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Sammanfattning 

I detta examensarbete konstrueras en komplett styrtransmission till ett bandfordon. 
Systemet ska bestå av två hydraulkretsar som kopplas samman. Styrtransmissionen ska 
vara helt mekanisk för att undvika ”steer-by-wire”. 

BAE Systems Hägglunds har tidigare undersökt ett koncept bestående av två 
hydraulpumpar och en hydraulmotor, men säkerheten i detta system var inte tillräcklig.  

För att uppnå graden av redundans som krävs måste det finnas två hydraulmotorer som 
kan styras oberoende av varandra. När hydraulkretsarna kopplas ihop i en punkt blir 
denna en mycket kritisk detalj i systemet eftersom den direkt påverkar bägge kretsarna. 
Om den ena hydraulkretsen havererar skall den andra obehindrat arbeta som 
styrtransmission. Detta möjliggörs genom att koppla bort den trasiga kretsen med en 
hydrauliskt styrd tandkoppling. Delningen av systemen kan även göras med en 
differential. Då behövs en hydraulisk broms eller en tvåvägs backspärr som hindrar 
drivaxeln från den trasiga hydraulkretsen att gå baklänges. 

Kravet att klara en pivotsväng på mindre än 12 s, om bandfordonet väger 17500 kg, 
kombinerat med bristen på utrymme i ett bandfordon medför att det ställs stora krav på 
hydraulsystemet. De hydraulkomponenter som används måste klara tryck upp till 450 
bar och flöden upp till 170 l/min. Hydraulpumparna måste klara drivkällans maximala 
varvtal på 4400 rpm. För att svänga åt bägge håll krävs det att hydraulpumpen har ett 
variabelt deplacement. Hydraulmotorn har ett fast deplacement, det gör konstruktionen 
av det mekaniska styrlänkaget från ratten till hydraulsystemet enklare. Som styrlänkage 
används push/pull-vajrar. 

Styrsystemet kan enkelt dimensioneras om för att passa ett tyngre fordon. Det är enkelt 
att skifta koncept till en differentiallösning om det framkommer problem under 
provning. 

Systemet är en del i ett komponentprov som kommer att utföras under 2006.   
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Abstract 

The purpose of this master thesis is to construct a steering transmission, for a tracked 
vehicle, containing two hydraulic circuits which are connected. The steering 
transmission should be mechanical to avoid steer-by-wire. 

BAE Systems Hägglunds has in an earlier study examined a system with two hydraulic 
pumps and one hydraulic motor, but the safety of the system wasn’t sufficient. 

To achieve sufficient redundancy there must be two hydraulic motors, which are 
controlled separately. When the two systems are connected in one point, this point is a 
critical part of the system because it directly affects both circuits. If one of the hydraulic 
circuits fails the other should be able to operate independently as a steering 
transmission. This is possible by disconnecting the defect circuit with a tooth clutch. 
Separating the systems can also be done with a differential. Using a differential means 
that the use of a brake or a bidirectional no-back control is necessary to prevent the drive 
shaft from going backwards. 

The tracked vehicle should be able to make a pivot turn in less then 12 s, with a vehicle 
weight of 17500 kg. That combined with lack of space set high demands on the 
hydraulic system. The hydraulic components which are used must withstand pressure up 
to 450 bar and flows up to 170 l/min. The hydraulic pumps must cope with the drive 
circuit’s speed of 4400 rpm. The hydraulic pumps must have a variable displacement so 
that the vehicle will be able to turn in both directions. The hydraulic motor have a fixed 
displacement, this makes construction of the mechanical linkage from the steering wheel 
to the hydraulic system easier. Push/pull wires will be used as linkage. 

The system can easily be redimensioned to fit a heavier vehicle. It’s easy to shift the 
concept to a differential style if any problems appear during testing. The system is a part 
of a component test that will be carried out during 2006. 
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1 Inledning 

1.1 Företagsbeskrivning 
BAE Systems är en multinationell koncern med 90 000 anställda som omsatte ca 175 
miljarder kr 2005. Det gör BAE Systems till Europas största tillverkare av militärt 
materiel. BAE Systems Hägglunds utgör tillsammans med BAE Systems Bofors den 
svenska delen av koncernen.  

BAE Systems tillverkar militära stridsfordon, flygplan, ytfartyg, ubåtar, radarsystem, 
missiler, torpeder, kommunikationssystem mm. Företaget verkar i fem kontinenter och 
har sålt till 130 länder. BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik har 1150 anställda och 
omsatte ca 2,8 miljarder kr 2005. Hägglunds tillverkar stridsfordon, bandvagnar och 
kanontorn.  

 

Figur 1.1. Epoker ur Hägglunds historia. Från vänster: Buss med träram, skolflygplanet Bücker 
Bestman tillverkat 1943-46 och tunnelbanevagnar tillverkade åt SL i Stockholm. 

1899 grundade Johan Hägglund företaget AB Hägglund & Söner, då var företaget 
sysselsatt med möbeltillverkning. Busskarosser i trä var Hägglunds första steg in i 
fordonsindustrin. Under årens lopp har Hägglunds tillverkat diverse produkter t.ex. 
tunnelbanevagnar, flygplan, motorcyklar, hydraulmotorer mm. Företaget delades upp i: 
Hägglunds Vehicle, Hägglunds Drives och MacGregor Cranes. Hägglunds Vehicle 
köptes sedermera upp av det engelska företaget Alvis som i sin tur blev uppköpta av 
BAE Systems. 

BAE Systems Hägglunds tillverkar idag tre typer av bandvagnar, Bv206, Bv206s och 
BvS10. Bv206 har tillverkats i över 11 000 exemplar till 40 länder. I produktion finns 
även CV90, dagligt kallat Stridsfordon 90. Förutom till det Svenska försvaret har CV90 
levererats till Schweiz, Norge, Finland, Holland och Danmark. I samarbete med Finska 
Patria OY har granatkastaren AMOS (Advanced Motar System) tagits fram. 

 

Figur 1.2. Från vänster BvS10, CV90 och AMOS. 



  

2

Ett nytt fordon håller just nu på att utvecklas på BAE Systems Hägglunds kallat SEP, 
vilket betyder Splitterskyddad Enhetsplattform. SEP är ett moduluppbyggt fordon i band 
eller hjulversion som skall vara en del i framtidens försvar. SEP är tänkt att ersätta 
terrängfordon samt lätta stridsfordon. Med de olika modulerna skall fordonet klara 
många olika uppgifter se figur 1.3. 

 

Figur 1.3. Tänkt scenario för framtidens försvar där SEP kan anta många olika roller. Figuren är 
tagen ur broschyr från FMV. 

1.2 Bakgrund 
BAE Systems Hägglunds har tidigare undersökt en styrtransmission för bandfordon  
bestående av två hydraulpumpar och en hydraulmotor [3]. Både pumpar och motor hade 
i den undersökningen ett variabelt deplacement och var utrustade med elektroniskt 
styrda proportionalventiler.  
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Figur 1.4. Principskiss av ett hydraulsystem med två pumpar och en motor, med variabelt 
deplacement, som togs fram vid en tidigare undersökning. Systemet hade dock inte tillräckligt 
hög grad av redundans.  

Graden av redundans i systemet var inte tillräcklig. En läcka skulle tömma hela systemet 
på hydraulolja. Därför måste ett nytt system konstrueras där hydraulkretsarna är 
oberoende av varandra.  

1.3 Uppgift 
Uppgiften i examensarbetet var konstruera en komplett styrtransmission där två separata 
hydraulkretsar kopplas ihop till en styraxel. Styrtransmissionen skall vara helt mekanisk 
för att undvika ”steer-by-wire”. Systemet skall även vara redundant i största möjliga 
mån. 

Styrtransmissionen som tas fram skall tillverkas och testas i ett komponentprov. 

1.4 Lösningsmetod 
Vi började med en teoristudie på hydraulsystem för att få en större förståelse för 
problemet. 

Därefter fortsatte vi med en omfattande konceptstudie där vi vägde olika koncept mot 
varandra, för att tillslut gå vidare med ett valt koncept. Parallellt med detta gjorde vi en 
marknadsundersökning av olika leverantörer, för att ta reda på vilka 
hydraulkomponenter som uppfyllde kraven från kravspecifikationen. BAE Systems 
Hägglunds medarbetare, som har hög kompetens och erfarenhet, har rådfrågats 
kontinuerligt för att få in så mycket kunskap i projektet som möjligt.  

Detta examensarbete har varit en del i ett större projekt där BAE Systems Hägglunds har 
utfört komponentprov på ett antal komponenter inkluderande styrtransmissionen som 
behandlas i detta examensarbete. Förutom examensarbetets tidsplan har det funnits 
deadlines att hålla gentemot detta projekt. Vi har under projektets gång arbetat mot en 
konstruktör på företaget som har konstruerat provriggen för styrtransmissionen.   

Rapportskrivning har fortlöpt under hela arbetets gång. CAD-programmet som har 
använts är Catia V5.    
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2 Fakta 

2.1 Utgångspunkt 
För att uppnå kravet på redundans krävs det två oberoende hydraulsystem. Ett system 
med en hydraulmotor har bara en utgående axel medan ett hydraulsystem två motorer 
kräver att dess axlar kopplas ihop i en punkt. När systemen kopplas ihop i en punkt blir 
denna en mycket kritisk detalj i systemet eftersom den direkt påverkar bägge kretsarna 
se figur 2.1. 

 

Figur 2.1.  Principskiss hydraultransmission. Två hydraulkretsar sammankopplade till en 
utgående axel.  

2.1.1 Styrning av hydraulsystem 
För att köra på allmän väg i bl.a. Sverige krävs att fordonet har mekanisk styrning och 
bromsning. Den hydrauliska styrtransmissionen som tagits fram tidigare har elektriska 
ventiler som är styrda av ett CAN-system. CAN står för Controller Area Network och är 
ett kommunikationssystem för fordonsindustrin, som är baserat på seriella databussar. 
CAN är ännu inte godkänt som styrning av fordon på allmän väg. Därför måste en 
mekanisk-hydraulisk styrning tas fram. 

 

Figur 2.2. HW-ventil. Används vid mekanisk styrning av deplacement på hydraulpumpar. 

För att få en mekanisk styrning av en hydraulkrets används en så kallad HW-ventil. En 
HW-ventil är så nära en rent mekanisk lösning man kan komma, med en hydraulisk 
styrning. Det är en mekanisk hävarm som styr ett hydrauliskt servo. På det tidigare 
styrsystemet styrdes servot elektriskt. Det går även att styra servot med pilothydraulik. 



  

5

2.1.2 Kravspecifikation 
Kraven är baserade på att fordonet skall kunna vända och byta färdriktning, med en s.k. 
pivotsväng. Det innebär att fordonet står still och svänger kring sin egen axel genom att 
banden roterar åt olika håll.  

Prestandakravet som ställs på fordonets styrtransmission är följande: 

•  Tpivot < 12 s, tid att utföra en pivotsväng vid 8,07,0 −=µ  och en 
fordonsvikt på 17500 kg 

Med detta villkor har krav på styrtransmissionen beräknats se bilaga 1 och 2. 

•  Moment på styraxel Mstyr  1100 Nm 

•  Varvtal på styraxel  nstyr  2000 rpm  

•  Erforderlig tid från att föraren gör ett rattutslag tills styrmotorn börjar 
arbeta får inte överstiga 50 ms.  

2.2 Hydraulsystem 
Ett hydraulsystem med en sluten krets visas i se figur 2.3. En hydraulpump (a) gör om 
mekanisk energi till hydraulisk energi. Den hydrauliska motorn (g) omvandlar den 
hydrauliska energin till mekanisk igen. För att det inte skall bli kavitation på pumpens 
lågtrycksida finns det en matarpump (b) som håller ett stabilt tryck på lågtrycksidan, 
oftast 20 bar. Två backventiler (c) ser till att matarpumpen kan hålla trycket uppe på 
lågtrycksidan. För att erhålla ett visst oljeutbyte i systemet finns det en spolventil (d) 
som tar olja från systemets lågtrycksida och skickar den till tanken (e) där den avluftas. 
Matarpumpen pumpar den avluftade oljan till lågtrycksidan via kylaren. 

 

Figur 2.3. Förenklad skiss på ett slutet hydraulsystem. 

För att inte systemet skall överbelastas finns det tryckbegränsningsventiler (f) som 
begränsar trycket. 

Fördelen med att använda ett hydraulsystem med sluten krets är att man inte behöver 
några riktningsventiler för att ändra rotationsriktning på hydraulmotorn. 
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Pumpen har ett variabelt deplacement, detta innebär att varvtalet på motorn också är 
variabelt, vilket är en grundläggande funktion i en hydrostatisk styrning. 

Pumparna är axialkolvpumpar av typen in-line, vilket innebär att cylindrarna och 
drivaxeln är parallella.  

 

Figur 2.4. Snittbild på hydraulpumpen Rexroth A4VG40 med en mekanisk HW-ventil. 

Figur 2.4 visar en in-line-pump i genomskärning. Kolvarna sitter i en hylsa som är fäst 
på drivaxeln. Varje kolv har en glidsko som lagras hydrostatiskt mot en vickskiva. 
Genom att ändra vinkeln på vickskivan ändrar man deplacementet på pumpen. Om man 
ställer vickskivan i en negativ vinkel kommer flödet på hydrauloljan att ändra riktning. 
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2.2.1 Standard hydraulkomponenter 
Spolventil 

Spolventilen ser till att oljan i det slutna systemet kan kylas och avluftas. Spolventilen 
BoschRexroth SV 2,5 mm har används vid tidigare försök och fungerat utmärkt. 
Ventilen öppnar när tryckskillnaden mellan hög och lågtrycksidan överskrider 3-5 bar 
och ett flöde släpps igenom från lågtrycksidan till tanken. En tryckbegränsningsventil 
begränsar trycket i ventilen till minst 16 bar för att inte det ska finnas någon risk att 
trycket på lågtrycksidan skall bli för lågt. Matarpumpen håller 20 bars tryck på 
lågtrycksidan. Med 2,5 mm spolventil är oljeutbytet i kretsen 16 l/min. 

 

Figur 2.5. Spolventil 2,5 mm. Spolventilen byter ut 16 liter olja per minut. 

Olja 

BAE Systems Hägglunds arbetar ofta mot det svenska försvaret, därför är det bestämt att 
hydrauloljan Statoil 131 skall användas. Statoil 131 är en standardiserad olja inom 
försvarsmakten och har M-nummer: M0741-051000.  

Oljans arbetstemperatur i tryck över 300 bar är -40º till +65º C. Vid tryck under 150 bar 
klarar oljan en temperatur på +90º C. Viskositeten vid -40º C är 1350 cSt. Hydrauloljans 
speciella lågtemperaturegenskaper möjliggör start vid sträng kyla och säker drift vid 
varierande driftstemperaturer. 
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Tank 

I alla hydrauloljor finns det inlöst luft, vilket inte är önskvärt i ett hydraulsystem. 
Tankens största uppgift är att avlufta hydrauloljan, samt att lagra olja för att medge 
volymförändringar i systemet. 

Då det är begränsat med plats i ett bandfordon måste en cyklontank användas. En 
cyklontank har en cylindrisk form och oljan kommer in en bit upp på cylinderväggen i 
tangentens riktning se figur 2.6. Det skapar en virvel i tanken, oljan rör sig i en spiral 
ner till utloppet i botten. Centrifugalkraften som bildas med hjälp av virveln pressar in 
luftbubblorna i mitten eftersom oljan är tyngre än luften. När luften samlas i mitten går 
avluftningen avsevärt snabbare per tankvolym än med en vanlig tank. 

 

Figur 2.6. Cyklontank med volymen 7 liter. 

Det är fördelaktigt att placera tanken högre än matarpumpen. Det skapar ett självtryck i 
matarpumpens sugledning. 

Kylare 

För att inte överhetta hydrauloljan behövs en kylare. Rexroth har uppmätt en 
temperaturökning över deras hydraulmotorer, av bent-axis typ, på ca: 15º C vid en 
normal belastning. Erforderlig kyleffekt beror på verkningsgraden i hydraulkretsen. 

Det är mest gynnsamt att placera kylaren mellan matarpumpen och cyklontanken för att 
få som mest kylning, eftersom det alltid finns ett flöde där. 
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2.3 Överlagringstransmission 
En överlagringstransmission gör det möjligt att svänga med bandfordon utan att behöva 
bromsa ett av banden. Motorn levererar grundvarvtalet N in i växlarna på varsin sida. 
Beroende på vilket rattutslag föraren ha så kommer hydraultransmissionen att leverera 
styrvarvtalet n in i växlarna. Styrvarvtalet n är positivt eller negativt beroende på om det 
är höger- eller vänstersväng. I växlarna adderas/subtraheras styrvarvtalet på 
grundvarvtalet. Detta ger en varvtalsdifferens mellan sidorna, vilket tvingar fordonet att 
svänga. I extremfallet N=0 finns endast styrvarvtalet, då kommer banden att gå åt olika 
håll och fordonet gör en pivotsväng se figur 2.7.  

 

Figur 2.7. Principskiss på en överlagringstransmission. Hydraulpumpens variabla deplacement 
gör att styrvarvtalet n finns tillgängligt då bandfordonet behöver svänga.    



  

10

3 Konceptstudie 

Grundidén för att få ett redundant system är att ha två av varandra oberoende 
hydraulkretsar se figur 3.1. Om den ena hydraulkretsen havererar skall den andra 
obehindrat arbeta som styrtransmission, vilken möjliggörs genom att på något sätt 
koppla bort den trasiga kretsen. Lösningen måste vara mekanisk dvs. inga vitala delar i 
systemet får vara beroende av elektronik. 

 

Figur 3.1. Utgångspunkt för konceptgenerering. 

För att inte komplicera det länkage som skall överföra ett styrutslag på ratten till ett 
varvtal på styraxeln, bör endast hydraulkretsarnas pumpar ha variabelt deplacement.  

3.1 Koncept för styrning 

3.1.1 Koppling/Kuggväxel 
Detta koncept bygger på att koppla samman bägge hydraulkretsarna via en stel axel. På 
axeln sitter det två kopplingar som skall användas vid haveri. Att ha en stel axel mellan 
det två hydraulmotorerna innebär att hydraulmotorerna tvingas att gå med samma 
varvtal. Hydraulmotorns varvtal beror på två faktorer, drivkällans ineffekt till 
hydraulpumpen samt ställtalet, för deplacementet, på hydraulpumpen.  

En hydraulisk koppling sitter mellan hydraulmotorn och kuggväxeln, försvinner trycket 
av någon anledning till kopplingen kommer den att frikoppla. Det finns två typer av 
kopplingar som passar bra till denna lösning, tandkoppling och lamellkoppling. 
Tandkopplingens stora fördel är att den kan överföra maximalt moment redan vid ett 
lågt tryck, nackdelen är att den endast kan kopplas in stillastående eller vid väldigt låga 
varvtal, <100 rpm. Lamellkopplingen kan kopplas in oavsett varvtal, men det 
överförbara momentet är direkt proportionellt mot matarpumpstrycket.  
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Figur 3.2. Kopplingsschema kopplingskoncept. Två hydraulkretsar sammankopplade till en växel 
med hydrauliska kopplingar för bortkoppling av kretsarna vi haveri.  

Fördelar: 

•  Enkelt, inga detaljer måste utvecklas. 

•  Tappar en av hydraulkretsarna sin drivkälla kan fordonet fortfarande 
styra. 

•  Vid ett läckage på en av hydraulkretsarna kan fordonet fortfarande styra. 

Nackdelar: 

•  Levererar bara halva momentet vid enkretsdrift. 

•  Ett haveri på en hydraulpump där matarpumpen fortfarande går, leder till 
styrbortfall. 

•  Ett haveri på en hydraulmotor där matarpumpen fortfarande går, leder till 
styrbortfall. 

•  Om ena drivkällan driver på ett något långsammare varvtal än den andra 
kommer drivkällorna att tvingas att gå med samma varvtal, vilket är 
ogynnsamt. Kretsarna är sammankopplade med en stel axel och en 
hydraulkrets kan betraktas som stel, därför kan hela systemet anses vara 
stelt.  

Problemet med att systemet inte klarar ett haveri på en hydraulmotor kan till stor del 
lösas genom att en spånräknare läggs till i matarpumpskretsen. Den känner av om 
spånhalten i oljan stiger och kan då varna föraren som kan stänga den dåliga 
hydraulkretsen innan spånhalten leder till att pump eller motor skär. Spånräknarna kan 
detektera både magnetiska och ickemagnetiska partiklar med en kombination av 
induktiva spolar för de magnetiska och partikelräknare för de ickemagnetiska 
partiklarna. Dessa spånräknare används på helikoptrar där säkerheten på 
hydraulkretsarna är mycket hög. Exempel på en spånräknare är The Analexers Particle 
Content Sensor som tillverkas av Kittiwake Developments Ltd [9]. 
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Ett haveri på ena länkaget kan enkelt lösas med brytpinnar placerade på hävarmsfästena 
vid ratten. Brytpinnarna måste vara starka nog för att en förare bara ska orka bryta av en 
men inte bägge om länkaget till en av kretsarna fastnat. 

Resultatet av att erhålla halva momentet vid enkretsdrift blir att det inte kommer att gå 
att utföra en pivotsäng. Det kommer inte heller gå att svänga vagnen vid låga hastigheter 
om friktionen är för stor. 

3.1.2 Broms/Differential 
Detta koncept bygger på att koppla samman bägge hydraulkretsarna med axlar via en 
differential. Att ha en differential mellan det två hydraulkretsarna medför att ojämn 
gång, relativt varandra, inte skapar några problem.  

På axlarna sitter det bromsar vars uppgift är att låsa den krets som inte fungerar som den 
ska. Om inte bromsen finns går kraften rakt igenom differentialen och driver den andra 
ingående axeln baklänges och kronhjulet står still. Bromsen öppnas av matartrycket dvs. 
den bromsar om det inte finns matartryck. Bromsen är av våtlamelltyp för att inte 
drabbas av korrosion om den står en längre tid. Våta lameller medför dock större 
förluster vid drift eftersom det blir friktion mellan oljan och lamellerna. 

 

Figur 3.3. Kopplingsschema, broms-diffkoncept. 



  

13

Fördelar: 

•  Om en av hydraulkretsarna förlorar sin drivkälla kan fordonet fortfarande 
styra.  

•  Vid ett läckage på en av hydraulkretsarna kan fordonet fortfarande styra. 

•  Påverkas inte om kretsarna går olika. 

•  Ger samma moment vid enkretsdrift som vid normal körning. 

Nackdelar: 

•  Finns troligen ingen differential på marknaden som klarar kraven på höga 
varvtal och en drivaxel låst under en längre tid. 

Differentialen medför att systemet levererar samma moment men med halva hastigheten 
vid körning på en krets. Detta är mycket fördelaktigt eftersom systemet då klarar att 
svänga vid samma friktion som vid körning med två kretsar. 

En vanlig differential som används i en bil är konstruerad utifrån att bilen driver med 
bägge drivhjulen under största delen av tiden. Spindelhjulen som roterar när en drivaxel 
står stilla, är inte lagrade på ett tillräckligt sätt för att driva med ett hjul under en längre 
tid se pilen i figur 3.4. 

 

Figur 3.4. Klassisk öppen differential. Lagringen av spindelhjulen är inte avsedd för länge tids 
körning med en drivaxel låst [10].  
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En tänkbar differential måste klara en längre tids drift med höga varvtal och en drivaxel 
låst. Det ställer stora krav på lagring och smörjning av spindelhjulen Pilen figur 3.5. 

 

Figur 3.5. Differentialtyp som klarar kraven. Differentialen på bilden är till applikationer med 
mycket större moment än vad som krävs vid styrning av ett bandfordon och skulle behöva 
konstrueras om för att passa till den hydrostatiska styrningen. 

3.1.3 Differential/Backspärr 
Ett alternativ till en broms är att ha en backspärr som bara överför moment från den 
ingående axeln men låser drivaxeln om den utgående axeln vill överföra moment [6]. 
Dessa backspärrar sitter bl.a. i styrningen på en del truckar.  

 

Figur 3.6. Backspärr. Vänster, ingående drivaxel driver och rullarna pressas in mot det 
halvmåneformade utrymmets mitt och mot utgående axels kam, backspärren överför moment. 
Höger, utgående axel försöker driva. Rullarna kläms fast mellan huset och utgående axels kam, 
backspärren är låst.  

En backspärr är uppbyggd av tre element; ingående axel, hus och utgående axel. Fyra 
par rullar sitter i ett halvmåneformat utrymme som formas av huset och kammen på den 
utgående axeln. I nolläge pressas rullarna isär av en fjäder och låser backspärren. När 
moment läggs på drivaxeln trycks rullarna mot den bredare delen av halvmånen och 
släpper låsningen. Fjädern mellan rullparen komprimeras och rullarna trycker på 
utgående drivaxels kam, vilket låter backspärren börjar överföra moment. När den 
utgående drivaxeln försöker överföra moment baklänges genom backspärren trycker 
rullarna mot de avsmalnande delarna av halvmånen och låser den utgående axeln mot 
huset.  
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Figur 3.7. Modell av backspärr. Från vänster: Utgående axel, drivaxel och hus. 

Eftersom en backspärr låser drivaxlarna krävs en differential.  

 

Figur 3.8. Kopplingsschema backspärrskoncept. 
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Fördelar: 

•  Om en av hydraulkretsarna förlorar sin drivkälla kan fordonet fortfarande 
styra.  

•  Vid läckage på en av hydraulkretsarna kan fordonet fortfarande styra. 

•  Påverkas inte om kretsarna går olika. 

•  Har samma moment vid enkretsdrift som vid normal körning. 

•  Behöver inte kopplas till respektive hydraulkrets. 

•  Skyddar hydraulsystemet mot impulskrafter som kommer baklänges 
genom systemet. 

Nackdelar: 

•  Finns troligen ingen differential på marknaden som klarar kraven med 
höga varvtal och en drivaxel låst under en längre tid. 

•  När backspärren börjar arbeta måste fjädrarna komprimeras innan den 
utgående axeln drivs, vilket skapat ett litet glapp vilket leder till sämre 
responstid.  

3.1.4 Koppla bort hydraulpumpen från kretsen 
Hydraulpumpen kopplas bort från resten av hydraulkretsen. Hydraulmotorn pumpar då 
runt oljan utan motstånd. Denna lösning medför dock kavitationsproblem vid 
hydraulmotorn, när denna börjar agera pump och måste suga i sig olja. 

3.2 Val av koncept 
För att skapa ett större beslutsunderlag har tre av koncepten vägts mot varandra i en s.k. 
beslutsmatris tabell 3.1. 

Egenskap Tyngd (1-5) Differential 
Broms  

Koppling Differential 
Backspärr 

Redundant 5 9 3 9 

Tillförlitligt 4 3 3 3 

Standardkomponenter/Pris 4 1 9 1 

Servicevänligt 3 3 3 3 

Liten svängningsrisk 3 9 3 9 

Manövreringsförmåga vid enkretskörning 3 9 3 9 

Låga effektförluster 2 3 9 3 

Maxpoäng 189    
Summa   130 108 130 

Tabell 3.1. Beslutsmatris 

Varje koncept kan få betyget 1, 3 eller 9 som sedan multipliceras med egenskapens 
tyngd. Resultatet visar tydligt att koncepten med differential är de mest fördelaktiga 
lösningarna. Värt att nämna är att kopplingen får låg poäng p.g.a. att den inte har samma 
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grad av redundans, samt bara ger halva momentet vid enkretskörning. En beslutsmatris 
av detta slag ger bra fingervisningar men kan till viss del betraktas som selektiv, därför 
har även en s.k. FTA (Fault Tree Analysis eller felträdsanalys) gjorts, se bilaga 3. I en 
felträdsanalys beräknas sannolikheten att en händelse skall inträffa för ett visst system 
med hjälp av Boolesk algebra. I detta fall händelsen att fordonet tappar styrningen. 

FTA analysen har gjorts på fyra olika system; koppling, koppling med spånräknare, 
differential med broms samt differential med broms och spånräknare. I systemen med 
spånräknare har händelsen att någon av hydraulkomponenterna går sönder tagits bort. 
Resultaten av dessa analyser redovisas i tabell 3.2. 

Koncept  Sannolikhet (Q) för styrbortfall 

Koppling 410261,1 −⋅  

Koppling med spånräknare 61004,6 −⋅  

Differential med broms 71014,1 −⋅  

Differential med broms och spånräknare 81042,8 −⋅  

Tabell 3.2. Sannolikheter för styrbortfall framtagna med FTA analys. 

Sannolikheten för fel som kan ge upphov till personlig skada, katastrof eller död, vilket 
styrbortfall är, får aldrig vara större än Q= 4103 −⋅ . 

Icke acceptabel   Q > 4103 −⋅   

Acceptabel   Q < 4103 −⋅  

Systemet med koppling klarar inte denna gräns, sätter man in en spånräknare blir risken 
dock acceptabel.  

Sannolikheten till styrbortfall på grund av hydraulmotorhaveri är mycket lägre i 
systemen med differential, vilket också är den största bidragande faktorn till att den 
totala risken är lägre. Sannolikheten för hydraulmotorhaveri styrs i kopplingssystemet av 
en eller-funktion med sannolikheten 41026,1 −⋅  och i systemet med differential av en 

och-funktion med sannolikheten 91097,3 −⋅ .  

I tabell 3.2 kan man utläsa att med spånräknare är differentialkonceptet 72 gånger 
säkrare än kopplingen. Och en differential utan spånräknare är 52 gånger säkrare än 
koppling med spånräknare.  

Koppling, broms och differential finns med i systemen i händelsen att haveri inträffar. 
Viktigt att tänka på är att dessa komponenter inte får vara orsaken till haveri, de måste 
alltså vara mycket felsäkra.   

Alla siffror visar på att systemet med en bromsad differential är det säkraste systemet. 
BAE Systems Hägglunds väljer ändå systemet med en koppling och spånräknare då de 
anser att en differential är onödigt komplicerat samt att utvecklingskostnaden på 
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systemet med koppling är mindre. Säkerheten är ändå 50 gånger säkrare än 
minimikravet. 

3.3 Styrlänkage 
Det är ett krav att det ska vara ett mekaniskt länkage från styrdonet till hydraulpumpen. 
Det finns två alternativ till länkage, vajerlänkage eller stånglänkage.  

Stånglänkage är en traditionell lösning inom fordonsindustrin, nästan alla personbilar 
har ett stånglänkage mellan växelspak och växellåda. Stånglänkagens svaga länk är alla 
leder där det med tiden uppstår glapp. Att ha glapp i en styrning är allvarligt då känslan i 
ratten försvinner med ökande glapp.   En del bilmodeller har emellertid vajerlänkage till 
växellådan istället, t.ex. Volvo S40 och Volvo 850.   

Ett vajerlänkage är bättre än ett stånglänkage. När det gäller trånga utrymmen och 
besvärlig geometri. Ett vajerlänkage är dessutom i princip underhållsfritt och mycket 
pålitligt.  

Eftersom det är två hydraulkretsar som är oberoende av varandra krävs det två vajrar, en 
till varje system, som inte påverkar varandra. Om något händer med en av kretsarna så 
att vajern av någon anledning blir stum måste denna kopplas bort. Detta görs enklast 
med en brytpinne. Brytpinnarna måste vara starka nog att föraren bara orkar bryta av en, 
se bilaga 4. 
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4 Resultat 

4.1 Dimensionering av hydraulsystem 
Kravet på hydraulsystemet är att styraxeln skall rotera med 2000 rpm och vridmomentet 
ska vara 1100 Nm. Det ger en effekt erforderlig på 115 kW per krets.  

Transmissionen är beräknad att hålla i 70 timmar med medelbelastningen:  

Medelvarvtal   rpmnmedel 135=  

Medelmoment   NmM medel 182=  

Drivkällan har ett maxvarvtal på 4400 rpm. En hydraulpump med 40-60 cm3 i 
deplacement har vid det varvtalet en volymetrisk verkningsgrad på ca 94 % enligt 
BoschRexroth. 

Hydraulmotorerna har verkningsgrader i storleksordningarna: 

Volymetrisk verkningsgrad   ηv = 98 % 

Mekaniskhydraulisk vekningsgrad  ηmh =97 % 

Den högre verkningsgraden hos hydraulmotorerna än hos hydraulpumparna beror på att 
hydraulmotorerna har ett fast deplacement och därmed inte behöver glidskor som måste 
lagras hydrostatiskt. 

Det är en fördel om komponenterna i hydraulsystemet roterar med ett högre varvtal än 
utgående axel och sedan växlas ner. Momentet blir mindre och mindre komponenter kan 
användas. 

4.1.1 Hydraulpump 
Det är ett krav att pumpen klarar 4400 rpm, eftersom pumpens drivkälla intermittent har 
detta varvtal. Att ha en nedväxling stjäl mycket plats. Även pumpens egen storlek spelar 
en stor roll. En jämförelse mellan fyra pumpar visas i tabell 4.1. Eftersom varvtal och 
tryck är mycket höga finns det få hydraulpumpar som klarar kraven. 
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Pump Rexroth A4VG40 Rexroth A4VG56 Linde HPV-0255 Samhydraulik 50cc 

Deplacement [cm3] 40 56 54,8 50 

Deplacement matarpump [cm3] 8,6 11,6 - 23,1 

Varvtal kontinuerligt [rpm] 4000 3600 3300 - 

Varvtal max [rpm] 5000 4500 3700 4000 

Flöde max [L/min] 160 202 202 200 

Effekt [kW] 107 (400bar) 134 (400 bar) 75 116 

Effekt max [kW] - - 121 150 

Vikt [kg] 31 38 44 56 

Bredd [mm] 213 213 202 238 

Höjd [mm] 267 277 272 290 

Längd [mm] 295 317 335 403 

Tabell 4.1. Jämförelse mellan tänkbara hydraulpumpar. 

Linde HPV-0255 klarar inte drivkällans maximala varvtal, 4400 rpm. Samhydraulik 
50cc är för stor och tung. Rexroth A4VG40 ligger på gränsen effektmässigt men klarar 
däremot varvtalet bättre än A4VG56. Dessutom finns det två stycken A4VG40 pumpar 
kvar sen ett tidigare prov. 

Hydraulpumpen A4VG40 levererar vid 4400 rpm, 164,4 l/min [4]. 

 

Figur 4.1. Hydraulpump Bosch Rexroth A4VG40 med en HW-ventil. 
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Flöde    min/
1000

l
nD

q vη⋅⋅=  

Deplacement   340cmD =  

Volymetrisk verkningsgrad  Rexroth 93,4%=vη  

Varvtal   rpmn 4400=  

Flöde, vid maximalt varvtal  min/4,164
1000

94,0440040
lq =⋅⋅=  

4.1.2 Hydraulmotor 
Tabell 4.2 visar en jämförelse mellan tre lämpliga hydraulmotorer.  

 Tabell 4.2 Jämförelse mellan tänkbara hydraulmotorer. 

En F12-60 hydraulmotor från Parker är det bästa alternativet. Den är mindre än 
Rexroths och Sunfabs. Sunfab SCM64 har ett för lågt moment vid 400 bar. 
Utväxlingen, för att utgåendevarvtal skall vara 2000 rpm, blir med F12-60 1,35:1. 

Motor Rexroth A2FM63  Sunfab SCM 64 Parker F12-
60 

Deplacement [cm3] 63 63,5 59,8 

varvtal kontinuerligt [rpm] 4500 5700 4300 

vartal max [rpm] 5000 6300 5600 

Moment [Nm] vid 400 bar  400   296   379   

flöde [L/min] 315 400 (max) 335 (max) 

vikt [kg] 18 16,5 21 

varvtal [rpm] vid flödet 164,4 L/min 2563 2542 2700 

Bredd [mm] 150 142,5 144 

Höjd [mm] 205 180 195 

Längd [mm] utan axel 238 272 222,5 
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Figur 4.2. Parker F12-60. F12 är en motor/pumpserie med fast deplacement. Serien är avsedd 
för kvalificerade applikationer i både öppna och slutna system.  

Med flödet 164 l/min in i Parker motorn blir varvtalet 2700 rpm [5], se nedan.  

Varvtal   
D

q
n vη⋅⋅

=
1000  

Deplacement   859,D = cm3 

Volymetrisk verkningsgrad  98,2%=vη  

Flöde    4,164=q l/min 

Varvtal, Parker F12-60, vid 164,4 l/min 
8,59

982,04,1641000 ⋅⋅=n =2700 rpm 

Pikmomentet hos hydraulpumpen är 450 bar. Matarpumpen bygger upp ett tryck på 20 
bar på kretsens lågtrycksida. Momentet blir 398 Nm. 

Moment   
π
η

⋅
⋅∆⋅

=
20

mhpD
M  

Deplacement   8,59=D cm3 

Tryckskillnad   430=∆p bar 

Mekaniskhydraulisk verkningsgrad ηmh = 97,3% 

Moment, Parker F12-60 vid 450 bar 398
20

973,04308,59 =
⋅

⋅⋅=
π

M Nm  

Det ger en effekt som är 112,5 kW per krets vilket är 98 % av de 115 kW per krets som 
eftersträvas. 
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4.1.3 Hydraulisk koppling 
För att bibehålla styrförmågan vid bortfall av en hydraulkrets är det nödvändigt att ha 
en koppling på drivaxeln. Då inga elektriska komponenter får finnas i systemet har en 
hydraulisk koppling valts.  

 

Figur 4.3. Hydraulisk koppling, Matrix 5H40. 

Så länge en hydraulisk koppling är trycksatt är axlarna förbundna och momentet 
överförs. Om trycket sjunker under en viss nivå kommer kopplingen att frikoppla med 
hjälp av fjädrar. Kopplingarna finns både som lamell- eller tandkoppling. 

Kopplingen måste klara av följande: 

Maximalt moment   398=vM Nm 

Maximalt varvtal   2700=n rpm 

Den valda kopplingen är en tandkoppling, den heter 5H40 och tillverkas av Matrix Co, 
se bilaga 5. Största fördelen med denna koppling är att den är kopplad redan vid ett 
tryck på 5,5 bar. Kopplingen får inte kopplas in i hastigheter över 100 rpm, eftersom 
det finns risk att kuggarna blir förstörda. Vilket kan resultera i att hela funktionen på 
kopplingen går förlorad. Kopplingen består av tre delar, ett fast monterat hus samt in 
och utgående axelfästen. Axelfästena är lagrade i huset, se figur 4.3.  

Matrix 5H40 går att beställa med olika diametrar på det genomgående hålet för 
drivaxeln. 

Hållfastheten på drivaxeln blir dimensionerande för storleken på hålet. 

Axeln är av materialet SS 2225 med hållfastheten: 

Sträckgräns   sσ = 590 MPa  

Tillåten skjuvspänning  2,34258,0 ≈⋅≈ sv στ MPa 

Maximalt moment   398=vM Nm 
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Minsta tillåtna diameter på drivaxlarna ges av skjuvspänning för solid axel: 

Skjuvspänning   3
3

16

16
v

vv
v

M
d

d
M

τππ
τ

⋅
⋅=⇒

⋅
=  

Diameter   0,18
2,342

1039816
3

3

=
⋅

⋅⋅=
π

d mm 

Parker F12-60 har en utgående axel på 30 mm därför kan hålet väljas till 30 mm. 

4.1.4 Slang/Rör 
Det finns två sätt att transportera hydraulolja, slang eller rör. Oavsett vilken typ man 
använder är det viktigt att innerdiametern är av rätt dimension. Vet man 
flödeshastigheten och om ledningen skall vara hög- eller lågtryck kan man använda sig 
av leverantörernas nomogram.  

Styrtransmissionen har ett flöde på q=165 l/min och ledningarna kommer både vara 
hög- och lågtryck, eftersom högtryck är dimensionerande skall detta användas.  Läser 
man av i nomogrammet får följande intervall på ledningens innerdiameter, se bilaga 6. 

Innerdiameter   1 1/4" ≤≤ iD 1 1/2" 

Ledningarna kommer som maximalt att utsättas för ett tryck på 450 bar. De 
hydraulslangar som finns på marknaden idag med dimensioner mellan 11/4"-1 1/2", 
klarar bara av tryck upp till 420 bar. Dock har dessa slangar en fyrfaldig säkerhet. Efter 
kontakt med BAE Systems Hägglunds huvudleverantör på hydraulslag Specma 
hydraulic, har dispens getts till att intermittent utsätta deras slangar för tryck på 450 bar 
i denna styrtransmission.  

BAE Systems Hägglunds använder oftast slang i vagnarna. Fördelen med slang är att 
den är okänslig för de kraftiga vibrationerna som uppstår vid körning och den är 
förhållandevis enkel att installera eftersom den är flexibel.  

Slang med stora dimensioner som i detta fall har en relativt stor minsta böjningsradie. 
Exempelvis slangen Specma 855 1 1/4" [8]: 

Minsta böjradie   267min =R  mm 

Där det krävs snäv radie bör man istället använda stålrör. Det som begränsar utseendet 
på ett stålrör är bockningsverktyget. Mellan två stycken bockningar måste raksträckan 
minst vara lika lång som radien på bockningsverktyget.  

Vilken typ av ledning som skall användas till styrtransmissionen beror således på hur 
utrymmet ser ut där den kommer att vara placerad. 
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4.2 Dimensionering av kuggväxel 
Axeln som sitter mellan hydraulmotorerna är parallell med styraxeln in i 
överlagringstransmissionen. För att förmedla kraften mellan axlarna krävs en 
kuggväxel, se figur 4.5.  

 

Figur 4.5. Två hydraulmotorer sammankopplade till en kuggväxel. Varje motor är förbunden till 
en hydraulisk koppling innan kuggväxeln. 

Parkermotorn levererar som mest 2700 rpm. Det innebär att växeln ska ha en 
nedväxling eftersom varvtalet på styraxeln skall vara 2000 rpm, enligt 
kravspecifikationen. Nedväxlingen blir 1,35:1. 

Vid 2700 rpm levererar Parkermotorerna 796 Nm. Med den valda utväxlingen blir 
momentet på styraxeln endast 1075 Nm vilket är något lägre än kravet på 1100 Nm, 
men fortfarande tillräckligt för att klara baskravet på att utföra en pivotsväng på 12 s, se 
Bilaga 8. 

Kuggväxeln är bland den sista komponenten som konstrueras och det finns geometriska 
begränsningar att ta hänsyn till.  
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Figur 4.6. Schematisk bild kuggväxel, 1dD är ingående drev. 

5122 <dD mm, maximal delningsdiameter för att undvika kollision med 

överlagringstransmissionens drivaxel. 

73>C mm, minimalt centrumavstånd för att hydraulmotorerna skall få plats parallellt 
med styraxeln. 

En kuggväxels delningsdiameter beror på tandantalet samt modulen. 

Delningsdiameter   mZDd ⋅=  

 Med dessa villkor är följande data framtagna: 

Tandantal   601 =Z st 

812 =Z st 

Modul    3=m mm 

Delningsdiameter   1801 =dD mm 

2432 =dD mm  

Centrumavstånd   5,211=C mm  

Bredd    40=B mm 
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Genom att dreven i växeln tillverkas i sätthärdat stål, är hållfastheten i växeln 
tillräcklig, se bilaga 7. 

 

Figur 4.7. Sprängskiss av kuggväxel, hus, gavel, drev, lager, SGH-säkring samt skruvar. 

För att skydda växeln från föroreningar samt att ombesörja smörjning, är växeln 
inbyggd i ett hus. Huset är fastmonterat antingen i skrovet eller på 
överlagringstransmissionen. Bägge dreven är lagrade i huset. 

Dreven fästs på axlarna med bomförband. I denna växel är axlarna delade i mitten av 
växeln, en SGH-säkring sitter i mitten av växeln för att låsa axlarna geometriskt, se 
figur 4.8.  

 

Figur 4.8. Snittbild av kuggväxeldrev med drivaxlar. En SGH-säkring sitter i ett spår i mitten av 
drevet för att låsa axlarna i axiell led. 
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Skälet till att axlarna är delade i mitten på dreven är för att underlätta montering 
speciellt för styraxeln. 

Ingående axlar i det lilla drevet är 30 mm, se kap 4.1.3. Eftersom stora drevets axel 
överför ett högre moment måste det kontrolleras att en 30 mm axel är tillräckligt stark. 

 Axeln är i material SS 2225  

Tillåten skjuvspänning  2,342≈vτ  MPa. 

Maximalt moment, utgående drivaxel 6,1074235,1398 =⋅⋅=vM Nm 

Tillåten skjuvspänning, utgående axel 3
3

16

16
v

vv
v

M
d

d
M

τππ
τ

⋅
⋅=⇒

⋅
=  

Diameter, utgående axel  d= 3

3

2,342
106,107416

⋅
⋅⋅

π
=25,2 mm<30mm. 

Minsta tillåtna diametern på drivaxeln blir 25,2 mm. 

4.3 Dimensionering av styrlänkage 
Styrkänslan skall likna den i CV90. Där är rattutslaget ca ±45° och styrmomentet 
varierar mellan 2,8 Nm och 6,4 Nm.  

Vajern som kommer att användas är av så kallad push/pull typ, dvs. den klarar både 
tryck och dragkrafter.  

Ventilarmen är 63 mm lång och rör sig 30° åt båda hållen. Det ger en slaglängd på ca 
65 mm. TeleflexMorse har vajrar med slaglängden 3” ≈ 75 mm. Eftersom det blir en 
viss vinkeländring på kabeln när ventilarmen rör sig sätts en vinkelled i ändan av 
vajern. Vajerns fäste placeras 175 mm från ventilarmen. 

Armen som sitter på rattstången blir, med ±45° vinkel på ratten, 42 mm. Momentet 
som krävs för att vrida ventilerna är 2,1 Nm per pump. Med den utväxling som är 
mellan ventilarm och rattstångsarm blir styrmomentet ca 2,8 Nm.  

 

Figur 4.9. Rattstångsarm utan brytpinne. Hävarmen kläms fast på rattstången. Avståndet 
mellan hålet för axeln och hålen för vajerinfästning är 42 mm. 
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En normal person orkar, enligt militär standard MIL-STD-1472E, vrida ratten med en 
armkraft på ca 193 N. Det ger en kraft i vajern på ca 500 N. Vajern måste klara både 
tryck och dragkrafter som överskrider detta. TeleflexMorse serie 40 gör det, och klarar 
flera gånger större krafter intermittent, enligt Göran Johansson på TeleflexMorse. 

 

Figur 4.10. Rattstångsarm med vajrar 

4.3.1 Brytpinnar 
För att koppla bort ett styrlänkage som fastnat eller en ventil som skurit kan brytpinnar 
användas. Problemet med att använda brytpinnar är att de kan utmattas och brytas av 
vid fel tillfälle. Den risken måste vägas mot risken att vajern blir stum eller att ventilen 
skär. Till ett komponentprov behövs inga brytpinnar, men till en eventuell 
serieproduktion måste ett ställningstagande göras. Kraften som krävs för att bryta av en 
brytpinne bestäms av MIL-STD-1472E. Föraren skall bara orka bryta av en brytpinne.  

 

Figur 4.11. Styrkan hos en normal person enligt MIL-STD-1472E  

En M3-8.8 skruv visar sig vara lämplig som brytpinne. För att skjuva av skruven krävs 
en kraft i ratten på 150 N, se bilaga 4. En normal person orkar, enligt MIL-STD-
1472E, vrida ratten med en medelkraft på ca 196 N, när armbågen böjd 120°.  

 

Figur 4.12. Rattstångsarm med brytpinne.  
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5 Slutsats 

Lösningen med hydraulisk tandkoppling och spånräknare är den enklaste lösningen 
som klarar sig under sannolikhetsvärdet för icke tolerabel risk. Eftersom inga nya 
komponenter måste utvecklas blir det även den billigaste lösningen. Det går alltid att 
utveckla ett säkrare system till en högre kostnad. I detta fall sattes säkerhetsgränsen till 
den största tolerabla sannolikhet för fel som kan leda till dödsfall.  

Om det visar sig att systemet inte fungerar som tänkt går det att konstruera om systemet 
till en differentiallösning. I sådana fall måste en differential konstrueras samt att en 
hydraulisk broms eller en backspärr måste dimensioneras. 

Tester kommer att visa om systemet klarar prestandakravet att göra en pivotsväng på 
mindre än 12 s med friktionen 0,8. Uppskattningar har gjorts utifrån tester gjorda med 
ett liknande bandfordon. Enligt dessa räcker effekten till att göra en pivotsväng på 
mindre än 10 s på uppvärmd asfalt med friktionen 0,75.  

Om vagnen ska vara tyngre än 17500 kg eller av någon annan anledning inte klarar en 
pivotsväng på mindre än 12 s är det enkelt att dimensionera om systemet. En Rexroth 
A4VG56 pump och en Matrix 5H45 koppling kan ersätta Rexroth A4VG40 och Matrix 
5H40. I sådana fall måste utväxlingen och dreven i kuggväxeln även dimensioneras 
om. Det nya hydraulsystemet skulle leverera ca 315 kW i styreffekt istället för 225 kW 
som det nuvarande ger. 

                   315
40
56

225
404

564
404564 =⋅=⋅=

VGA

VGA
VGAVGA tDeplacemen

tDeplacemen
EffektEffekt kW 

Momentet på utgående axel skulle då vara ca 1500 Nm istället för ca 1100 Nm, om 
utgående varvtal är det samma. 
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Bilaga 1. Beräkning av erforderligt moment vid pivotsväng 

 

Schematisk bild av ett bandfordon 

Bandlängd   l= 3600 mm 

Avstånd mellan band  B=2160 mm 

Massa    m=17500 kg 

Rullmotstånd    6=rf % 

Diameter drivhjul    533=D mm 

Antag att marktrycket är jämnt. Under stationärt tillstånd finns det ingen 
linjäracceleration eller vinkelacceleration.   

Då gäller: 

(1) 0=−+ RFF io  

(2) ( ) 0
2

=−−⋅ MFF
B

io  

Där R är motståndet i marken vilket kan skrivas  

(3) gmfR r ⋅⋅=  

M är momentet som måste övervinnas för att svänga och ges enligt Wong [1] utav: 

(4) 
4

lgm
M t ⋅⋅⋅

=
µ

 

(3) och (4) insatt i (1) och (2) ger: 
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(5) 
B

lgmgmf
F tr

o 42

⋅⋅⋅+⋅⋅= µ
 

(6) 
B

lgmgmf
F tr

i 42

⋅⋅⋅−⋅⋅= µ
 

Insättning ger: 

t
t

o

gg
F µµ

⋅+=
⋅

⋅⋅⋅
+⋅⋅= 25,7153125,5150

21604

360017500

2
1750006,0  

t
t

i

gg
F µµ ⋅−=

⋅
⋅⋅⋅−⋅⋅= 25,7153125,5150

21604

360017500

2
1750006,0  

 Betong Hård mark Gräs 

tµ  0,9 0,65 0,67-1,1 

Friktion mellan gummiband och olika underlag 

Insättning av friktionerna ger Kraften oF på yttre bandet 

 Betong Hård mark Gräs 

oF [kN] 69,5 51,65 53-83,8 

Momentet på drivhjulet blir 

DFM od ⋅=  

 Betong Hård mark Gräs 

 dM  [kNm] 37 27,52 28-44,7 

Då utväxling mellan drivhjul och ingående styraxeln är 1:40 genom växellådan ger 
detta följande moment på styraxeln. 

 Betong Hård mark Gräs 

StyrM [Nm] 926,5 688 700-1117,5 

styrM är moment som måste övervinnas för att svänga. Låt  styrM >1100 Nm för att 

klara av alla olika underlag. 
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Kravet på 1100=styrM Nm ger att transmissionen klarar av att svänga vid en teoretisk 

maximalfriktion på: 

08,1max =µ  

Om man tar hänsyn till förlusterna i växellådan som kan antas till ca 10% blir 
momentet på drivhjulet endast: 

6,39409,0 =⋅⋅= styrMM  kNm 

Vilket ger en maximal friktion på: 

98,0max =µ  

Då ena transmissionskretsen faller bort finns endast halva momentet att tillgå då gäller: 

{ } 3,53735,1398 =⋅===⋅= utväxlingiiMM motorstyr Nm  

3,19409,03,537 =⋅⋅=M kNm 

Detta moment klarar av att övervinna en friktion på 44,0max =µ  

Slutsatsen är att med endast en hydraulkrets kommer man inte att kunna utföra 
pivotsväng, om inte friktionen är mycket låg, 44,0<µ . 
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Bilaga 2. Beräkning av medelvarvtal på styraxel 

Kravet 2000 rpm på styraxeln in i överlagringstransmissionen är baserat på 
simuleringar. Man kan även göra tester med CV90 och överföra resultaten till ett annat 
bandfordon. Tester visar att när en CV90 gör en pivotsväng roterar drivhjulen 6,5 varv 
åt vartdera hållet. Med kravet att en pivotsväng ska avklaras på 12 s blir 
rotationshastigheten på drivhjulen. 

5,32
12

605,6
90 =⋅=drivhjulCVn rpm 

Banddrivna fordon utan midjestyrning kräver att banden glider mot marken när de 
svänger. Detta kallas slip och ger upphov till stora friktionskrafter. För att få fram 
vilket slip fordonet har, jämförs det teoretiska varvtalet på drivhjulen med det faktiska. 

Diameter drivhjul   ddrivhjulCV90 = 0,58 m 

Avstånd mellan banden  bCV90 = 2,4 m 

Teoretiskt varvtal drivhjul  14,4
90

90 ==
CV

90drivhjulCV
teoretiskt  drivhjulCV b

d
n  

Drivhjulen roterar 4,14 varv vid en teoretisk pivotsväng. Slippet är 1,57. 

57,1
90

90 ==
teoretiskt  drivhjulCV

drivhjulCV

n

n
slip  

För att få en uppfattning om vilket styrvarvtal som krävs i överlagringstransmissionen 
antas det att samma slip som hos CV90 gäller. Varvtalet för drivhjulen när en 
pivotsväng görs på 12 s styrs, lika som för CV90, av diametern på drivhjulen och 
avståndet till bandens centrumlinje. Samt av det slip som är mellan mark och band. 

ddrivhjul exjobb= 0,53 m 

bexjobb = 2,2 m 

6,32
12

60 =⋅⋅= slip
d

b
n

jobdrivhjulex

exjobb
jobbdrivhjulex rpm 

Utväxlingen från drivhjulen till styraxeln är i = 40. Styraxelns medelvarvtal under en 
pivotsväng är 1304 rpm när den görs på 12 s. 

130440 =⋅= jobbdrivhjulexstyraxel nn rpm 

Eftersom pivotsvängen börjar stillastående måste hänsyn tas till accelerationen. Därav 
kravet på 2000 rpm. 
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Bilaga 3. FTA – analyser 

FTA - koppling 

 

 

Styrbortfall
Q=1,26e-4

Ingen drivning
till kuggväxel

Koppling V
öppen

Q=2,45e-4

Koppling V & H
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Q=6e-8

Hydraulmotor
V & H står stilla
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Koppling H
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Q=2,45e-4

Koppling V
trasig

Q=3e-8

Matartryck <
5,5 bar

Slangbrott V
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Q=5e-6

Matarpump V
levererar inget

tryck

Matarpump V
ur trasig
Q=3e-5

Hydraupump V
står stilla

Ingen drivning
till maratpump

V
Q=3e-5

Hydraulpump
V trasig
Q=3e-5
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Koppling H
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Q=3e-8

Matartryck <
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Matarpump h
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Hydraupump H
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Hydraulpump
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Kraftkälla H
stannat

Q=1,5e-4
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V står stilla
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Hydraulpump
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Q=3e-6
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Styrlänkage H
blockerat
Q=1e-9
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FTA – Koppling med spånräknare 
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FTA – Differential med broms 
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FTA – Differential med broms och spånräknare 
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Bilaga 4. Alternativ och dimensionering, brytpinnar 

Alternativ 

•  Brytpinne skjuvas av i ett fäste. 

Skruven som fäster vajern i ventilarmen skjuvas av vid en viss kraft.  

•  Fjäderbelastad spärr trycks in vid en viss kraft. 

Spärren måste vara av engångstyp, så att den inte ”går i” varje gång 
man svänger efter att den har löst ut.  

•  Säkerhetskoppling. 

Lösningen är onödigt komplicerad, tung och dyr för ändamålet. 

•  Genomgående pinne skjuvas av vid en viss kraft. 

Ett hål borras i ventilaxeln och en ny ventilarm tillverkas. En brytpinne 
låser ventilarmen. Höga toleranser krävs för att undvika glapp. 

•  En skruv fäster ventilarmen i ventilaxlen och kan skjuvas av. 

Att skruva fast ventilarmen gör att glapp undviks. Ett genomgående hål 
borras och gängas i ventilaxeln.  

•  En skruv fäster rattstångsarmen i rattsången och kan skjuvas av. 

Inget glapp. Inget problem om något händer med vajern så att den blir 
stum. 

 

Dimensionering 

Styrutslaget ska likna det på CV90 dvs. ±45°. Ventilen rör sig ±30°, det medför en 
utväxling på 1,33:1 Ventilarmen är 63 mm → Rattstångsarmen är 42 mm 

Diameter rattstång   d = 12 mm 

Vridmotstånd ventilaxel  Mventil = 2,1 Nm 

Det ger en kraft på brytpinnen som är: 

233
45

30

1012

21,2

45

30

2/ 3
=⋅

⋅
⋅=⋅= −d

M
F Ventil N 

Föraren ska orka skjuva av en av brytpinnarna om något händer, men inte båda. Enligt 
MIL-STD-1472E orkar en person vrida en ratt, med bägge händerna, med ca 196 N. 
Det är lämpligt att det krävs en kraft på ca 150 N för att skjuva av en brytpinne. 
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En kraft på 150 N på ratten ger ett moment: 

5,16
2

10220150

2

3
max

max =⋅⋅=
⋅

=
−

− rattratt dF
M Nm 

Det momentet ger en kraft på brytpinnen: 

2750
1012

25,162
3

max
max =

⋅
⋅=

⋅
= −− d

M
F bryt N 

Om en vanlig 8.8 skruv används blir en lämplig diameter på den för att den ska skjuvas 
av vid styrkraften 150 N: 

bb στ ⋅= 6,0  

70,2
8006,0

275044 =
⋅⋅

⋅=
⋅
⋅=

ππτ b
skruv

F
d mm 

En M3-8.8 skruv skulle passa utmärkt eftersom den har en medeldiameter som är 2,68 
mm. Säkerhetsfaktorn för skruven är ca 12. 

8,11
233

2750 ==
Styrkraft

Brottkraft
 

Kraften som vajern utsätts för när en brytpinne skjuvas av: 

392
1042

5,162
3

max =
⋅

=
⋅

= −
armrattstångs

vajer d

M
F N 

Styrmoment vid körning (två ventilfjädrar övervinns) är: 

8,2
63

42
1,222 =⋅⋅=⋅⋅=

Ventilarm

armRattstångs
MM Ventilkör Nm 

Vilket är samma som för CV90. 
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Bilaga 5. Matrix Series 5H Pressure-Applied Tooth Clutches  
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Bilaga 6. Nomogram för ledningsdimensionering 
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Bilaga 7. Dimensionering av kuggväxel 

Givna data för växeln: 

Ingående varvtal    27001 =n rpm 

Utgående varvtal   20002 =n rpm  

Vilket ger en nedväxling på 1,35:1 

Ingående moment i växel  796=M Nm  

Effekt    225=P kW  

För att undvika kollision med överlagringstransmissionens drivaxel gäller. 

Ytterdiameter stora drevet  5122 <yD mm 

För att hydraulmotorerna skall få plats parallellt med styraxeln gäller. 

Centrumavstånd   73>C mm 

I tabellen finns 
kugghjulskombinationer 
som ger nedväxlingen 
i=1,35.  Z1 

Z2 

20 27 

40 54 

60 81 

80 108 

100 135 

120 162 

140 189 

160 216 

180 243 

Den kombination som passar bäst är 60/81. Det finns ett antal variabla faktorer som 
påverkar prestanda och dimensioner på kuggväxeln. Eftersom det inte finns direkta 
krav på bullernivå, samt att växeln endast kommer att gå då styrtransmissionen arbetar 
är rakkugg acceptabelt.  

Ingreppsvinkel på rakkug   °= 20α  
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Delningsdiametrarna beror på modulen samt kuggantalet 

Delningsdiameter   mZDd ⋅=   

Låt modulen vara m=3 mm och bredden B=40 mm. 

1801 =dD mm 

2432 =dD mm < 512 mm  

5,211=C mm > 73 mm  

För att växeln skall fungera är det nödvändigt att antalet kuggar som är i ingrepp, är >1 

Ingreppstalet [7]: 

( ) 












+−−






 ++−






 += α

ααπ
ε tan

coscos
1

21
2

2

2

22
1

2

1
ddd

d
d

d rrr
mr

r
mr

m
   

( ) 8,120tan5,121905,121
20cos

35,121
90

20cos
390

3
1 2

2
2

2

=












+−−






 ++−






 +=

π
ε

 

Riktvärden på ingreppstalet 21,1 ≤≤ ε . 

8,1=ε innebär att 2 kuggar är i ingrepp 80% av tiden och endast en kugg under 20% av 
tiden. 

Hållfasthetskontroll av kuggväxeln enligt SMS 1871. 

Mest kritiskt i ett kugghjul är brott i kuggfoten. 

Böjspänningen i kuggfoten ges av: 

2

12

TB

mF
b ⋅

⋅⋅=σ  MPa 

Tangentiell periferikraft  F [N] 

Bredd vid kuggfot    T [mm] 

Periferikraften ges av: 

vI
d

KK
D

M
F ⋅⋅=

1

2
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IK är lastfaktor som tar hänsyn till gången hos växeln. 

  Gång hos driven 
maskin 

    

Gång hos drivande maskin  Likformig Måttligt 
olikformig 

Mycket olikformig 

Likformig 1 1,25 1,75 

Måttligt olikformig 1,25 1,5 2 

Mycker olikformig 1,5 1,75 2,25 

 

Sätt 25,1=IK  

Dynamisk belastningsfaktor   
50

1450 v
K v

+=   

Periferihastighet   v=25,5 m/s 

4,2
50

5,251450

50

1450 =
+

=+= v
K v  

5,264,225,1
10180

7962
3

=⋅⋅
⋅

⋅= −F kN 

En kugg med modulen 3 har en kuggfotsbredd på 4,7=T mm 

5,435
4,740

3265001212
22

=
⋅

⋅⋅=
⋅

⋅⋅=
TB

mF
bσ  Mpa 

Tillåten böjspänning, sätthärdat stål   ≈btillσ 500 MPa 
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Kontroll av kontakttrycket. 

Kontaktrycket mellan två kuggar kan beräknas enligt nedan, som är baserat på Hertz’ 
teori om yttryck. 









+⋅=

21
max

11
334

dd

p

rrB

F
p Mpa 

Effektöverförande periferikraft   8,8
1090

796
3

1

=
⋅

== −
d

p r

M
F kN 

3,713
5,121

1
80
1

40
8800

334max =






 +⋅=p MPa 

Maximalt kontakttryck mellan kugg, sätthärdat stål maxp ≈ 1000 MPa 

Om yttrycket i växeln blir för stort kan ett fenomen som kallas pitting (gropbildning) 
uppstå. Risken för att pitting skall inträffa är beroende av materialets hårdhet i Brinell 
(HB). Erfarenhet visar att risken för pitting ligger vid HBp 27,0≅ [2].  

Ett sätthärdat stål har en ungefärlig hårdhet på 600-700 HB vilket ger en säkerhet mot 
pitting på ca 2.  

Alla ovanstående uträkningar är baserade på förenklade modeller av verkligheten, för 
att få mer exakta värden bör datorprogram användas, de programmen tar hänsyn till 
många fler faktorer än de enkla modellerna. 

StarGear är ett kraftfullt program för dimensionering av kuggväxlar. En körning i 
StarGear med samma ingångsvärden som ovan verifierar att hållfastheten är tillräcklig. 
Se utskriften från programmet nedan: 

Land Systems Hägglunds AB Örnsköldsvik Ser.No.: 2004-1062 

Date    : 09.02.2006   

Project : Kuggväxel, styrtransmission 

Cylindrical gears on parallel axes. 

Calculation of load-carrying capacity according to DIN 3990.        

                                                                         

Main dimensions                           Wheel 1 Wheel 2 

                                                                           

Number of teeth                z           60               81               

Normal module                  m_n             3.0           mm    
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Normal pressure angle           alfa_n          20.0            Deg.  

Transverse pressure angle       alfa_t           20.0            Deg.  

Tooth alignment                        StraightToothed        

Face width                      b            40.0        40.0   mm    

                                                                            

Diameter 

Reference circle                d           180.0       243.0   mm    

Base circle                      d_b         169.15     228.35 
 mm    

Root circle                      d_f         172.5      235.5  
 mm    

Tip circle                       d_a         186.0       249.0  
 mm    

Usable root circle              d_nf        174.4       237.2  mm    

Usable tip circle               d_na        186.0      249.0   mm    

                                                                            

Mating dimensions 

Effective pressure angle        alfawt           20.0          Deg.  

Center distance                  a                  211.5           
 mm    

Gear ratio                       u                  1.35             

                                                                            

Input dimensions 

Number of revolutions         n          2700.0      2000.0   1/min 

Capacity                         P                  225.0           KW    

Nominal torque                 T           796.0     1053.0   Nm    

Nominal tangential load        F_t               8844.4          N     

Nominal axle load               F_x              0.00         N     

Nominal radial force            F_r               3219.1          N     
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Nominal normal force            F_n              8412.0         N     

Peripheral speed                v                  25.4            m/s   

Angle speed                            282.7      209.4   rad/s 

 

Calculation of load-carrying capacity according to DIN 3990.         

 

                                                                            

Efficiency                       eta              0.98            

                                                                            

                                                                            

Material data 

Description 1 17 CrNiMo6 

Description 2 17 CrNiMo6 

Treatment 1 Case hardened 

Treatment 2 Case hardened 

Pitting fatigue strength        s_Hlim     1510.0      1510.0   N/mm² 

Flank hardness                  HB          703.0       703.0       

Strength at the root           s_FE       1000.0      1000.0   N/mm² 

Flexibility modul               E        206000.0    206000.0   N/mm² 

Poisson constant                v             0.3         0.3       

Density                         rho          0.0000078   0.0000078 kg/m3       

                                                                            

Pitting bearing stress 

 

Fatigue life to pitting limit   s_HG       1283.5     1283.5   N/mm² 

Effective flank loading         s_H         692.7      689.6  N/mm² 

Reliability against pitting     S_H          1.8        1.8       



  

19

  In hours ~                               27785.25        37841.2     h 

                                                                            

                                                                            

Dedendum bearing stress 

  

Dedendum nominal stress         s_F0        208.9       209.3   N/mm² 

Effective dedendum tension      s_F         280.0       280.7   N/mm² 

Reliability against tooth       S_F           3.57         3.56        

  fracture 

  In hours ~                                7094.2         9475.4     h 

~) Applies only to fatigue resistance for finite time 

 

                                         StarGear V 3.65 (c) 2005 IEGmbH  
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Bilaga 8. Tid för pivotsväng 

Ett krav på fordonet är att det skall kunna utföra en pivotsväng på en tid under 12 s. För 
att kontrollera om detta krav är uppnåeligt har Hägglunds gjort tester med ett liknande 
bandfordon med elektrisk styrtransmission. Testerna har gjorts på uppvärmd asfalt med µ 
≈ 0,75. Den stora skillnaden mellan testfordonet och ett eventuellt fordon med 
hydrostatisk styrtransmission är att testfordonet utnyttjar all effekt från sina dieselmotorer 
vid en pivotsväng, 350 kW. Den hydrostatiska transmissionen utnyttjar bara de 225 kW 
som hydraulpumparna klarar att leverera.  

 

Figur 1. Styraxelvarvtal mot tiden vid en pivotsväng med ett bandfordon 

Enligt grafen har testfordonet ett maximalt styraxelvarvtal på ca 2500 rpm och en 
accelerationstid som är 35 % av den totala tiden för en pivotsväng. Vridmomentet på 
styraxeln är då ca 1300 Nm. 

1337
22500

601750002
  =

⋅
⋅⋅=
πtestfordonstyraxelM  

Det maximala styraxelvarvtalet för hydrostattransmissionen är 2000 rpm och 
vridmomentet på styraxeln är ca 1100 Nm. 

1074
22500

601125002
  =

⋅
⋅⋅=
πhydrostatstyraxelM Nm 
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Om vagnarna antas väga lika mycket, antas ha i stort sett samma massfördelning samt att 
en elmotor har liknande karaktäristik som ett hydraulsystem, kan vagnarnas styrprestanda 
jämföras.  

Om accelerationen antas vara linjär, under 35 % av tiden för svängen, är medelvarvtalet 
på styraxeln ca 2060 rpm under en pivotsväng. 

5,2062250065,0125035,0on  testford =⋅+⋅=medeln rpm 

Drivhjulen roterar 6,5 varv under en pivotsväng och utväxlingen från styraxel, via 
överlagringstransmission, är i = 40. Pivotsvängen tar ca 7,5 s att utföra. 

56,7
60405,6

on  testford
on  testford =⋅⋅=

medel
pivotsväng n

t s 

Av den tiden är ca 2,7 s accelerationstid. 

65,235,0on  testford2500 =⋅= pivotsvängtestfordonacc tt s 

Det tar ca 2,1 s att accelerera styraxeln till 2000 rpm med samma acceleration. 

12,2
2500

2000
25002000 =⋅= testfordonacctestfordonacc tt s 

Momentet är omvänt proportionellt mot accelerationen. Det tar ca 2,7 s att accelerera 
styraxeln till 2000 rpm med hydraulsystemet istället för med elmotorn. 

72,2
  

  
20002000 =⋅=

mekstyraxel

testfordonstyraxel
testfordonaccmekacc M

M
tt s 

Under accelerationstiden hinner drivhjulen rotera ca 1,1 av 6,5 varv. Med ett 
medelvarvtal på 1000 rpm. 

13,1
6040

1000
2000 =⋅

⋅
= mekaccacc tN varv 

Det tar ca 6,4 s att göra resterande del av svängen med ett medelvarvtal på 2000 rpm. 

44,64060
2000

13,15,6 =⋅⋅−=konstt s 

Den uppskattade tiden för en pivotsväng med hydrostatisk styrtransmission i ett 
bandfordon som väger 17500 kg på uppvärmd asfalt är 9,2 s 

Eftersom värden är uppskattade ur en graf och antaganden är gjorda måste noggrannheten 
ifrågasättas men kravet att klara en pivotsväng på mindre än 12 s uppnås. 


