detta innebär att en 

grundprofil för armarna kunde fastställas. Denna profil är hög för att ha bra böjmotstånd. Lagring av 

roterande och linjära rörelser sker genom självcentrerande plastglidlager. De roterande lagren sitter 

fast monterade i länkarmarna och linjärlagren sitter i glidlänkar som diskuteras senare. Avståndet 
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mellan glidlagren i länkarmarna måste styras mycket noga eftersom avvikelser från teoretiskt mått 

höjer risken för byrålådseffekt. Två förslag till tillverkning av länkarmarna har tagits fram.  

Det ena är en standardprofil 20x40x2,5 i 6082-T6 där tre hål borrats och tre hylsor svetsats i som 

sedan efterbearbetats för att husera glidlager. För ben med motorinfästning tillkommer en påsvetsad 

plåt över mittenhålet för infästning av motorn. Förslaget visas i Figur 36. 

 

Figur 36 visar förslag ett på länkarmarnas konstruktion 

 

Det andra är en standard fyrkantprofil 20x40 med tre hål för glidlager och två lättningshål 

bearbetade.  Förslaget visas i Figur 37. 

 

Figur 37 visar förslag två på länkarmarnas konstruktion 

Till sist valdes alternativ två eftersom det inte kräver svetsning och har färre bearbetningsmoment 

totalt sett. För att dimensionera lättningshålen har Ansys använts. Resultatet visas i kapitlet 

hållfasthet. 

De två drivande länkarmarna synkroniseras med andra sidan genom en axel. Saxlyftens slutgiltiga 

konstruktion visas i Figur 38 
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Figur 38 visar saxlyftens slutgiltiga konstruktion 

 

3.6.3 Lyftram 

Lyftramens funktion är att husera hållare för skottet samt agera gränsyta för inmatning och plundring 

av skott. Lyftramen huserar axlar för montering av saxlyft och matare. Parallellitet och avstånd 

mellan dessa måste styras mycket noga eftersom avvikande från teoretiskt mått ökar risken för 

byrålådseffekt. Den huvudsakliga belastningen på lyftramen är ett böjmoment som kommer från 

kontaktkraften mellan endera magasin och främre delen på laddramen. Därför används även här en 

hög profil. Lagring av roterande och linjära rörelser sker med lager enligt tidigare beskrivning. Två 

förslag till tillverkning av lyftramen har tagits fram 

Det första alternativet är en huvudsakligen svetsad konstruktion där en fyrkantprofil med mått 

20x40x3mm svetsats ihop. Konstruktionen visas i Figur 39. Det andra är en tredelad ram med delar 

frästa ur 40mm plåt av samma material som tidigare. Två av delarna är identiska. Ramen skruvas 

ihop och styrs av cylindriska pinnar och visas i Figur 40.

 

Figur 39 visar förslag ett på lyftramens 

konstruktion 

 

 

Figur 40 visar förslag två på lyftramens 

konstruktion

Till slut valdes det andra alternativen på grund av att ett bearbetningsmoment färdigställer hela 

konstruktionen samt att man slipper svetsning. Lyftramens slutgiltiga konstruktion visas i Figur 41.
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Figur 41 visar lyftramens slutgiltiga konstruktion tillsammans med matarna 

 

3.6.4 Matare 

Matarnas funktion är att hålla fast skottet vid förflyttning av lyftramen samt att hämta och lämna 

skott till och från magasinen. Detta ställer krav på ytorna som är i kontakt med skotten. Därför har 

glidlister skruvats fast i matarna där kontakt med skott förekommer. Mataren skall även styra in 

skotten då de matas in bakifrån. Mataren bör utformas för att ta liten plats eftersom den kommer att 

verka i de båda magasinen. Därtill förekommer relativt tuffa laster, varför en hållfasthetsanalys av 

hållarna kommer göras. Två alternativ till tillverkning av hållare har tagits fram. Det första 

alternativet är en svetsad konstruktion av aluminium och visas i Figur 42. 

 

Figur 42 visar förslag ett på matarnas konstruktion 

Det andra alternativet är en enbart skruvad konstruktion av stål och aluminium och visas i Figur 43 
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Figur 43 visar förslag två på matarnas konstruktion 

Till sist valdes alternativ två eftersom det inte kräver svetsning och har färre bearbetningsmoment 

totalt sett. 

3.7 Detaljkonstruktion 
I stycket detaljkonstruktion presenteras resultatet av detaljkonstruktionen i form av en 

detaljnedbrytning av ammunitionshanteringssystemet. 

3.7.1 Lyftram 
Lyftramen består av två matare, två konsoler, två inmatningsspärrar, två axlar för linjär rörelse, fyra 

dragfjädrar samt diverse glidlager och fästelement. Konsolerna, centrerings- och låsmekanismen och 

inmatningspärrarna kommer att beskrivas närmare. Lyftramen visas i Figur 44. 

 

 

Figur 44 visar lyftramens slutgiltiga konstruktion 
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3.7.2Konsoler 

 

 

Figur 45 visar konsolen som utgör en del av lyftramen 

 

De två konsolerna är identiska och tillverkas ur en plåt och visas i Figur 45. Materialet är 6082-T6. 

Eftersom konsolerna huserar axlar för glidlagring är det väldigt viktigt att den inte deformeras för 

mycket, vilket skulle orsaka en snedställning av axeln i glidlagren. Deformationen hos konsolerna 

kommer att behandlas i kapitlet statik, dynamik och hållfasthet. 

 

3.7.3 Inmatningsspärrar 
 

 

Figur 46 visar inmatningsspärrarna i lyftramen 

 

Inmatningsspärrarna är tillverkade ur s355mcd plåt och visas i Figur 46. Deras funktion är att låta 

skott passera framåt in i hållarna vid manuell laddning, men inte ut. Detta åstadkoms genom att 

spärrarna fjädrar in mot lyftramen när skottet trycks in. Spärrarna är rotationslagrade mot passkruv. 

Om plundring av skott önskas används ett verktyg som trycker in spärrarna samtidigt som det 

greppar skottet. På så vis kan skottet föras ut med ett handgrepp. Plundringsverktyget diskuteras 

senare. 
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3.7.4 Matare 

 

Figur 47 visar vänster matare 

Matarnas funktion är att hålla i skottet då lyften rör sig upp eller ned, samt att föra in och ut skott i 

och ur magasinen. En matare med skott visas i Figur 47 och består av består av;  

Två mindre plåtar, benämnda klor, som håller i skotten i fram- och bakänden. Klorna är försedda med 

glidytor i PE-HD1000 för att dämpa vibrationer, minska nötning samt reducera friktion. Därtill är det 

lättare att byta glidyta än att byta klor om ytan skulle nötas för mycket. Främre och bakre klorna är 

vattenskurna ur aluminiumplåt 6082-T6 och sedan frästa. Klorna är låsta med cylindriska pinnar som 

går genom axeln. 

En styrplåt för att leda skotten rätt vid manuell påfyllning. Plåten är laserskuren och bockad. 

Materialet är S355-mcd 

En centreringsarm för att föra hållaren till låst position. På centreringsarmen verkar två dragfjädrar 

fästa i lyftramen(se Figur 48). Orsaken till att dragfjädrar valts över vridfjädrar är att det krävs en 

kraft F0 för att över huvudtaget aktivera fjädern. Detta skapar ett robust beteende hos 

centreringsmekanismen som fungerar vare sig ett skott finns i hållaren eller inte. Centreringsarmen 

är låst med cylindrisk pinne som går genom axeln. Centreringsmekanismens beteende diskuteras 

senare. 

 

Figur 48 visar infästningen av dragfjädrar mellan vänster låsarm och lyftram 
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En låsarm för att låsa hållaren mot lyftramen vid rörelse samt aktivera hållarna när skott hämtas och 

lämnas. Låsarmen består av en konsol, fräst ur S355jr, två spärrplåtar skurna ur s355mcd och 

bockade, en låsaxel och en dragfjäder(Se Figur 49). När lyftramen sänks ner mot fundamentet tvingas 

ena spärrplåten in av en rulle i fundamentet och drar in låsaxeln från lyftramen. När låsaxeln går fritt 

ligger också konsolen an mot rullen i fundamentet. När lyftramen sänks vidare roterar därför hållaren 

och öppnar för att hämta eller lämna skott (Se Figur 50). Låsarmen är låst mot axeln med en 

cylindrisk pinne med invändig gänga som går genom axeln.

 

Figur 49 visar låsarmen som är en del av mataren 

 

 

Figur 50 visar hur låsarmen aktiveras av rullen i 

fundamentet

3.8 Montage 
I stycket montage kommer lyftens uppbyggnad att diskuteras närmare. I och Figur 51 och Figur 52 

visas en översikt över ammunitionsmatningssystemet där ett antal områden är inringade. Dessa 

områden presenteras närmare i Figur 53 till Figur 60 för att visa hur lyften sitter ihop. 

 

Figur 51 visar fyra områden I konstruktionen som valts för närmare beskrivning 
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Figur 52 visar fyra områden I konstruktionen som valts för närmare beskrivning 

 

I Figur 53 visas detaljerna som markerats i område 1 i Figur 51. Av figuren framgår matarplåtens 

rotations- och axiallåsning med hjälp av en cylindrisk pinne, styrplåtens infästning med hjälp av 2st 

M4 skruv samt glidlisternas infästning med hjälp av M3 skruv. Utöver skruven kommer gänglåsning 

av typen LOCTITE användas i infästningen av glidlisten för att säkra montaget. Infästning av de främre 

klorna sker på samma sätt. Samma sak gäller främre glidlister och infästning av styrplåt. 

 

Figur 53 visar hur klo, mataraxel styrplåt och glidlister sitter ihop. 

 

I Figur 54 visas detaljerna som markerats i område 2 i Figur 51. Av figuren framgår centreringsarmens 

rotationslås- och axiallåsning med hjälp av en cylindrisk pinne, mataraxelns rotationslagring med 

hjälp av glidlager samt fjädermekanismen. De båda fjädrarna är i ena änden infästa med cylindrisk 
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bult med huvud och i andra änden gaffellänkar. Eftersom centreringsmekanismen kräver att 

fjädrarna inte ska ta upp kompressionskraft har infästningen av gaffellänkarna försetts med glidlager. 

I glidlagren löper passkruv. Detta möjliggör en fin inställning av centreringsmekanismen genom att 

använda sig av brickor på passkruven för att justera förspänningen av fjädrarna. Detta för att utreda 

centreringsmekanismens funktion i provriggen. I en seriekonstruktion bör fjädrar med lång ögla 

användas för att konstruktionen ska bli billigare.  

 

Figur 54 visar hur centreringsmekanismen sitter ihop 

 

I Figur 55 visas detaljerna som markerats i område 3 i Figur 51. Figuren beskriver hur låsarmen är 

monterad samt hur delarna i den är lagrade. De båda spärrplåtarna samt låsaxeln är lagrade med 

glidlager. En dragfjäder för ut låsaxeln mot lyftramen och låser armen mot rotation. Låsarmen är 

styrd och fixerad mot mataraxeln med cylindrisk pinne.  

 

Figur 55 visar hur låsarmen är monterad 
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I Figur 56 visas detaljerna som markerats i område 4 i Figur 51. Figuren beskriver hur 

lyftramen är lagrad i saxlyften. Båda länkarmarna är lagrade med glidlager som glider mot 

passkruv som är skruvade i glidlänkar. Glidlänken huserar ett glidlager av annan typ än de 

roterande. Detta för att lagertypen är bättre för linjära rörelser. Detta lager fixeras axiellt i 

glidlänken med hjälp av en spårring. Axeln som lagret löper på är också säkrad med 

spårringar. 

 

Figur 56 visar hur lyftramen är lagrad I saxlyften. 

I Figur 57 visas detaljerna som markerats i område 5 i Figur 52. I figuren syns skruvförbandet som 

håller ihop lyftramen. Fyra stycken cylindriska pinnar styr lyftramen mot plåten. Inmatningsspärrarna 

trycks ut av två tryckfjädrar var. Spärrarna är lagrade kring passkruv som skruvas i bakre plåten. Här 

syns även hur mataraxlarna är låsta i axialled med hjälp av spårringar. 

 

Figur 57 visar hur lyftramen sitter ihop i bakändan 
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I Figur 58 visas detaljerna som markerats i område 6 i Figur 52. Figuren visar hur motorn och växeln 

är monterade i saxlyften. Styrning av utgående axeln från växeln sker med en tapp på den drivna 

axeln samt ett hål på den drivande(stora) axeln. Momentet överförs genom friktion mellan ytorna. 

För normalkraften i flänsförbandet står Insexskruv M5 respektive M4. 

 

Figur 58 visar hur motorn och växeln är monterade I lyften 

I Figur 59 visas detaljerna som markerats i område 7 i Figur 52. Figuren visar hur de båda yttre 

länkarmarna rotationslåses mot synkroniseringsaxeln med hjälp av ett kilförband. Här syns även hur 

synkroniseringsaxeln lagras med hjälp av glidlager.  

 

Figur 59 visar hur de båda yttre länkarmarna rotationslåses mot synkroniseringsaxeln 

 

I Figur 60 visas en enkel sprängskiss över fundamentet som markerats i område 8 i Figur 52. Ett plan 

är fräst i plåten för att alla komponenter ska ha en väldefinierad yta att monteras mot. Alla 

komponenter som skruvas fast i fundamentet styrs med hjälp av cylindriska pinnar och skruvas fast 

med M6 skruv. Axlarna låses med hjälp av spårringar. Rullarna lagras mot passkruv med glidlager. 
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Figur 60 visar en sprängskiss på fundamentet 

 

3.9 Hållfasthet och funktion 
I kapitlet hållfasthet och funktion kommer rotationslåsningen av armarna, kontakten mellan 

fundamentets rulle och låsarmen samt centreringsmekanismen behandlas. Därtill dimensioneras 

motor och växel för drivning av lyften samt vissa lagringar. För att lätt kunna följa hur 

hållfasthetsanalysen utförts redovisas först alla laster på aktuellt delsystem eller komponent. 

Därefter identifieras en eventuellt förenklad lastinföring och simulering i Ansys för var modul i 

systemet som anses nödvändig. Därefter redovisas för var modul om möjligt en numerisk beräkning 

med klassisk hållfasthetslära som grund. Till sist jämförs resultaten för att uppskatta deras rimlighet.  

Under arbetets gång har ett enklare simuleringsverktyg, kallat FEMAP Express, använts parallellt med 

CAD-verktyget för att assistera vid utformningen av alla detaljer. Programmet användes genom att 

kontinuerligt göra enkla överslag på spänningsnivåer i strukturer vid enkla lastfall. Dock kommer 

enbart den slutgiltiga analysen utförd i Ansys redovisas. 

De laster som verkar på systemet är genererade av egentyngd, accelerationer i fundament samt 

drivande moment från lyftmotorn. Dessa laster redovisas separat för varje delsystem och följs av 

beräkning på enskilda mekanismer. 

Egentyngden dimensionerar huvudsakligen lyftmotorns moment, men även de dragfjädrar som 

centrerar hållarna och skottet i lyftramen. 
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Accelerationsnivåerna hos fundamentet påverkar varje del hos lyften. Att göra en djupgående analys 

för varje del skulle vara oerhört tidsödande. Istället är många av delarna överdimensionerade och 

utredning om accelerationstålighet kommer även att göras i en provbänk. Däremot bör några delar 

dimensioneras mot maximal accelerationsnivå vid chock. De delar som bedöms vara rimliga att 

dimensionera av säkerhetskritiska skäl är de som håller i skottet, alltså låsmekanismen och klorna 

samt alla linjära glidlager.  

3.9.1 Rotationslåsning av hållare mot axel 

Hållarens klor måste synkroniseras sinsemellan. Därtill måste det interna axiella avståndet styras. För 

att uppfylla dessa krav monteras cylindriska pinnar genomgående axeln och armarna. Förbandet blir 

högt påkänt vid chocklast 10g vertikalt eftersom det med skottets tröghet skapar ett vridmoment 

kring den gemensamma axeln som överförs av kontakten pinne – hållare. Därför har kontakten valts 

att analyseras anaylitiskt och i ANSYS. Nedan följer resultatet.  Analytiska beräkningar återfinns i 

bilaga 6. Resultatet av beräkningarna tydde på ett yttryck mellan hållare och cylindrisk pinne på 

72,5MPa, vilket ger en säkerhetsfaktor 3,3 mot plasticering. 

För att undersöka förbandet i ANSYS gjordes en enkel modell av förbandet. För att få modellen av 

förbandet lik verkligheten sattes mått mitt i tolerans och kontaktvillkor frictional med friktionstal 0,2 

användes. Simuleringen gjordes med en contact sizing på 0,3mm i alla kontakter. Detta resulterade i 

en maximal spänning i hållaren (Von Mises) på 102MPa och i pinnen på 156MPa. Villkoren för 

simuleringen syns i Figur 61. Spänningsplotten för hållare respektive cylindrisk pinne visas i Figur 62. 

Resultatet tyder alltså på att axel-navförbandet kommer att hålla för chocklasten 10g vertikalt. 

 

Figur 61 visar vilka stöd och krafter som användes vid simuleringen av axel-navförbandet mellan hållare och 

mataraxel 
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Figur 62 visar spänningen i hållare och cylindrisk pinne vid öppning av lyftram 

Spänningsbilden i Figur 62 överensstämmer inte med den antagna i den analytiska beräkningen. Den 

största spänningen som förekommer är tryckspänning på grund av böjning av pinnen. I hållaren 

uppnås den högsta spänningen 102MPa i ytterkant. För hållaren fås en säkerhetsfaktor2,3 mot 

plasticering. Detta är okej, med tanke på att chocklasten 10G inte förväntas upplevas ofta. För att 

undersöka klorna närmre simulerades samma scenario för en mer överensstämmande geometri hos 

klon. I simuleringen sattes kontaktkraften mellan skottet och klon i det yttre hålet hos hållaren. 

Denna kraftinföring innebär en överskattning av böjmomentet i klon eftersom lasten i verkligheten 

kommer angripa på en yta längre in på klon. Villkoren för och resultatet av simuleringen visas i Figur 

63 och Figur 64.

 

 

Figur 63 visar lastinföringen hos den bakre klon i 

mataren vid simulering av chocklast 10g vertikalt 

 

 

Figur 64 visar spänningen i den bakre klon hos 

hållaren vid simulering av chocklast 10g vertikalt

3.9.2 Centreringsmekanism 

För att centreringsmekanismen ska fungera bra krävs att det moment som ges av dragfjädrarna i det 

låsta läget är större än det moment som ges av skottets egentyngd verkande på hållaren. I detta 

lastfall antas skottets egentyngd fördelas lika mellan de båda hållarna eftersom fjädrarna 

kompenserar för eventuell snedställning. En genomräkning av geometrin, samt dimensionering av 
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fjädrar och kontaktytor visas i bilaga 6. Resultatet av beräkningarna visas i form av data för valda 

dragfjädrar samt plottar över öppningsmoment, kontakttryck och kontaktkrafter i 

öppningsmekanismen. 

Vald fjäder: Lesjöfors 9883 DF-AR, rostfri dragfjäder 

L0=107mm (Obelastad längd) 

L1=166,2mm (Maximalt utsträckt längd) 

F0=24,69N (Initialkraft för att sträcka fjädern) 

c=2,64 N/mm (Fjäderkonstant) 

F1=184,14N (Maximal fjäderkraft) 

Med vald fjäder fås en kraft om  

 

Figur 65 visar kontakttrycket Pmax mellan öppningsarmen och rullen som funktion av öppningsvinkeln 

 

Som synes i Figur 65 är kontakttrycket som störst vid öppningsvinkel 63 grader för att sedan minska 

vid ytterligare öppning. När lyftramen är i sitt nedersta läge är kontakttrycket 325MPa. 
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Figur 66 visar momentet M som funktion av öppningsvinkeln 

Som synes i Figur 66 är maximalt öppningsmoment 4,5Nm strax innan maximal öppningsvinkel. 

Orsaken till momentkurvans utseende är dragfjädrarnas aktiveringskraft F0. Denna kraft skapar det 

robusta beteendet hos centreringsmekanismen, som kan ses i Figur 66. 

 

Figur 67 visar kontaktkraften Fk mellan öppningsarm och rulle som funktion av öppningsvinkeln 

Centreringsmekanismens bidrag till momentbehovet vid lyftförloppet är negativt, det vill säga att 

centreringsmekanismen hjälper motorn i lyftförloppet. Däremot bromsar mekanismen den 

nedåtgående rörelsen hos lyften varför motorns moment kommer dimensioneras mot den tid det tar 

att utföra hela lyftrörelsen samt centreringsmekanismens öppningskraft i Y-led, Fky då lyften sänks 



 

37 

 

ner(Se Figur 67). De två lastfallen öppning av centreringsmekanismen och sänkning av lyftram 

simuleras inte samtidigt, utan resultaten av simuleringarna jämförs istället. Detta för att undvika en 

alltför stor komplexitet i modellerna. Alltså bör motorns moment och lyftramens egentyngd överstiga 

den vertikala kraftkomponent som behövs för att öppna lyftramen. 

3.9.3 Konsoler 

Eftersom glidlagren hos lyften endast klarar en snedställning av axeln på 0,5grader måste axlarnas 

parallellitet kontrolleras noga. För att utreda hur det värsta tänkbara lastfallet påverkar axlarnas 

parallellitet har en simulering i ANSYS genomförts med hämtning av skott från sekundärmagasin som 

lastfall. Detta eftersom deformation i sidled är mest känsligt. Enligt tidigare uträkningar upplever den 

främre hållaren hos den sida som hämtar skottet en normalkraft på 76N i riktning 30 grader uppåt 

from horisontalplanet. I simuleringen sattes lyftramen ihop med hjälp av skruv och bolt pretension. 

Inga axlar togs med då deras påverkan på styvheten troligen är mycket liten och svår att utreda. De 

villkor som användes i simuleringen visas i Figur 68. Simuleringen visade att det främre axelfästet 

flyttar sig 0,32mm från ursprungspositionen vid given last. Resultatet i form av en deformationsplott 

visas i Figur 69. Med en axellängd på 316mm resulterar det i en snedställning på 

 06,0
316

32,0
arcsin ,      

    (1) 

vilket är med marginal okej. 

 

Figur 68 visar vilka villkor som använts vid simuleringen av lyftning av ett skott 

 

Figur 69 visar konsolens deformation vid simulering av lyftning av ett skott 
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3.9.4 Drivande motor saxlyft 

För att hitta en passande motor och växel för att lyften skall kunna öppna hållarna samt uppfylla 

kravet på maximal tidsåtgång vid lyftrörelse har en MATLAB-simulering gjorts som grundar sig på en 

något förenklad modell. De antagna förenklingarna är att länkarmarna med drivmotor är masslösa. 

Istället har drivmotorns massa, vilket utgör övervägande del av länkarmarna, istället placerats i 

lyftramen. Däremot har endast halva massan tagits med, då lyftramen rör sig dubbelt så mycket som 

motorn i vertikalled. Det drivande momentet appliceras mellan den yttre och inre länken. 

Beräkningarna återfinns i bilaga 6.  

För att reducera mångfalden hos motorer och motorstyrelektronik i pjäsen har leverantör av motor 

och växel valts till samma som för primärmagasinets drivning. Detta innebär en motor från SIGBI och 

en växel från Wiitensteins. Utöver motorn och växeln har en motorbroms valts ut, detta av två 

orsaker; 

Ammunitionslyftens viloläge, där den spenderar mer än 99% av sin tid, är det nedersta läget där 

fjäderkraften från centreringsmekanismen försöker trycka upp lyften.  

Valet av motor och växel ämnas dessutom vara sådant att motorn inte kan hålla lyften i ett 

mellanläge en längre tid på grund av motorns inbyggda överlastskydd. På grund av detta ställs också 

stora krav på motorstyrningen och programmeringen av densamma. Mer om motorstyrningen 

nämns i stycket motorstyrning. 

För att dimensionera en motor och växel utreddes vilket moment som krävs för att lyfta lyftramen 

från 
5  till 

80 . En differentialekvation ställdes upp för problemet som återfinns i bilaga. 

Eftersom differentialekvationen är ickelinjär löstes den i MATLAB med Euler bakåt med en steglängd 

på 0,001 sekunder. Ekvationen löstes med ett flertal kombinationer av motorer och växlar ur valt 

sortiment. Motorernas karaktär följde alla en kurva liknande den i Figur 70. För att på ett bra sätt 

beskriva motorns och växelns karaktär gjordes en linjär modell för varje motor som simulerats. Som 

ett exempel beskrivs momentet hos motorn i figur med följande ekvation; 

 

 

   NmnMn

NmMn

2410
24104500

5,18,2
8,2:2410

8,2:24100

















   

  (2) 
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Figur 70 visar en typisk moment-varvtalskurva för en servomotor av vald typ 

 

Momentet justerades efter linjäranpassningen ned med mellan 0,16 och 0,5Nm för att ta hänsyn till 

växlarnas tomgångsmoment. Ett resultat av detta är att vissa motor- och växelkombinationer gav ett 

negativt maxmoment under höga varvtal. Dessa kombinationer sorterades bort automatiskt 

eftersom användandet av dem resulterade i en för saktsam rörelse. Till sist justerades momentet för 

växelns verkningsgrad vid full last. Verkningsgraden varierade mellan 94% och 97%. 

Tillslut valdes växel och motor enligt nedan:  

Växel: Wiitenstein TP 004 70:1 

Växelns maximala utgående moment är 55Nm och får appliceras högst 1000 cykler per timme. 

Växelns nominella utgående moment är 40Nm vid 78rpm. Växelns tomgångsmoment är 0,20Nm. 

Motor: LSH050-1-30-320 

Motorns moment- och varvtalskurva visas i Figur 71. 

 

Figur 71 visar moment- och varvtalskurvan för vald motor 
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Resultatet av simuleringen presenteras i form av grafer över väsentliga storheter som funktion av 

tiden i lyftförloppet. Först visas utgående moment från planetväxeln som funktion av tiden(Se Figur 

72). Orsaken till grafens underliga utseende kan härledas från motorns moment-varvtalsberoende 

samt glidlagrens maximala PV-tal och glidhastigheter. I simuleringen har maximala värden för PV-tal, 

glidhastigheter, motorvartal osv definierats och jämförts med aktuella värden under hela 

lyftförloppet. En enkel regleralgoritm i simuleringen såg till att inga värden blev för stora. Resultatet 

av dessa regleralgoritmer är enklare att se i graferna för lagrens pv-tal och glidhastigheter som visas i 

stycket glidlager. 

 
Figur 72 visar utgående moment från planetväxeln som funktion av tiden i lyftförloppet 

 

 

Figur 73 visar lyftsträckan som funktion av tiden i lyftförloppet 

Som synes i Figur 73 tar lyftförloppet med vald motor och växel ca 0,25s enligt simuleringen. 
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3.9.5 Glidlager 

Glidlagren utsätts för krafter under transienta förlopp. Därför bör inte bara maximalt yttryck utan 

också PV-tal undersökas. Två lastfall kommer att undersökas. I det ena lastfallet undersöks varje 

lagerkraft samt vinkel- eller linjärhastigheten hos samma lager under ett lyftförlopp samt öppning av 

lyftram. glidhastighet plottas för varje lager under hela lyftprocessen(Se Figur 75). Därefter plottas 

yttrycken i Figur 76. Till sist visas PV-talen i Figur 77. Det andra lastfallet är chocklast 10g i vertikalled.  

Geometrin kring de roterande glidlagren i glidlänkarna är mindre gynnsam för glidlagren. Därför 

utreds hur dessa lager tar upp krafterna från strukturen vid 10g chocklast vertikalt. I Figur 74 syns 

geometrin kring lagret, där en kraft F förts in. Kraften F används i räkneexemplet nedan som 

chocklast 10g. Med samma relationer mellan F och lagrens radiella krafter används i simuleringen för 

att utreda kontakttrycken. Reaktionskrafterna r1 och r2 respektive r1* och r2* är olika scenarion där 

glidlagren tänks ta upp lasten i mitten av lagerytan eller längst ut i kanten. Det verkliga scenariot 

torde hamna någonstans däremellan. Kontakttrycket kommer jämföras med det maximalt tillåtna 

kontakttrycket i rörelse, 140MPa.(Nomo kullager).  Beräkningarna återfinns i bilaga 6. 

 

 

Figur 74 visar geometrin kring glidlagren i glidlänkarna 
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Figur 75 visar linjärglidlagrens glidhastighet som 

funktion av tiden 

 

Figur 76 visar linjärglidlagrens yttryck som 

funktion av tiden 

 

 

Figur 77 visar linjärglidlagrens PV-tal som funktion av tiden 

Som synes är den högsta glidhastigheten 58m/min hos FM glidlagren. Detta kan jämföras med 

maximal tillåten glidhastighet 122m/min. Maximal glidhastighet hos DP4 glidlagren uppgår till 

14m/min vilket kan jämföras med maximal tillåten glidhastighet 150m/min. 

Maximalt tillåtet yttryck hos FM respektive DP4 glidlagren är 105 respektive 1040 kp/cm2. Maximalt 

tryck i simuleringen uppgick till 1,6 respektive 1,9 kp/cm2. 

Maximalt tillåtet PV-tal för FM respektive DP¤ glidlager är 215 respektive 610
2 min

kp m

cm
. Maximala 

PV-tal i simuleringen uppgick till 35 respektive 5 
2 min

kp m

cm
. 
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3.9.6 Länkarmar 

Länkarmarna är utsatta för ett moment på 50Nm applicerat i mitten. För att länkarmarna ska vara så 

lätta som möjligt har lätthål gjorts. Geometrin togs fram tillsammans med simuleringar i ANSYS. Den 

slutgiltiga geometrin visas här med en simulerad last på 50Nm applicerad i mitten i Figur 78. Endast 

benet med störst maxspänning visas. Den maximala spänningen visade sig bli 12MPa, vilket ger en 

säkerhetsfaktor 20 mot plasticering. 

 

Figur 78 visar resultatet av simuleringen av maximalt motormoment applicerat mellan de drivande benen 

  

Vänster och höger sidas länkarmar synkroniseras med hjälp av en axel och ett kilförband. Axelns 

längd är 300mm. Axeldiametern valdes till 20mm för att vara styv nog att synkronisera de båda 

sidorna. Kilförbandets största påkänning antas vara då fullt moment appliceras mellan de båda 

drivande benen. Hela momentet antas överföras av kilförbandet. Eftersom länkarmarna är gjorda i 

aluminium fungerar inte standardkilar då deras anliggningsyta är för liten. Därför tillverkas en 

specialkil med mått enligt Figur 98 i bilaga 6. En enkel analytisk bedömning av yttrycket mellan kil och 

länkarm återfinns i bilaga. Resultatet tyder på ett yttryck mellan kil och länkarm på 22MPa. 

Resultatet av simuleringen väntas blir större eftersom lasten inte fördelar sig jämt över ytan. 

För att utreda hur väl synkroniseringsaxeln synkroniserar de yttre länkarmarna räknades 

torsionsvinkeln vid 50Nm applicerat på axeln ut enligt bilaga 6. Vridningsvinkeln mellan de båda 

länkarmarna på grund av axelns deformation blir vid överföring av fullt moment enligt bilaga 0,78°. 

Vinkeln anses något stor men förväntas inte orsaka något problem.  

Resultatet av simuleringen antyder ett högre kontakttryck än den analytiska överslagsberäkningen 

vilket var väntat eftersom lasten inte tas upp jämnt över hela kontaktytan. Kontakttrycket 49Mpa vid 

50Nm mellan benen får anses vara okej då det ger en säkerhetsfaktor 4,9 mot plasticering. Resultatet 

i form av en spänningsplott visas i Figur 79. 
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Figur 79 visar yttrycket mellan kil och länkarm vid överföring av 50Nm via synkroniseringsaxeln 

 

3.10 Motorstyrning 
Motorstyrningen kommer att programmeras i LTi drives egna miljö LTiDrivemanager. Den styrning 

som kommer användas är en stegmekanism, där ett börvärde för läge ställs in och en regulator 

sköter momentet ut från motorn därefter. När lyften nått sitt läge appliceras bromsen. Bromsen 

släpps därefter omedelbart innan nästa rörelse påbörjas. Vissa regulatorparametrar såsom maximal 

acceleration, ramptider, maxhastighet, max moment och så vidare kan ställas in i programmet och 

lagras i motorstyrelektroniken. Vilka värden som valts för aktuell konstruktion kommer inte tas upp i 

rapporten. 

Som nämnts tidigare har en så liten motor som möjligt valts, vilket gett upphov till en del hårda krav 

på motorstyrningen. Kraven som ställs är enligt följande; 

Vid lyftrörelse måste accelerationsmomentet från motorn vara 1Nm, alltså 400 % av märkmoment. 

Om detta inte uppnås kommer motorn inte att övervinna växelns tomgångsmoment och lyftens 

friktion, varpå överlastskyddet griper in och dödar motorn. Därtill måste bromsen appliceras så fort 

lyften nått sin slutposition. Under inga omständigheter får motorns verka för att lyften ska stå stilla 

då detta också leder till överlast. 

3.11Provningsmetod 
I kapitlet provningsmetod kommer provningsprocessen att beskrivas.  

3.11.1 Provningsrutin 
För att utreda funktionen hos lyften har en provningsrutin utformats. I rutinen körs lyften växelvis 

mellan tre olika lägen. Det översta läget representerar lyftens gränsyta mot primärmagasin. Det 

mellersta läget motsvarar läget för manuell laddning och plundring. Det nedersta läget motsvarar 
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lyftens gränsyta mot sekundärmagasinet. Ordningen är Uppe, Mitten, Uppe, Nere, Mitten, Nere. 

Förloppet upprepas tre gånger för en provningsrutin. 

3.11.2 Provningsmoment 
Körning av provningsrutinen kommer att ske med lyften monterad med fundamentet i horisontellt 

läge samt vid lutningar 20 och 40 grader åt alla håll. Krav finns om bibehållen funktion vid 20 grader 

och opåverkad funktion efter körning vid 40 grader och återgång till max 20 grader. Däremot finns 

inget krav om funktion vid 40 graders lutning. I kapitlet verifiering visas endast rörelser från neder- 

till överläge då detta är det fall som dimensionerat drivningen. 

Till detta kommer också ett skakprov. Detta prov tas däremot inte upp i rapporten. 

3.12 Montage 
Eftersom ammunitionslyften består av många rörliga delar har en del önskemål om kontroll och 

montage uttryckts i form av en lista som visas i bilaga 2. Dessa önskemål rör montageförfarande och 

mätning av toleransutfall. Toleransutfallen antecknas i en tabell och godkänns eller underkänns efter 

funktionsprovning.  

De glidlager som köptes in av typen DP4 kräver en axeltolerans f7(Nomo kullager). Eftersom slipade 

standardaxlar normalt inte kan fås med tolerans f används istället axel med tolerans h8. Därför 

frångås rekommenderad tolerans på hus. Istället väljs tolerans på hus efter rekommenderat glapp 

mellan axel och lager.  

Med en axeldiameter 
0

022,010  och en väggtjocklek hos lagret på 
005,0

02,01  och ett önskat glapp på 
08,0

009,00  

fås en husdiameter på 
038,0

0014,012 . 

Passkruven köptes in med tolerans h8. De mättes och antecknades. Resultatet visas i tabell 1 bilaga 

3. Sammanfattningsvis kan sägas att passkruvens toleransutfall låg mellan -0,03 och -0,06  

Resultatet av mätningen tyder på att alla skruv ligger utanför tolerans. Detta är troligen acceptabelt . 

Med största tänkbara diameter på skruv enligt tabell -0,03 fås ett glapp på 
088,0

039,00 . Minsta möjliga 

diameter på skruv -0,06 ger ett glapp på
118,0

069,00 , vilket är aningen stort, men orsakar troligtvis inga 

andra problem än accelererad nötning. Detta antas inte vara till något bekymmer då lagren arbetar 

långt under angivna arbetsgränser för glidhastighet, yttryck och PV-tal. Här krävs uppföljning efter 

provning. På grund av dessa val av axlar räknas inte livslängd ut för lagren då formlerna som visas i 

respektive produktdatablad anges fungera enbart då axeln uppfyller alla krav enligt tillverkaren.  

Vid montage noterades ett stort glapp mellan cylindrisk bult och glidlager, samt mellan vissa 

passkruv och glidlager. Glappet bidrar till att de två sidorna hos lyften inte är fullt synkroniserade. 

Upprepad provning av lyftfunktionen visade att denna snedställning inte orsakar något problem, 

förutom ett förmodat ökat slitage på lagren. 

Lyftfunktionen provades för olika höjder på rullarna i fundamentet. Mest robust funktion uppnåddes 

då rullarna monterades 1,6mm högre än dikt an mot fundament. Med nämnd konfigurering av 

rullarnas geometri uppnåddes ett stort spann på vinklar hos laddtungorna där lyftfunktionen var 
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ofelbar. Det framgick av provningen att funktionellt intervall för laddtungorna är 40° till 70° från 

vertikallinjen för båda tungorna. 

4 Verifiering och analys 
I kapitlet verifiering och analys kommer resultatet av provningen analyseras. Därtill tas eventuella 

tillkortakommanden i funktion upp. Resultatet av arbetet visas i form av loggade moment, positioner, 

hastigheter och accelerationer hos lyften vid alla provningsmoment. 

4.1Funktion 
Den mekanism som inte visade sig tillfredsställande vid provningen var låsningsmekanismen. De 

problem som stöttes på var ej tillfredsställande låsning vid utstyrd låsaxel samt att låsmekanismen 

ibland inte hinner styra ut låsaxeln när matarna centreras av fjädrarna. För att åtgärda dessa problem 

ändrades fjäderinfästningen mellan plåtarna för att skapa mer förspänning. Utöver detta tillverkades 

låsaxlar som är två mm längre för att öka utligget mot lyftramen vid låst position. Den förändrade 

låsmekanismen visas i Figur 80. 

 

Figur 80 visar den nya fjäderinfästningen i låsmekanismen 

4.2Prestanda och preliminär provning 
Vid en preliminär provning av lyftfunktionen visade sig att motorn först bromsade lyftrörelsen som 

fjädrarna åstadkommer vid positiv lyftrörelse, för att sedan accelerera lyften uppåt. Detta gav 

upphov till försämrade prestanda och stora vibrationer i strukturen vilket inte är godtagbart. 

Problemet analyserades genom att studera momentets variation över vinkeln mellan länkarmarna, 

som syns i Figur 81. Notera att vinkeln i Figur 81 är dubbla lyftvinkeln. Figuren kan ses som en 

hystereskurva där de nedre kurvorna representerar sänkning av lyften från över- till nederläge och de 

övre kurvorna lyftrörelse från nedersta till översta läget. Kurvan som avviker runt 50 grader är ett 

stopp vid mellanläget. 
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Figur 81 visar momentet som funktion av vinkel mellan länkarmarna vid första funktionsprov av lyften 

Som synes i Figur 81 är momentet negativt i början av positiv lyftrörelse, vilket bidrar till 

svängningarna i lyftrörelsen. I Figur 82 visas lyftförloppet från tiden 2,7 sekunder till 3,2 sekunder. 

Den blåa linjen är referenspositionen, alltså den position som styrsystemet strävar efter att följa och 

den gröna linjen är egentlig position. Om läget innan lyftrörelsens början studeras syns att det 

egentliga värdet inte överensstämmer med börvärdet. Eftersom motorstyrningen rampar upp 

accelerationen i början av ett steg innebär det att börvärdet ligger kvar under det egentliga värdet 

när lyftrörelsen börjar. Därav det negativa momentet. Problemet löstes genom att motorn registrerar 

sin egentliga position efter varje avslutad rörelse och sätter den som börvärde innan nästa rörelse 

påbörjas.  

 

Figur 82 visar vinkeln mellan länkarmarna som funktion av tiden 

 

När problemet med felaktig referensposition lösts fungerade lyftrörelsen väl, och enbart inställning 

av regulatorparametrar återstod. Efter dessa parametrar ställts in erhölls ett lyftförlopp illustrerat i 

graferna från Figur 83 och Figur 84. 
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Figur 83 visar börvärdesposition och egentlig position som funktion av tiden vid positiv lyftrörelse 

 

Som synes i Figur 83 tar lyftförloppet längre tid i verkligheten än i simuleringen. Detta antas vara på 

grund av de kontrollparametrar som finns inbyggda i motorstyrningen som rampar upp börvärde och 

acceleration i styrningen. När dessa parametrar skruvas upp blir lyftens beteende mindre mjukt 

varför dessa ramptider och maximala accelerationer behölls på en nivå strax över fördefinierade 

parametrar.  

 

Figur 84 visar motormomentet som funktion av tiden vid positiv lyftrörelse 
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Av Figur 84 framgår att momentet är positivt nästintill hela lyftrörelsen. Detta är en stor skillnad mot 

simuleringen. Anledningen tros vara densamma som förklarats angående positionen. På grund av 

den långsamma appliceringen av moment i början av lyftrörelsen krävs ett större moment senare, 

varför momentbehovet är positivt även i slutskedet av rörelsen.  

4.3 Robusthet 
För att utreda hur funktionellt robust lyften är har flera kurvor beskrivande lyftvinkeln som funktion 

av tiden plottats i samma graf. Grafen visas i Figur 85. Varje enskild kurva hos de olika klustren är 

lyftvinkeln inspelad vid rörelse från neder- till överläge, med lyften lutad 40° åt olika håll som 

beskrivet i provningsmetoden. De två olika klustren av kurvor representerar två olika styrlagar som 

använts. Data för hela provningsförloppet finns i bilaga 4. 
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Figur 85 visar 10 separata lyftsekvenser i samma graf 

En aspekt som inte är optimal ur robusthetssynpunkt är att motorn inte orkar föra lyften till sitt 

bottenläge om inte lyften tillåts accelerera från en högre position och använda rörelseenergin till att 

öppna lyftramen. Detta kan resultera i att lyften måste utföra en extrarörelse om utgångspositionen 

för en påbörjad rörelse inte skulle vara rätt. Det i sin tur innebär en mer avancerad styrning av 

motorn, som då måste ta hänsyn till detta beteende.  

4.4 Slitage 
Efter genomförda provningsrutiner och diverse övrig provning av lyften uppskattas ca 500 lyftcykler 

genomgåtts.  

Inspektion av glidlager tyder på ett litet slitage. Glappet mellan de två sidorna i lyften har efter 

provning ökat märkbart. Dock långt ifrån den grad att funktionen blir lidande. Fortsatt provning avgör 

om omkonstruktion krävs för att minska glappet i lyften. I Tabell 3 har lagringarna markerats med 

rött respektive grönt för att indikera om lagringen fungerat väl eller mindre väl. 
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  BBXXDP4         FM 

 Ø[mm] 6 8 10 16 20 16 

Passkruv 6mm 4           

  8mm   4         

  10mm     12       

Cylindrisk bult 6mm 4           

  10mm     4       

Slipad axel 8mm   2         

  16mm       4   4 

  20mm         2   

 Tabell 3 visar vilka glidlagringar som ansetts fungera bra respektive dåligt  

Rödmarkeringen för passkruv 10mm i representerar lagringarna visade i Figur 86 vars glapp ökat 

markant. Rödmarkeringen för cylindrisk bult 10mm avser lagringen mellan de två drivna 

länkarmarna, vars glapp var stort redan vid montage. 

 

Figur 86 visar de rotationslagringar som ger upphov till glapp efter provning 

 

Rödmarkeringen för slipad axel 8mm avser de glidlager som huserar låsaxeln då mekanismen är låst, 

vilka visar tecken på slitage i form av bortnött ytbeläggning. Detta troligen till största del på grund av 

att låsaxeln inte hålls in ordentligt vid rörelse upp från fundamentet. Detta medför att låsaxeln 

tvingas in av en yta i lyftramen. Glidningen mellan låsaxel och lyftram ger upphov till ett slitage på 

lyftramen varför låsaxeln drar med sig aluminiumpartiklar in i glidlagret. Orsaken till att låsaxeln förs 

ut för tidigt är att nedre höger spärrplåt inte ligger an mot rullen i fundamentet(Se Figur 87), utan 

istället rullens konsol, som har en mindre diameter. Problemet åtgärdades temporärt genom att 

flytta rullen i fundamentet så den påverkar spärrplåten.  
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Figur 87 visar hur höger låsaxel matas ut för tidigt vid rörelse upp från fundamentet 

Inspektion av glidytor i matararmar(Se Figur 88) visar också ett märkbart slitage, men inte heller där 

verkar funktionen ha påverkats. Detta eftersom inte själva glidytan slitits märkbart, utan mera den 

ytan som styr skottet axiellt. Detta på grund av upprepad in- och utmatning av skott i lyftramen med 

glidytan som axiellt stopp.  

 

Figur 88 visar markerat med grönt de glidytor som slitits vid in-och urmatning av skott i lyftram 

 

Under hela provningen har ett blindskott används. Inga tecken på slitage har märkts efter avslutad 

provning. 



 

52 

 

5. Diskussion 
Här diskuteras projektet som helhet. Resultat, verifiering och analys kommenteras och diskuteras 

djupare. Här nämns även rekommendationer om framtida arbete 

5.1 Metod 
Undersökningen av befintliga system har uteblivit. Detta är däremot inte helt representativt för den 

egentliga arbetsgången. Orsaken till detta är att tillgången på information om befintliga system är 

mycket begränsad på grund av sekretess samt att inga system har hittats som liknar det som 

undersökts på mer än enstaka punkter. Därför har konstruktionsarbetet fokuserats på att hitta en 

lösning för det specifika problemet. Konceptgenereringen har skett i princip parallellt med 

utvecklingen av sekundärmagasinens utformning, även om dessa inte tas upp i rapporten som då 

skulle bli alltför omfattande.  

5.2 Verifiering 
I verifieringen jämfördes simuleringar av lyftförloppet genomförda i Matlab med verkliga inspelade 

lyftförlopp. Den stora skillnaden beror högst troligen på att modellen inte tog hänsyn till de 

begränsningar i vinkelacceleration samt de rampfunktioner för lägesstyrning som var inbyggda i 

motorstyrningen. En annan orsak till att lyftförloppet tar längre tid skulle kunna vara att modellen är 

matematiskt felaktig eller att de friktionstal som antagits i modellen är för låga. Det senare verkar 

inte rimligt då alla lager glider mycket lätt då lyften flyttas upp och ned för hand. Inget försök har 

gjorts att återkoppla resultaten till modellen, utan detta arbete lämnas till framtiden.  

Slitaget som uppkom på lagren i glidlänkarna tros vara på grund av två saker. Dels på grund av att 

passkruven som används som axel har för grov yta och att geometrin kring lagringen inte är gynnsam 

för lagren då de får ta upp stora reaktionskrafter på grund av det moment som skapas kring 

glidlänken vid acceleration upp och ner. Med tanke på att flera andra lager använder axlar med för 

grov yta utan problem antas problemet lösas bäst genom att konstruera om geometrin kring 

lagringen. 

Slitaget som uppkom på glidytorna hos klorna syns mest på den ytan som styr skottet axiellt. Därför 

bör ytan ersättas med en yta i aluminium genom att konstruera om geometrin kring glidytorna. Om 

de övriga ytorna slits mer vid fortsatt provning kommer de ersättas av bredare ytor i en 

seriekonstruktion. 

Låsmekanismen, vars uppgift är att låsa hållarna i den position där skottet omöjligen kan glida ur har 

inte fungerat optimalt under hela provningen, utan har fått ändras under provningens gång. Som 

nämnts tidigare har en förändrad fjäderinfästning och längre låsaxel fått tillämpas för att 

låsfunktionen skall vara tillfredsställande. Däremot har glidlagret som huserar axeln i låst läge slitits 

såpass mycket innan dessa åtgärder genomförts att funktionen hos låsmekanismen inte kan 

verifieras utan att reparera skadan. En översyn av låsmekanismen bör göras för att förbättra 

geometrin. Högst troligen skulle låsmekanismen fungera bättre med en starkare fjäder och en 

borrbussning istället för befintlig fjäder och ett glidlager i lyftramen. 

Övriga glidlagringar har fungerat klanderfritt och behålls som de är om inget större slitage påvisas vid 

fortsatt provning. 
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De beräkningar och simuleringar som jämförts med varandra har visat väldigt olika resultat. Detta 

beror på att beräkningarna som gjorts till största del är enkla uppskattningar av lastfallen. 

Beräkningarna användes tillsammans med simuleringarna för att skapa en bild av hur rimliga 

simuleringarna är. Eftersom spänningsbilden i simuleringarna skiljer sig så pass mycket från de 

antagna i beräkningarna antas inte maximal spänning i simuleringarna nödvändigtvis vara orimliga, 

även om de oftast är mycket högre än de i beräkningarna. Det faktum att alla delar i provriggen som 

har dimensionerats mer noga också hållit för provningen visar om inget mer att dimensioneringen 

fyllt sitt syfte. 

Det beteende som nämns i stycket robusthet, att motorn inte orkar föra ner lyften till bottenlägen 

beror på felaktig jämförelse mellan den kraft som krävs för att öppna lyftramen nedåt med hjälp av 

rullarna och den vertikala kraft lyftens tyngd tillsammans med motorns moment orsakar. Felet 

grundar sig i att den vertikala kraften för öppning av lyftramen mot rullen från en sida enbart tagits 

med i beräkningen. Det faktum att lyften fungerar som tänkt ändå, om den tillåts gå mot nederläget 

med lite hastighet var tacksamt då provningen fortfarande kunde genomföras. Däremot bör en 

större motor användas i framtiden. 

5.4 Rekommendationer om framtida arbete 
Eftersom arbetet med ammunitionslyften fokuserats på att ta fram en principlösning och snabbt 

testa funktionen i en testrigg är arbetet att betrakta enbart som en grund för fortsatt arbete. Därför 

ställs riktlinjer för rekommenderat fortsatt arbete upp. Rekommendationerna rör mestadels 

förändringar i konstruktionen som den ser ut i testriggen men också några viktiga aspekter vid 

fortsatt arbete med integration av lyften mot magasinen. Nedan presenteras därför 

rekommendationerna. 

För att åtgärda problemet med glapp kring glidlänkarna bör geometrin därikring konstrueras om så 

att lagren tar upp mindre reaktionskrafter. Optimalt vore att ha ett lager på vardera sidan av axeln 

för linjärlagring. 

För att skapa ett mer robust beteende vid nedåtgående rörelse bör en större motor användas. En 

sådan motor bör kunna ge det dubbla vridmomentet mot nuvarande, alltså 2Nm under kort tid.   

För att göra modellen som använts vid dimensionering av motor med avseende på prestandakraven 

mer överensstämmande mot verkligheten bör begränsningar i form av maximal acceleration, 

ramptider och dylikt som används i motorstyrningen också föras in i modellen. 

För att sammankoppla lyften med de båda magasinen bör hållarnas geometri ses över. Geometrin 

som den ser ut i riggen behöver inte ses som styrande i utveckling av gränsytorna. 

Den ergonomiska aspekten av manuell påfyllning av skott bör ses över då lyften skall verka i pjäsen.  

En anpassning av lyftens dimensioner bör göras för att anpassas mot förändrad geometri i pjäsen. 

Gränsytan för manuell laddning och plundring behöver kompletteras med en spärr som gör det 

omöjligt att mata in ett skott om ett skott finns i lyftramen. 



 

54 

 

6. Slutsatser 
I kapitlet slutsatser kondenseras arbetet till några viktiga slutsatser 

Resultatet av arbetet kan kondenseras till följande punkter 

 De funktioner som provriggen konstruerades för att verifiera uppfylldes. 

 Lyftsekvensen från neder- till överläget tog med testriggen 0,4s vilket är godkänt enligt 

kravspec. 

 En större motor kommer att behövs för att skapa ett mer robust beteende. 
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Bilaga 1. Matlabfiler 
I bilaga 1 finns alla matlabfiler som använts vid beräkningar 

 
Fjäder.m 
clc 
clear all, close all 

  
%Fjädermodell stora bokstäver 
ny=0.3;%Poissons talk 
F0=24;%Nollkraft fjäder (N) 
A=0.126;%Längdmått (m) 
L0=0.102;%Längdmått (m) 
C=2650;%Fjäderkonstant(N/m) 
alpha=0:0.01:70;%Vinkel (grader) 
Alpha=alpha+(45);%Vinkelr (grader) 
B=0.040;%Längdmått (m) 
Y=B*sind(Alpha);%Längdmått (m) 
X=-B*cosd(Alpha);%Längdmått (m) 
Ly=Y;%Längdmått (m) 
Lx=A+X;%Längdmått (m) 
L=(Ly.^2+Lx.^2).^0.5;%Längdmått (m) 
Beta=asind(Ly./L);%Vinkel (grader) 
Phi=180-Alpha-Beta; %Vinkel (grader) 
Ffj=C*(L-L0)+F0; %Fjäderkraft(N) 
M=Ffj.*B.*sind(Phi); %Moment från fjäder (Nm) 

  
%Kontaktmodell små bokstäver 
kl=0.005;%Längdmått (m) 
E=2*10^11;%Emodul 
r=0.009;%Längdmått (m) 
a=0.030;%Längdmått (m) 
b=0.034;%Längdmått (m) 
c=0.021;%Längdmått (m) 
R=c+r;%Längdmått (m) 
xk=r*sind(alpha);%Längdmått (m) 
yk=r*cosd(alpha);%Längdmått (m) 
d=c*sind(alpha);%Längdmått (m) 
f=b-d-xk;%Längdmått (m) 
l=f./cosd(alpha);%Längdmått (m) 
s=R-R.*cosd(alpha)+l.*sind(alpha);%Längdmått (m) 
%Hertz 
fk=M./l;%Kontaktkraft 
ro=1/r;%Inversradie 
bk2=4*fk*(1-ny^2)/(pi*kl*E*ro);%Kontaktbredd i kvadrat 
bk=bk2.^0.5;%Kontagtbredd 
pmax=fk./(pi*bk*kl);%Maxtryck 
fkx=fk.*sind(alpha);%Kontaktkraft xled 
fky=fk.*cosd(alpha);%Kontaktkraft yled 

  
ifigure=1; 
plot(alpha,pmax), ifigure=ifigure+1; 
xlabel('Alpha [grader]') 
ylabel('Pmax [Pa])') 
figure(ifigure) 
plot(alpha,fk), ifigure=ifigure+1; 
xlabel('Alpha, [grader]') 
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ylabel('Fk [N]') 
figure(ifigure) 
plot(alpha,M), ifigure=ifigure+1; 
xlabel('Alpha, [grader]') 
ylabel('M [Nm]') 
figure(ifigure) 
plot(s,alpha), ifigure=ifigure+1; 
xlabel('s [m] ') 
ylabel('alpha [grader]') 
figure(ifigure) 
plot(alpha,fky, 'r', alpha,fk,'g'), ifigure=ifigure+1; 
xlabel('alpha [grader]') 
ylabel('fky [N]') 
legend('Kontaktkraft i Z-led', 'Total kontaktkraft') 
%Verifierat med trib abc.com 0.35GPa 

  
%Expanderad fjädermodell båda sidor 
M2=[-fliplr(M),M]; 
alpha2=[-fliplr(alpha),alpha]; 
figure(ifigure) 
plot(alpha2,M2), ifigure=ifigure+1; 
xlabel('Alpha2 [grader]') 
ylabel('M2 [Nm]') 

 
Xlyft.m 
clc 
clear all, close all 
m=10+3;%kg, Lyftramen, skottets och halva drivlinans massa 
my=0.3;%Friktionstalet i alla friktionskontakter 
Nmax=6000;%Maximalt varvtal 
l=0.15;% Halva länkarmarnas längd 
Dt=0.0001;%Steglängd 
alpha=9;%Begynnelsevinkel 
r=0.05;%kontaktradie för alla roterande glidlagringar 
xg=0.196;% Läget hos tyngdpunkten i t=0 
g=9.82;%Tyngdaccelerationen 
Pmaxdp4=500;% Pmax för dp4 glidlager (kp/cm2) 
Vmaxdp4=2.5*60;%m/min Maximal hastighet får dp4 glidlager 
Pxmax=105.45;% Pmax för linj glidlager (kp/cm2) 
Vxmax=120; %Maximal glidhastighet för linj glidlager i m/min 
PVxmax=215; %Maximalt PV tal för linj glidlager (kp/cm2*m/min) 
M0=(1-0.2)*70*0.94%Nm. Moment i T=0 
N1=m*g/2;%Utgångspunkt t=0 
N2=N1;%Utgångspunkt t=0 
afm=0.016*0.032;%Arean hos fm glidlager 
A=[10];%acceleration 
V=[0];%Hastighet 
S=[0.05];%Sträcka 
t=0;%tid 
ss=2*l*sind(alpha);%lyftsträcka 
v=0;%hastighet t=0 
vx=0;%Hastighet xled för glidlageri t=0 
a=9.65;%Axxeleratino i t=0 
T=[0];%Tidsvektor 
ALPHA=[alpha];%Vinkel 
MM=[M0];%Moment 
M=55;%Moment 
n=m*g/2;%Normalkraft bakre 
N=[n];%Normalkraft bakre 
CN1=0.51/(4500-1870);%motorparameter 
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CN2=0.49/(8780-4500);%Motorparameter 
N1N=N1;%Normalkraft mot lyftram 
N2N=N2;%Normalkraft mot lyftram 
OMEGA=[0];%Vinkelhastighet 
omega=0;%Vinkelhastighet 
Sx=[2*l*cosd(alpha)];%Linjärglidlagrens x-position 
Vx=[0];%Hastighet i xled 
PFM=0;%Tryck hos fm glidlager i t=0 
Pdp4=0;%Tryck hos dp4 glidlager i t=0 
PVFM=0;%Pvtal hos fm glidlager t=0 
adp4=r*0.018;%Area hos dp4 gldlager 
Vrotdp4=0;%Rotationshastighet dp4 glidlager 
PVdp4=0;%Pvtal dp4 glidlager 
%Wile loop till vinkeln 60 grader uppnåtts. 
    while alpha<(60);%Om slutposition ej uppnådd 
        if n<1870%Momentberoende 1 
            M1=M0; 
        elseif n>1870%momentberoende 2 
            M1=(1-CN1*(n-1870)-0.2)*70*0.94; 
            if n>4500%Momentberoende 3 
                M1=(0.49-CN2*(n-4500)-0.2)*70*0.94 
                if M1<0 
                    M1=0; 
                end 
            end 
        end 
        if n>Nmax%Styrlag övervarvningsskydd 
            M1=(Nmax-240-n)*0.02; 
        end 
        if t>0.1 
            M1=(0.07-t)*111 
        end 
        if abs(M-M1)>0.5%Mjukare styring 
            M=M-sign(M-M1)*0.005*(M-M1)^2; 
        end 
        alpha=asind(ss/(2*l));%vinkel 
        t=t+Dt;%tidssteg 
        x=sind(alpha);%Xposition 
        y=cosd(alpha);%Ypositino 
        C=1;%N1 
        ff2=my*N2;%Friktionskraft 
        N3=N1;%Normalkraft mot fundament 
        N4=N2;%Normalkraft mot fundament 
        ff4=my*N4;%Friktionskraft 
        mf4=my*r*sqrt(ff4^2+N4^2);%Friktionsmoment 
        mf2=my*r*sqrt(ff2^2+N2^2);%Friktionsmoment 
        N2y=N2-N3;%Normalkraft yled 
        N1y=-N2y;%Normalkraft yled 
        R1=-ff2;%Reaktionskraft 
        R3=-ff4;%Reaktionskraft 
        N1x=-ff4-R1;%Normalkraft xled 
        N2x=-N1x;%Normalkraft xled 
        mf1=my*r*sqrt(N1^2+R1^2);%Friktionsmoment 
        mf3=my*r*sqrt(N3^2+R3);%Friktionsmoment 
        N1=(M+y*l*(N1y)+x*l*(N1x+2*R3)-mf1-mf4)/(y*l*2);%Normalkraft 
        N2=N1/C;%Normalkraft 
        a=(N1+N2)/m;%Acceleration 
        v=v+a*Dt;%Hastighet 
        ss=ss+v*Dt;%Sträcka xled 
        sx=2*l*y;%Sträcka yled 
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        Sx=[Sx,sx];%Sträcka xled 
        vx=-60*(Sx(end)-Sx(end-1))/Dt;%Hastighet xled 
        Vx=[Vx,vx];%Hastighet xled 
        pfm=abs(N3/(2*afm*10000*9.81));%2 sidor tar upp lasten, en sida 

simulerad. Ytteryck fm glidlager 
        pvfm=((vx*pfm));%Pvtal fm glidlager 
        PVFM=[PVFM,pvfm];%Pvtal fm glidlager 
        PFM=[PFM,pfm];%Yttryck fm glidlager 

         
        vrotdp4=omega*r*30; %omega/2 pga ej mellan ben. 
        Vrotdp4=[Vrotdp4,vrotdp4];%Periferihastighet rotationslager 
        pdp4=abs(N3/(2*adp4*10000*9.81));%2 sidor tar upp lasten, en sida 

simulerad. Yttryck dp4 glidlager 
        Pdp4=[Pdp4,pdp4];%Yttryck dp4 glidlager 
        pvdp4=pdp4*vrotdp4;%PV tal dp4 glidlager 
        PVdp4=[PVdp4,pvdp4];%PV tal dp4 glidlager 

         
        S=[S,ss];%Sträcka 
        V=[V,v];%Hastighet 
        A=[A,a];%Acceleration 
        T=[T,t];%Tid 
        ALPHA=[ALPHA,alpha];%Vinkel 
        omega=(ALPHA(end)-ALPHA(end-1))*pi/(90*Dt);%Vinkelhastighet 
        n=omega*70*60/(2*pi);%Varvtal 
        OMEGA=[OMEGA,omega];%Vinkelhastighet 
        MM=[MM,M];%Moment 
        N=[N,n];%Varvtal 
        N1N=[N1N,N1/2];%Normalkraft N1 
        N2N=[N2N,N2/2];%Normalkraft N2 
    end 

  
ifigure=1; 
plot(T,Vx,'g',T,Vrotdp4,'r'), ifigure=ifigure+1; 
xlabel('Tid [s]') 
ylabel('Glidhastighet [m/min]') 
legend('linjärglidlager','roterande glidlager') 
figure(ifigure) 
plot(T,PFM,'g',T,Pdp4,'r'), ifigure=ifigure+1; 
xlabel('Tid [s]') 
ylabel('yttryck [kp/cm2]') 
legend('linjärglidlager','roterande glidlager') 
figure(ifigure) 
plot(T,PVFM,'g',T,PVdp4,'r'), ifigure=ifigure+1; 
ylabel('PV-tal [kp*m/(cm2*min)]') 
xlabel('Tid [s]') 
legend('linjärglidlager','roterande glidlager') 
figure(ifigure) 
plot(T,MM), ifigure=ifigure+1; 
ylabel('utgående moment fr planetväxel [Nm]') 
xlabel('Tid [s]') 
figure(ifigure) 
plot(T,N), ifigure=ifigure+1; 
ylabel('Varvtal [rpm]') 
xlabel('Tid [s]') 
figure(ifigure) 
plot(T,S), ifigure=ifigure+1; 
ylabel('Lyftsträcka [m]') 
xlabel('Tid [s]') 
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Bilaga 2. Rekommendationer om montage och provning 
I bilagan önskemål om montage och provning tas några rekommendationer avseende montage och 

provning av ammunitionslyften upp. Detta för att minimera risken för skador på lyften samt optimera 

funktion och livslängd. Rekommendationerna presenteras nedan i punktform 

 

 Mät och anteckna toleransutfall på passkruv samt de axlar som huserar linjärglidlager.  

 Smörj alla glidlager med en liten mängd initialsmörja. Vanlig motorolja av mineraltyp 

fungerar bra. 

 Som utgångsläge används en bricka med t=1,6mm mellan passkruv och lyftram i 

centreringsmekanismen. Tjockleken ändras för att ställa in fjädrarna så att litet eller inget 

glapp fås i nolläget. 

 

 Ipressning av cylindriska pinnar i hållare får inte göras med kontakten glidlager-mataraxel 

som mothåll. Armarna måste ha anligg mot stumt underlag vid montage av CP annars kan 

glidlagren skadas. 
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 Kontroll av inmatning av skott i lyftram samt fastlåsning av skott. I figuren nedan markeras 

området som antas kunna försvåra inmatning. 

 

 Kör lyftramen upp och ned till ändlägen utan rullar och konsoler i fundamentet och utan 

skott. Rullarna och deras konsoler markeras i figuren nedan. Alltså skall inte lyftramen 

öppnas i ett första skede. Detta för att slita in glidlagren i saxlyften. Minst 100 cykler upp och 

ner utan kraftig acceleration rekommenderas. 

 

 Montera laddtungorna i ca 45grader åt samma håll. Laddtungorna markeras i figuren nedan. 
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Bilaga 3. Uppmätning av passkruv och axlar 
I bilaga tre återfinns uppmätning av passkruv och axlar som använts i konstruktionen. 

I Tabell 4 visas resultatet av mätningen av passkruven som används i testriggen. 

Märkning Artikelbeskrivning Kvantitet Mått Ø 

1 Passkruv M5, 6x20 4 5,95 

2   5,94 

3   5,94 

4   5,94 

1 Passkruv M8, 10x25 4 9,95 

2   9,95 

3   9,95 

4   9,95 

1 Passkruv M6, 8x30 2 7,97 

2   7,97 

1 Passkruv M8, 10x45 2 9,95 

2   9,95 

1 Passkruv M5, 6x30 2 5,96 

2   5,96 
Tabell 4 visar uppmätta diametrar hos passkruv 

I Tabell 5 visas resultatet av uppmätningen av axlarna som används i testriggen. 

Märkning Artikelbeskrivning Kvantitet Mått Ø 

1  4 15,95 

2   15,97 

3   15,96 

4   15,97 
Tabell 5 visar uppmätta diametrar hos axlar 
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Bilaga 4. Mätdata från provning 
I bilaga 4 visas mätdata från slutgiltig provning av testriggen. 

Roll 
(o) 

Tipp 
(o) 

Skott 
(0/1) 

Från 
(nr) 

Till 
(nr) 

Tmin 
(Nm) 

Tmax 
(Nm) 

vMin 
(o/s) 

vMax 
(o/s) 

aMin 
(o/s2) 

aMax 
(o/s2) 

Tid 
(s) 

0 0 0 2 3 0.0029 1.0524 0 363 -3206 3019 0.3006 

0 0 0 2 1 -1.0183 0.1901 -386 -2 -3286 2858 0.2775 

0 0 0 1 3 -0.0019 0.9661 0 400 -3179 2858 0.4162 

0 0 0 3 2 -0.4538 0.0868 -363 0 -2832 3259 0.2775 

0 0 0 1 2 -0.0210 1.0470 0 361 -2832 3393 0.3006 

0 0 0 3 1 -0.9885 0.1857 -400 -3 -3259 2858 0.4162 

            

0 -20 0 2 3 -0.0989 1.0470 0 359 -3072 3206 0.3006 

0 -20 0 2 1 -1.0319 0.2023 -372 -4 -2832 3500 0.2775 

0 -20 0 1 3 -0.0029 1.0504 0 400 -3072 2832 0.4394 

0 -20 0 3 2 -0.5474 0.1063 -365 -1 -3072 3126 0.2775 

0 -20 0 1 2 -0.5206 1.0085 0 367 -2832 3553 0.3006 

0 -20 0 3 1 -0.9583 0.0624 -390 -3 -3339 3286 0.4162 

            

0 0 1 2 3 0.0000 1.0217 0 380 -2858 3500 0.3006 

0 0 1 2 1 -0.9539 0.0907 -370 -3 -3152 3099 0.2775 

0 0 1 1 3 -0.2023 1.0304 0 400 -2832 3313 0.4394 

0 0 1 3 2 -0.4577 0.1872 -367 -4 -3473 2858 0.2775 

0 0 1 1 2 -0.2242 1.0480 0 361 -3313 2858 0.2775 

0 0 1 3 1 -0.9524 0.2208 -400 -1 -2832 3179 0.4162 

            

0 20 1 2 3 -0.1087 1.0694 3 371 -2832 3553 0.2775 

0 20 1 2 1 -0.9671 0.3612 -361 0 -3072 3179 0.2775 

0 20 1 1 3 -0.1886 1.0519 4 400 -2858 3259 0.4162 

0 20 1 3 2 -0.4314 0.1735 -353 0 -3393 2832 0.2775 

0 20 1 1 2 -0.2466 1.0066 2 369 -3366 2832 0.2775 

0 20 1 3 1 -0.9710 0.4080 -400 0 -2832 3286 0.4162 

            

0 45 1 2 3 0.0000 0.9593 4 373 -3339 2858 0.2775 

0 45 1 2 1 -1.0236 0.0702 -358 0 -3419 2832 0.3006 

0 45 1 1 3 -0.0853 1.0490 3 393 -3339 3206 0.4162 

0 45 1 3 2 -0.6585 0.1808 -355 0 -2858 3446 0.3006 

0 45 1 1 2 -0.1223 1.0231 1 365 -2832 3232 0.2775 

0 45 1 3 1 -1.0119 0.1399 -400 0 -3072 2858 0.4162 

            

0 -20 0 2 3 0.0024 1.0480 0 377 -2858 3500 0.3006 

0 -20 0 2 1 -0.9422 0.2627 -372 -5 -3152 3152 0.2775 

0 -20 0 1 3 -0.3612 1.0134 0 400 -2858 3286 0.4394 

0 -20 0 3 2 -0.4523 0.1336 -366 -3 -3500 2858 0.2775 

0 -20 0 1 2 -0.3924 1.0485 0 358 -3313 2858 0.2775 

0 -20 0 3 1 -0.9783 0.1667 -400 -1 -2858 3232 0.4162 
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Roll 
(o) 

Tipp 
(o) 

Skott 
(0/1) 

Från 
(nr) 

Till 
(nr) 

Tmin 
(Nm) 

Tmax 
(Nm) 

vMin 
(o/s) 

vMax 
(o/s) 

aMin 
(o/s2) 

aMax 
(o/s2) 

Tid 
(s) 

0 -45 1 2 3 -0.0044 1.0436 3 387 -2858 3206 0.2775 

0 -45 1 2 1 -0.9461 0.0877 -368 -1 -3179 3072 0.2775 

0 -45 1 1 3 -0.0112 1.0212 1 398 -2832 3366 0.4163 

0 -45 1 3 2 -0.5528 0.2345 -363 -1 -3526 2858 0.2775 

0 -45 1 1 2 -0.1540 1.0646 1 369 -3259 2832 0.2775 

0 -45 1 3 1 -0.9661 0.1048 -400 0 -2858 3179 0.4394 

            

15 0 1 2 3 -0.4002 1.0699 0 361 -3286 2858 0.3006 

15 0 1 2 1 -0.9451 0.5060 -373 -6 -3500 2858 0.2775 

15 0 1 1 3 -0.4012 1.0660 0 400 -3339 2858 0.4394 

15 0 1 3 2 -0.4519 0.1838 -366 -3 -2858 3366 0.2775 

15 0 1 1 2 -0.1092 1.0680 0 358 -2858 3313 0.2775 

15 0 1 3 1 -0.9768 0.2276 -400 -2 -3152 2832 0.4162 

            

15 0 1 2 3 -0.0054 1.0085 -203 265 -6697 6791 0.8167 

15 0 1 2 1 -0.9632 0.4289 -225 0 -7447 7369 0.7865 

15 0 1 1 3 -0.2359 1.0636 -2 357 -8009 8071 0.9075 

15 0 1 3 2 -0.3198 0.2569 -237 0 -1686 1951 0.7865 

15 0 1 1 2 -0.1638 1.0314 -2 240 -7790 7946 0.7562 

15 0 1 3 1 -0.9602 0.2847 -366 0 -2123 1967 0.9378 

            

40 0 1 2 3 -0.0083 0.8311 -2 239 -1811 1795 0.7865 

40 0 1 2 1 -0.9554 0.1901 -250 0 -1686 1670 0.7865 

40 0 1 1 3 -0.0068 1.0217 -2 361 -9945 10179 0.8773 

40 0 1 3 2 -0.3280 0.3695 -244 0 -1702 1733 0.7865 

40 0 1 1 2 -0.1253 0.9875 -2 308 -10148 10194 0.7562 

40 0 1 3 1 -0.9622 0.2491 -367 0 -1983 2139 0.9075 

            

-15 0 1 2 3 -0.0039 0.9871 -244 269 -8056 8134 0.8167 (x) 

-15 0 1 2 1 -0.9334 0.4080 -257 0 -8493 8337 0.7562 (x) 

-15 0 1 1 3 -0.0093 1.0738 -2 354 -9367 9601 0.8773 (x) 

-15 0 1 3 2 -0.2735 0.3339 -236 0 -1951 1717 0.7865 (x) 

-15 0 1 1 2 -0.0034 0.9919 -2 292 -9367 9664 0.7562 (x) 

-15 0 1 3 1 -0.9115 0.4012 -379 0 -2186 2154 0.9378 (x) 

            

-40 0 1 2 3 -0.0054 1.0168 -3 238 -1733 1905 0.7865 (x) 

-40 0 1 2 1 -0.9607 0.3207 -240 0 -1967 1717 0.8167 (x) 

-40 0 1 1 3 -0.5654 1.0465 -2 361 -11912 11927 0.9075 (x) 

-40 0 1 3 2 -0.3363 0.3388 -243 0 -1733 1780 0.7865 (x) 

-40 0 1 1 2 -0.0029 0.9115 -2 362 -11849 11959 0.7562 (x) 

-40 0 1 3 1 -0.9924 0.2725 -365 0 -1905 2061 0.9378 (x) 
Tabell 1: moment/hastigeht/acceleration och tid 

(x) Vid dessa mätningar användes en modifierad styrlag: 

Steg dämpas med lågpassfilter 100 ms. Reglering starar först vid 0.3 s efter att bromsen släppts. 

Detta för att klorna skall hinna greppa skottet i nedre läget. Totalt ger denna styrlag ca 0.5 s längre 

stegtider. 
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Bilaga 6. Beräkningar 
I denna bilaga presenteras de beräkningar som ligger till grund för dimensioneringen av 

ammunitionslyften. 

Rotationslåsning hållare mot axel 
I detta stycke presenteras beräkningar kring rotationslåsningen av hållaren mot axeln vid chocklast 

10g vertikalt som presenterat i kapitel 3.9. 

Krafter och dimensioner hämtade från Figur 89 och Figur 90. Skottets massa,  mskott  = 2,6kg. Med 

10g acceleration fås kraften i Figur 89 till NamFa 260   

      

  (3) 

 

Figur 89 visar de krafter som verkar på skotten vid acceleration i samma riktning som skottets radie 

Momentjämvikt kring B ger NFNFN aaaa 124
423

205
205423  . 

  (4) 

Kraftjämvikt ger NNFNFNN aababa 131 .  

   (5) 

Störst reaktionskraft fås alltså i skottets bakända.  

 

I ett idealfall tas kraften Nb upp av de båda bakre hållarna. Eftersom det i verkligheten förekommer 

måttavvikelser antas hela kraften tas upp av en hållare. Alltså fås F i Figur 90 till bNF  vilket ger ett 

moment kring A på 

NmNMab 70547,0       

   (6)  
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Figur 90 visar skott och hållare framifrån 

 

Om en cylindrisk pinne med diameter 6 används för att rotationslåsa hållaren mot axeln blir 

hålkanttrycket dimensionerande eftersom hållaren är gjord av aluminium 6082-T6 och cylindriska 

pinnen och axeln i rostfritt. Ett enkelt överslag ger ett hålkanttryck enligt följande ekvationer. 

Med en axeldiameter på 16mm fås en anliggningsradie på 8mm och en kraft  

N
M

F a 438
008,02



 ,     

    (7) 

 och ett hålkanttryck  

MPa
D

F
Ph 5,72 ,      

     (8) 

vilket är okej med tanke på att det ger en säkerhetsfaktor mot plasticering på 3,3 och chocklasten 

10g inte förekommer ofta. 

Centreringsmekanism 
I detta stycke visas beräkningar kring centreringsmekanismen som presenterat i kapitel 3.9. Geometri 

enligt Figur 91, där en fjäder med önskade dimensioner är inritad. 
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Figur 91 visar hur centreringsfjädrarna påverkar hållarna 

Momentjämvikt kring A ger därför 

N
mg

F
mg

F 20
235

7,54
7,54

2
35 00     

    (9) 

Alltså krävs en fjäder med F0 större än 20N. För att utreda kravet på fjäderns kraft i utdraget läge 

utreds vilket moment kring A som krävs då ett skott lyfts från beredskapsmagasinet. Geometri enligt 

Figur 92. Till figuren bör tilläggas att fjäderns utsträckta längd är 147mm samt att den effektiva 

hävarmen är densamma som sammandraget läge. En mer avancerad modell av lyftförfarandet görs i 

Matlab och presenteras i samband med analysen av kontakttrycket mellan rulle och öppningsram. 

 

Figur 92 visar de krafter som verkar på styrvalken när skott hämtas från sekundärmagasinet 

 

Med krafter och geometri enligt Figur 92 fås kraftjämvikt i vertikalled enligt nedan: 

  

             (10) 
0sincoscos   fph fmgNN
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Kraftjämvikt i horisontalled ger: 

0sinsin  fph fNN      

    (11) 

pf Nf        

     (12) 

 0sinsin  ph NN     

    (13) 

() och () ger  

NmgmgNp 253/sincoscos
sin

sin
1

















 








,  

  (14) 

vilket ger ett moment kring A på  

NmM 5,106,05,8  .      

    (15) 

Därtill kommer bidraget för acceleration av skottet. För att snabbt kunna flytta skottet önskas en 

acceleration i Nhs riktning på 2g. Det resulterar i en ökning av Nh på  

NgmFacc 512  ,      

    (16) 

varför Nhtot blir 76N och det maximala momentet blir  

NmNM htotacc 5,406,0  .    

     (17) 

Momentet Mmax kräver en fjäderkraft på  

NF 130
035,0

5,4
max        

    (18) 

vid en förlängning på 40mm. 

En fjäderkonstant på 2,5N/mm, F0 på 20N och minimal förlängning på 40mm matchas sedan med en 

fjäder ur lesjöfors standardsortiment. Den valda fjäderns parametrar visas nedan. 

Vald fjäder: Lesjöfors 9883 DF-AR, rostfri dragfjäder 
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L0=107mm (Obelastad längd) 

L1=166,2mm (Maximalt utsträckt längd) 

F0=24,69N (Initialkraft för att sträcka fjädern) 

c=2,64 N/mm (Fjäderkonstant) 

F1=184,14N (Maximal fjäderkraft) 

Med vald fjäder fås en kraft om  

NFcF 13040 0        

    (19) 

vid 40mm förlängning vilket överensstämmer med önskad kraft. 

Öppningsmoment och kontaktkraft med vald fjäder 
I detta stycke behandlas vilket moment som ges av den valda fjädern över hela öppningsområdet 

samt vilken kraft och därmed vilket yttryck som verkar mellan rulle och öppningsarm. 

 

Figur 93 visar geometrin för fjäderinfästningen hos centreringsarmen 

 

Med beteckningar enligt Figur 93 fås 

)cos(),sin(  BxBY      

     (20) 

XaLyL xy ,      

     (21) 

22

xy LLL       

      (22) 
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L

Ly
arcsin      

     (23) 

 180      

     (24) 

  00 FLLcFfj  ,      

    (25) 

där c är fjäderkonstanten och F0 är fjäderns aktiveringskraft 

sin BFM fj      

     (26) 

Öppningsarmens geometri ges av Figur 94 nedan. 

 

Figur 94 visar geometrin för kontakten mellan låsarm i hållaren och rulle i fundamentet 

Punkt A i Figur 94 motsvarar öppningsarmens rotationsaxel, vilken är gemensam med klornas och 

centreringsarmens rotationsaxel. Punkt A0 motsvarar rotationsaxelns läge då vinkeln α=0. 

Längdmåttet r är rullens diameter, Fk kontaktkraften mellan rullen och öppningsarmen. 

Med beteckningar enligt Figur 94 fås 
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 sinkx r        

      (27) 

 cosky r        

     (28) 

 sind c        

      (29) 

 cose c        

      (30) 

kf b d x        

      (31) 

 cos

f
l


       

     (32) 

    1 cos sins R L          

    (33) 

k

M
F

l
       

     (34) 

Därefter analyserades kontakttrycket mellan öppningsarmen och rullen med Hertz teori.  

Simulering i MATLAB gav en kontaktkraft kf och ett kontakttryck pmax mellan rulle och öppningsarm 

samt ett moment kring A på M Nm enligt Figur 65 till Figur 67. 

 

Drivande motor saxlyft 
I detta stycke visas beräkningarna kring den drivlinan hos saxlyften. 

Geometrin visas i Figur 95. 
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Figur 95 visar den förenklade lyftgeometrin 

 

För att korta ned alla ekvationer sätts  

 cossin  yochx .     

    (35) 

 Med mått och beteckningar ur Figur 96 fås  

LyXa 2       

     (36) 

och lyfthöjden  

Lxs 2 .      

     (37) 
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Figur 96 visar krafter, moment och mått på länkarmarna 

 

Inre länk 

Momentjämvikt kring C ger 

0)2()2( 411212  ffxy MMRNLxNNLyM .  

   (38) 

Momentjämvikt kring A ger 

0)()( 141441  RfLxNNLyMMM fff .   

  (39) 

Kraftjämvikt i vertikalled ger 
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0142  NNNy .     

     (40) 

Kraftjämvikt i horisontalled ger 

0142  RfN fx .     

     (41) 

 

Yttre länk 

Momentjämvikt kring B ger 

0)2()2( 233232  ffy MMRNLxNNLyM .  

   (42) 

Momentjämvikt kring A ger 

0)()( 233223  fff MMRfLxNNLyM .  

   (43) 

Kraftjämvikt i vertikalled ger 

0213  NNN y .     

     (44) 

Kraftjämvikt i horisontalled ger 

0123  xf NfR .     

     (45) 

Friktionskrafter och moment 

4422 , NfNf ff        

    (46) 

2

4

2

44

2

3

2

33

2

2

2

22

2

1

2

11 ,,, ffffff fNrMRNrMfNrMRNrM  
 (47) 

Eftersom angreppspunkten B flyttar sig relativt masscentrum hos lyftramen under lyftförloppet reds 

geometrin kring detta ut I Figur 97. 
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Figur 97 visar krafter, moment och mått på lyftramen 

 

Momentjämvikt kring C ger 

0221  NXmgXMM agff     

    (48) 

Kraftjämvikt i horisontalled ger 

021  ffR .     

      (49) 

Kraftjämvikt i vertikalled ger 

 021  agmNN .     

    (50) 

 

Figur 96 och Figur 97 ger tillsammans  

 agm
L

X
N

g


cos2
2  och   21 NagmN     

   (51) 

Glidlänkar 
I detta stycke presenteras beräkningar som hjälpt till att dimensionera geometrin och lagren i 

glidlänkarna. 

Med geometri enligt Figur 68 fås  

021  Frr      

      (52) 

05012 2  Fr      

     (53) 
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Fr
12

50
2        

     (54) 

Med F som chocklast 10G med all last upptagen hos aktuella glidlänkar fås 

N
gm

F
lyftram

650
2

10



      

    (55) 

NFr 2710
12

50
2       

     (56) 

Om lasten, som ovan, beräknats tas upp i lagerytans mitt antas lasten fördelas jämnt över ytan. 

Därför beräknas yttrycket enligt produktblad med formeln: 

MPaPa
ld

r
P 30

009,001,0

27102 





     

    (57) 

Om reaktionskrafterna hos lagren antas tas upp längst ut på lagerytan blir reaktionskrafterna istället 

NFr 1755
20

54
2  .      

     (58) 

Eftersom laster här antas tas upp längre ut, mot lagrets kant sätts kontaktytan till den yttre 

fjärdedelen av lagret för att kompensera för sned lastinföring, varför kontakttrycket blir 

MPaPa
ld

r
P 78

009,001,0

417554*

2 








     

   (59) 

 

Länkarmar 
I detta stycke presenteras de beräkningar som legat till grund för dimensioneringen av länkarmarnas 

synkronisering. 

En enkel analytisk bedömning av yttrycket gjordes och jämförs sedan med en ANSYS-simulering med 

resultat i Figur 79. 

Mått hos kilen: 
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Figur 98 visar geometrin kring kilförbandet som förbinder länkarmarna med synkroniseringsaxeln 

 

Kontaktradien  mmmmrk 5,85,13166  ,    

   (60) 

kontaktkraften N
r

M
F

k

k 5882      

    (61) 

och kontaktarean 
22 270205,13 mmmmAk      

   (62) 

ger tillsammans kontakttrycket MPa
A

F
P

k

k 22 .   

   (63) 

M L

G K


 


,      

     (64) 

Där M är G är skjuvmodulen, som hos aktuellt material är 70GPa och K är vridstyvhetens 

tvärsnittsfaktor som för ett massivt cirkulärt tvärsnitt med diametern 20mm ges av  

4
81,57 10

32

d
K

 
        

    (65) 

Ekvationerna (65) och (66) ger tillsammans 0,013 0,75
M L

rad
G K
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Bilaga 7. Kravspecifikation 
I kravspecifikationen listas funktions- och miljökrav hos ammunitionslyften. Enbart skall-krav tas upp 

på grund av det tidiga skede arbetet med pjäsen befinner sig i. Alla miljökrav tas inte upp, utan 

enbart de som tilldelats hänsyn vid konstruktion av testriggen. 

7.1 Funktionskrav 
 Automatisk laddning av primärmagasin 

Systemet skall automatiskt kunna flytta skott från sekundärmagasinet till primärmagasinet. 

30 skott på max 60s, gäller efterföljande fack hos båda magasin. 

Valfri ammunitionstyp. 

Inmatning i valfritt fack. 

 Manuell laddning av primärmagasin 

Systemet skall möjliggöra manuell laddning av primärmagasinet med 

ammunitionshanteringssystemet som gränsyta för avlämning av skott. 

Ergonomiskt välutformad gränsyta. ”Ett handgrepp” 

Valfri ammunitionstyp. 

Motoriserad inmatning i primärmagasin. 

Inget tidskrav. 

 Automatisk plundring av primärmagasin 

Systemet skall automatiskt kunna flytta skott från primärmagasinet till sekundärmagasinet. 

Automatisk utmatning ur valfritt fack i primärmagasinet till valfritt fack i sekundärmagasinet. 

Inget tidskrav 

 Manuell plundring av sekundärmagasin 

Systemet skall kunna mata ut skott ur sekundärmagasinet för manuell mottagning. 

Motoriserad utmatning av valfritt skott från primärmagasinet för manuell mottagning hos 

ergonomiskt välutformat gränssnitt. 

Inget tidskrav 

7.2 Miljökrav 
 Chock hos fundamentet 

10g halvsinus vertikalt. 8g halvsinus i sidled. 
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 Temperatur -40 till +60°C 

 RH 0 till 100% 
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Bilaga 8. Funktionsutvärdering 
I funktionsutvärderingen ställs de två koncepten mot varandra. Tilläggas bör att även de olika 

sekundärmagasinen har haft stor påverkan vid val av koncept varför ingen närmare förklaring till 

utvärderingen lämnas.  

Resultatet av funktionsutvärderingen innebar ett fortsatt arbete med konceptet för generation II. 

Nedbruten funktionsutvärdering visas i Tabell 6. Tabellen tolkas så att fyra betyg tilldelas funktionen 

hos endera konceptet. Ej tillfredsställande, tillfredsställande, god och mycket god. Som kommentar 

kan sägas att den avgörande faktorn vid valet av generation II var att konceptet för generation I 

innebar väldigt stora svårigheter att föra ut skott ur primärmagasinet till 

ammunitionsmatningssystemet. 

Funktion Gen I Gen II 

Automatisk laddning av primärmagasin Tillfredsställande Mycket god 

Manuell laddning av primärmagasin Mycket god God 

Automatisk plundring av primärmagasin Ej tillfredsstälande God 

Manuell plundring av sekundärmagasin Tillfredsställande God 

   

   

Tabell 6 visar resultatet av funktionsutvärderingen 

 

 

 


