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Sammanfattning 
Teknologerna har fått i uppdrag att konstruera en hjulupphängning för en ny typ av hybriddriven 
fyrhjulig stelramsskotare. Kraven var att den skulle klara att köra i oländig terräng, olastad 
(vikt=8 ton) respektive fullastad (vikt=20 ton), i 25 km/h med goda köregenskaper och 
förarkomfort. 

Uppgiften angreps med en litteraturstudie med källor från internet, analytiska beräkningar, 
vägledning av lärare och forskare, samt diverse datorprogram som Solid Edge(CAD), Adams 
(Dynamisk simulering) och MatLab(Databehandling). 

Den grundläggande mekaniken som är väsentlig för hjulupphängningar och vanliga fjädrar och 
dämpartyper som används i hjulupphängningar har studerats för att ta fram ett koncept.  

Konstruktionsaspekter tas upp som påverkar skotarens köregenskaper, såsom hjulens placering, 
utrymme för länkarmar, länkarmarnas vinkel och castervinkeln. 

Datorsimuleringen i Adams genomfördes för hastigheten 25 km/h med både en lastad och en 
olastad skotare med olika fjäder- och dämpningskonstanter. Accelerationer, krafter, rörelser och 
markkontakt uppmättes och värdena behandlades med Matlab för bättre grafisk framställning. 
Resultatet av analysen var att en fjädringskonstant på 200 kN/m var bra för körning med last och 
en mindre styv fjäder behövs för olastade körningar. En dämpningskonstant på 30 kNs/m gav 
goda köregenskaper för alla fallen.  

Ett koncept med hydropneumatisk upphängning (som fungerar med olja och gas) togs fram och 
undersöktes. Gasen används som fjäder och oljan används dels för att komprimera fjädern och 
dessutom till dämpningen. Hydropneumatik har fördelarna: progressiv fjädring, dvs. mindre styv 
för små ojämnheter i väglaget och styvare mot större ojämnheter, styvheten ändras med lasten, 
markfrigången kan justeras med hydrauliken i systemet och om man inför gasreservoar kan även 
fjädringens egenskaper justeras.  
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Abstract 
The students’ assignment for this report is to develop a concept for a wheel-suspension system 
for a Hybrid Powered four-wheel forwarder. The task includes adequate driving performance 
with a speed of 25 km/h through rugged forest terrain. The forwarder has a mass of 8 tons and a 
payload of 12 ton. It is supposed to have good driving abilities both in respect to comfort and 
wheel-ground contact.  

The task was initiated with a literature review from the internet, then analytical calculations, 
feedback from a teacher and a scientist. Computer programs such as Solid Edge, Adams and 
MatLab were used as foundation for the calculations and simulations.  

Fundamental mechanics that is essential for common springs and dampers used in wheel 
suspensions have been studied to create a concept. 

Construction aspects as placing of wheels, moving space and angle for the trailing-arm and also 
the caster-angle, that affects the forwarders driving abilities are brought up.  

The computer-simulations in Adams were performed in 25 km/h, with different spring- and 
damper-constants, when the forwarder was loaded and not loaded. Measurements of the 
accelerations, forces, movements and ground-contact were obtained, and then the values were 
used in MatLab to create a better graphical overview. The analysis gave the result that a 200 
kN/m spring-constant is optimal for the loaded case and a softer spring-constant is optimal for a 
forwarder without load and a damping-constant of 30 kNs/m also gives good driving abilities. 

A concept with hydropneumatic suspension (performs with oil and gas) was designed and 
evaluated. The gas behaves like a spring, the oil compresses the gas and it is also used for 
damping. The benefits of hydropneumatic suspension are: progressive spring rate, it means that it 
is less stiff for small roughness on ground and stiffer bigger roughness. Furthermore the spring 
stiffens with more load. The ground clearance can be adjusted with the systems’ hydraulics and 
if a gas reservoir is implemented it can be used to adjust the spring properties of the suspension 
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NOMENKLATUR 

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

E Elasticitetsmodul (Pa) 

N Normalkraft (N) 

V Volym (m3) 

p Tryck (Pa) 

patm Atmosfärstryck=100 kPa 

k Fjäderstyvhet (N/m) 

c Dämpningskonstant (Ns/m) 

n Substansmängd (mol) 

 

Förkortningar 
CAD Computer Aided Design 

SE Solid Edge 

SSF Super Single Forwarder 
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1  INTRODUKTION 
Detta är en rapport till ett kandidatarbete på KTH för inriktningen maskinkonstruktion. 
Projektet baseras på ett koncept för en skotare som utvecklats av flera studenter från KTH i 
kursen MF2011[8] årgång 2008. 

1.1 Bakgrund 
Skotare är ett lastfordon som transporterar rundvirke från avverkningsplatsen(skogen) till en 
upplagsplats. Lastning och avlastning sköter skotaren själv med sin kranarm. Från 
upplagsplatsen tar lastbilar eller andra transportfordon över. En skotare är alltså främst avsedd att 
köras i skogsterräng och på skogsväg. 

Det finns flera varianter av skotare i olika storlekar. De som är intressanta att studera för den här 
rapporten har tjänstevikter som ligger omkring 10 ton. Skotare i den storleksordningen har ofta 
lastkapaciteter runt 90 % av tjänstevikten [2],[9] och boggiupphängning.  

I den här rapporten studeras ett koncept för en hybriddriven fyrhjulig skotare utan 
boggiupphängning som går under beteckningen SSF(Super Single Forwarder). SSFs hybriddrift 
och fria hjulupphängning ger låg vikt, vilket gör det möjligt att lasta mer i förhållande till 
tjänstevikten. Det är tänkt att skotaren som olastad ska väga 8 ton ska kunna köras med en last på 
12 ton, alltså en lastkapacitet på 150 % av tjänstevikten. Hybriddriften består av en dieselmotor 
och hydraulnavsmotorer. Dieselmotorn trycksätter olja som i sin tur driver 
hydraulnavsmotorerna som sitter på varje hjul. Det medger individuell styrning på alla hjulen 
vilket ger bra köregenskaper och låg svängradie. 

Hybriddrift är än så länge ovanligt för skotare. Den första hybriddrivna skotaren är den svenska 
El-forest [3]. Det är en sexhjulig midjestyrd elhybrid. Även den skotaren saknar boggi. 

De flesta skotare körs med låga hastigheter delvis för att de har stela boggiupphängningar. SSF 
konstrueras för att köras med en medelhastighet på 25 km/h i oländig terräng. Det ställer krav på 
hjulupphängningen som ska konstrueras för god förarkomfort och bra köregenskaper samtidigt 
som markfrigången inte får bli för låg. Ett tungt terrängfordon med en vikt som varierar mellan 8 
ton och 20 ton kräver en väl utformad hjulupphängning. 

1.2 Syfte 
Målet med projektet är att konstruera en dämpad upphängning av SSF-skotarens fyra hjul, som 
medger en stabil, säker och komfortabel transport i 25 km/h med full last eller olastad över en 
specificerad provbana i ett simuleringsprogram. 

1.3 Avgränsning 
Inga exakta ritningar eller prototyper tas fram och SSFs hjulupphängning testas endast i 
provbanan med hastigheten 25 km/h. 

Hjulupphängningen i projektet konstrueras för god förarkomfort, bra köregenskaper och givetvis 
tillräcklig markfrigång. Skotare konstrueras ofta för ett göra så liten inverkan som möjligt på 
skogsmarken, men till det tas ingen hänsyn i den här rapporten. 
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1.4 Metod 
En litteraturstudie utfördes med källor från internet där de vanligaste hjulupphängarna och 
komponenterna undersöktes. Forskaren Sigvard Zetterström [10] intervjuades och han föreslog 
hydropneumatisk upphängning. 

En CAD-modell i SE togs från kurshemsidan för kursen MF2011 [8]. Modellen användes som 
utgångspunkt för att bestämma vikt, rörelsetvång och övriga konstruktionsaspekter. Efter 
förenkling (se Figur 7, 8 och 13) fördes modellen in i simuleringsprogrammet Adams, där den 
huvudsakliga analysen av hjulupphängningen utfördes med en provbana (se Figur 13 och 14) 
som också togs ifrån kurshemsidan [7]. Denna analys gjordes med linjär fjädring och dämpning 
för att bestämma optimala värden. Värdena från simuleringarna behandlades med MatLab för att 
få mera överskådliga grafer.  

En annan analys gjordes i Matlab för att simulera körning på ett backkrön. Analysen är utförd 
med två frihetsgrader, rörelse i vertikalled och horisontalled. 
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2  REFERENSRAM 

2.1 Grundläggande mekanik 
Alla material har elastiska och dämpande egenskaper, men när det är stora skillnader i styvhet 
mellan olika komponenter kan de styvare komponenterna approximeras som stela. En enkel 
matematisk modell för en hjulupphängning är ett tvåmassesystem med en fjäder och en dämpare 
mellan massorna, se Figur 1.  

N 
 

Figur 1. Enkelt massa fjädersystem. 

Massan m1 består av hjul och hjulupphängning och m2 består fordonets övriga massa. 
Rörelseekvationerna för syste n l gmet blir med Newtons a dra a : 

                                                                                        (1) 

 

Här är x1 respektive x2 hjulets respektive fordonets förskjutning från olastat läge, k respektive c 
är upphängningens fjädring respektive dämpning och N är normalkraften från marken. 

Eftersom massan m1 i modellen är stelt förankrad i marken kallas den för systemets ofjädrade 
massa. Högre ofjädrad massa ger högre acceleration för fordonet, därför försöker man ha så låg 
ofjädrad massa som möjligt. I praktiken har däcket också en betydande fjädring och dämpning, 
alltså finns det egentligen inte någon helt ofjädrad massa. I en mer sofistikerad matematisk 
modell tar man hänsyn till hjulets fjäder- och dämpegenskaper. 

2.2 Markfrigång 
Fordonets bör inte slå i marken (bortsett från däcken) på grund av komforten och hållfastheten. 
Markfrigång m definieras här som avståndet mellan marken och fordonets lägsta del som inte får 
gå i marken. För att få en tillräckligt hög markfrigång bör en tillräckligt hög styvhet och 
dämpning användas för upphängningen då lutningen på vägen förändras snabbt. Mjukare 
fjädring och dämpning fordrar högre markfrigång, men problemet med att ha för hög 
markfrigång är att fordonets tyngdpunkt hamnar högre och har därför lättare att välta i sidled och 
tippa framåt vid inbromsningar. En för styv upphängning ger dock för höga vertikala 
accelerationer då fordonet kör på gupp.  
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Markfrigången illustreras nedan som att skotaren kör över ett backkrön, se Figur 2. Då en för 
mjuk fjädring används reser inte den blå kurvan tillräckligt snabbt upp och skotaren slår i 
marken. För specifika k och c-värden finns det en maximal vinkel β som skotaren klarar av att 
köra över med 25 km/h utan att markfrigången understiger mmin. 

 

 

Figur 2. Den bruna grafen är markens form och den blåa är skotarens rörelse med konstant maximal tillåten 
acceleration tills markfrigången är lika med mmin.  

2.3 Fjädrar 
2.3.1 Skruvfjäder 

Cylindrisk skruvfjäder består av en spiralformad stång. Det är framförallt vridspänningar som 
uppstår i stångens tvärsnitt som ger upphov till fjäderns styvhet. När fjädern trycks ihop vrids 
tvärsnittet och deformeras elastiskt till en viss gräns. Vissa fjädrar som används för 
hjulupphängningar har en fjäderkonstant som ökar med komprimeringen av fjädern. Sådana 
fjädrar kallas progressiva. Progressiva skruvfjädrar har varierande stigning, därför trycks vissa 
lindningar mot varandra och blir stela, på så vis ökar styvheten med kompressionen. Det finns 
även progressiva fjädrar med varierande diameter. 

Enligt Maskinelement Handbok [6] är fjäderkonstanten k [kraft/längdändring] för en cylindrisk 
skruvfjäder: 

                                                                                                                                       (2) 

Här är G materialets skjuvmodul, d stångens diameter, D fjäderns diameter (medelvärdet av 
ytter- och innerdiametern) och nl är antalet aktiva lindningar. Med aktiva lindningar menas de 
lindningar som deformeras när lasten ökar. För en progressiv fjäder minskar antalet aktiva 
lindningar nl då fjädern komprimeras. 

Skruvfjädrar har låga inre förluster, de är enkla att konstruera för önskad styvhet och de har en 
relativt lång fjädringsväg i relation till sin volym. Skruvfjädrar är styvare mot tryck än mot 
böjning, därför bör konstruktioner användas som ser till att böjbelastning av fjädrarna inte 
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uppstår. Skruvfjädrar brukar placeras nära hjulnavet för att ge lägre påkänningar på länkarmen 
mellan nav och chassi, men en fjäder som placeras närmare chassi kan göras kortare och således 
lättare. 

2.3.2 Torsionsstav 

Ett specialfall av skruvfjädern är torsionsstaven, Figur 3. En torsionsstav är en stång som 
monteras så att den vrids då hjulet förskjuts. Det är samma fenomen som för skruvfjädern som 
ger stavarna sin fjädring. Torsionsstavar har bl.a. fördelarna att de tar lite plats och är enkla att 
montera och justera. Dessutom kan det ibland vara en fördel att använda torsionsstavar då man 
har lite plats i en riktning men mer i en annan. 

En torsionsstavs styvhet k [moment/vinkeländring] fås med kontinuummekanik till: 

                                                                                                                                        (3) 

Där L är stavens längd. 

 

Figur 3. Torsionsstav, röd i figuren. 
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2.3.3 Bladfjäder 
En fjädertyp som är vanlig på tunga fordon är bladfjädrar, Figur 4. De består av en eller flera 
krökta avlånga plattor staplade på varandra. Bladfjädern fixeras med ändarna i fordonet och 
hjulaxeln sitter i mitten på fjädern. För bladfjädrar är det framförallt böjspänningar som är 
förutsättningen för fjäderns styvhet. Plattornas glidning mot varandra ger även upphov till en 
viss dämpning, men dämpningen är inte lika linjär och justerbar som för en hydraulisk 
stötdämpare. Bl.a. därför är dämpningen ofta inte önskvärd. Bladfjädrar kan göras robusta och 
kräver dessutom lite underhåll. En annan fördel är att de inte bara fjädrar utan även styr 
hjulbanan och därför kan lättare länkarmar användas till upphängningen. Den vanligaste 
varianten är semi-elliptisk som har två infästningar med lika långt avstånd till hjulaxel. Det 
innebär att hjulet inte kan placeras för nära ramens ände för att hjulupphängningen ska få plats. 
Kvartselliptiska fjädrar däremot har bara en infästning i ramen och kan därför placeras längre ut 
på ramen och man kan på så vis få större avstånd mellan hjulaxlarna utan att behöva förlänga 
ramen.  

 

 

Figur 4. Bladfjädrar, röda i figuren 

2.3.4 Gasfjäder 

Då en gasbehållares volym minskar ökar trycket, det fenomenet ger upphov till fjädring. 
Pneumatiska fjädrar (gasfjädrar) är progressiva på grund av att trycket är omvänt proportionellt 
mot volymen. Fjäderkonstanten för en pneumatisk fjäder kan beräknas med hjälp av ideala 
gaslagen. Om gasen beter sig som en ideal gas och temperaturen är konstant fås följande 
samband: 

                                                                                                                              (4) 

Här är p trycket i gasbehållaren, V volymen, n substansmängd i mol, R gaskonstanten och T 
temperaturen. Då en kolv med arean rar u nligt Figur 5 motarbetas av kraften  A komprime  l ft e

                                                           ·                                                             (5) 

 

 12 



 

Figur 5. Gasfjäder som komprimeras sträckan x från ursprunglig volym V0. 

Fjäderkonstanten k beräkna and: s med följande samb

                                            · · ·                                      (6) 

 

Figur 6. Exempel på en gasfjäder tillverkad av tättslutande elastiskt material. 

 

2.4 Dämpare 
Den vanligaste typen av dämpare är hydrauliska dämpare. Dämpningen uppkommer av det 
viskösa motstånd som uppstår när olja pressas genom hål. Genom att ändra storleken på 
öppningarna som mediet flödar genom så ändras dämpningskonstanten. För vissa anordningar 
går detta att göra från styrhytten eller automatiskt med reglerteknik. På så vis kan 
dämpningskonstanten ändras för att bäst passa för terrängen. Sådana dämpare är aktiva till 
skillnad från passiva dämpare som har en konstant dämpning.  

Ofta är dämpare konstruerade så att de ger mer motstånd vid kompression än retur. På så vis får 
skotaren en hög dämpning då hjulet åker upp för guppet och släpper efter då hjulet åker ner för 
guppet.  
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 3  UTFÖRANDE 

3.1 Krav på hjulupphängningen 
Hjulupphängningen konstrueras för god förarkomfort och goda köregenskaper. I vissa fall kan en 
konstruktion som ger god förarkomfort ge sämre köregenskaper och vice versa. Upphängningens 
konstruktion blir därför ofta en kompromiss mellan förarkomfort och köregenskaper. 

Hjulupphängningens betydelse för förarkomforten är att ge så låga accelerationer in i ramen som 
möjligt och att försöka undvika obehagliga frekvenser. Dessa accelerationer ska ha lågt 
medelvärde, men framförallt får toppvärdena inte vara för höga. Eftersom skotaren är tänkt att ha 
en egen upphängning för hytten är inte obehagliga frekvenser med låg amplitud inte lika viktiga 
för hjulupphängningens konstruktion.  

Markkontakten är viktig för skotarens köregenskaper eftersom skotaren endast kan styras med 
hjul som har kontakt med marken och när skotaren återfår kontakten uppstår stora krafter. I den 
här rapporten mäts markkontakten som tiden skotaren har kontakt med marken.  

Terrängen är fuktig, ojämn och det finns mycket föremål som kvistar och dylikt som kan slå i 
upphängningen. Därför är det viktigt att konstruktionen är tillräckligt robust. En annan viktig 
aspekt är temperaturväxlingar och därför konstrueras upphängningen för att klara temperaturer 
mellan -30ºC och +40ºC. 

3.2 Konstruktionsaspekter 
3.2.1 Hjulens placering 
För goda köregenskaper bör skotarens tyngd vara jämnt fördelad på de fyra hjulen. För att uppnå 
detta måste hjulens avstånd till skotarens tyngdpunkt vara så lika som möjligt. Tyngdpunktens 
läge varierar emellertid beroende på lasten, och eftersom skotaren ska köras både lastad och 
olastad kan inte hjulen placeras optimalt för båda fallen.  

Avståndet mellan främre och bakre hjulparet påverkar skotarens köregenskaper och svängradie. 
Större avstånd mellan hjulparen ger ett stabilare fordon, men större svängradie. 

Nedan följer jämviktsberäkningar för en lastad respektive olastad skotare (med MF2011s 
studenters konstruktion [8]): 
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Figur 7. Avstånd mellan hjul och tyngdpunkt (grön prick i figuren) och krafter som verkar på skotaren i 

jämvikt för en lastad skotare. 
 

Värden för Figur 7: a=2,4 m    b=2,6 m    mm=20.000 kg    N1=100 kN    N2=95 kN  

 

 

Figur 8. Avstånd mellan hjul och tyngdpunkt (grön prick i figuren) och krafter som verkar på skotaren i 
jämvikt för en lastad skotare. 

 

Värden för Figur 8: c=3,9 m    d=1,1 m    mu=8000 kg    N3=18 kN    N4=60 kN 

 

Från värdena ovan ser man att skotaren är framtung då den är olastad, men stabil då den är 
lastad. Detta beror delvis på att hjulupphängningens konstruktion (som beskrivs i nedan i 
rapporten) är sådan att det är svårt att placera framhjulet längre fram. Men det är också viktigast 
att hjulen belastas jämnt då den är lastad för då är det allmänt större kraftpåverkan på 
hjulupphängningen. På grund av den ojämna viktfördelningen är det önskvärt med olika 
styvheter och dämpningar fram och bak på en olastad skotare.  
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3.2.2 Stela axlar eller individuell upphängning 
Stela hjulaxlar används ofta på drivande bakaxlar och stela framaxlar förekommer på vissa 
terrängfordon. För skotaren är det inte nödvändigt för drivningen med stela axlar i och med att 
drivningen sker från hjulen. Med stela axlar blir hjulens rörelser beroende av varandra vilket ofta 
inte är önskvärt. Dessutom ger stela axlar större ofjädrad massa. För skotaren är det 
fördelaktigare att använda individuell upphängning på alla hjul, för att uppnå högre komfort och 
bättre köregenskaper.  

3.2.3 Tillgängligt utrymme 
Hjulvidden är hjulparets absoluta bredd. Ur stabilitetshänseende bör hjulvidden vara så stor som 
möjligt. Men med ökande vidd minskar svängradien och bredden på de passager som fordonet 
kan ta sig igenom. Som riktmärke för hjulvidden används lastkorgen. Hjulvidden bör inte vara 
mycket större än lastkorgen eftersom lastkorgens bredd är så stor som skotarens bredd är tänkt 
att vara. Det ger ett för hjulupphängningen tillgängligt utrymme enligt Figur 9 som rött område.  

 

Figur 9. Det för hjulupphängningen tillgängliga utrymmet är rött i figuren. 

Hjulupphängningen kan alltså inte vara mer än en halvmeter bred, men däremot finns det mycket 
plats i skotarens längdriktning.  

3.2.4 Länkarmarnas lutning 
Som länksystem till hjulupphängningar används ofta stela pendelarmar. Beroende på hur dessa är 
vinklade i förhållande till ingående krafter (normalkrafter från marken) kommer krafterna tas 
upp olika av hjulupphängningen, se Figur 10. 
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Figur 10. Komposantuppdelning av normalkraften från marken. Komposanten N1 går odämpad in i 
fordonet och bör därför vara så låg som möjligt. 

Optimalt bör vinkeln θ ha ett värde så att hela normalkraften går in i fjäder och dämpare. För en 
vertikal normalkraft som i figur är den optimala θ-vinkeln 90º, men när däcket går i ett gupp är 
normalkraften inte helt vertikal, därför är det bra om θ är mindre än 90º. 

3.2.5 Castervinkel 

En hjulupphängning består av fjäder, dämpare och länkarmar. Beroende på hur länkarmarna 
konstrueras rör sig hjulet på olika sätt då det förskjuts. Caster kallas vinkeln mellan fordonets 
vertikala axel och en tänkt linje mellan hjulaxelns övre och nedre fästpunkter, se Figur 11. 

 

Figur 11. Castervinkel. 

Högre absolutvärde på castervinkeln ger trögare styrning, därför är det viktigt att vinkeln hålls 
konstant nära noll. En konstruktion som ger konstant castervinkel är parallella länkarmar som är 
fästa längs en vertikal linje som i Figur 12. 

 

Figur 12. Dubbla länkarmar med konstant castervinkel. 
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4  RESULTAT FRÅN DATORANALYS 

4.1 Datorsimulering 
Adams är ett simuleringsprogram för dynamiska stelkroppsberäkningar. Med Adams simuleras 
skotarens beteende då den kör genom en provbana. Ur programmet fås flera för projektet 
intressanta mätvärden av krafter, accelerationer och lägen. 

4.1.1 CAD-modell 
CAD-modellen som används i Adams är tagen från MF101Xs kurshemsida [6]. Den modellen 
har många detaljer som inte är relevanta för simuleringen som hyttstol och svetsfogar. Då dessa 
byts ut mot enklare objekt körs simuleringarna med mindre datorkraft och tidsåtgång. Nedanför i 
Figur 13 ses skotaren med den förenklade designen då den kör på provbanan. Banan är 28 m 
lång och har gupp på 15 till 35 cm som är formade med en brant sluttning på guppens baksida 
enligt Figur 14. Det gör att skotaren i de flesta fallen tappar markkontakt efter guppen. 

  

Figur 13. Rendering av simuleringen i Adams med skotare och körbana. 

 

Figur 14. Profil av körbanan med vägbulor och körriktning åt vänster.  

4.1.2 Adams-simulering 
I analysen mäts rörelser för olika punkter på skotaren. Mätpunkter av intresse är masscentrum på 
hytten, masscentrum för bakre lastkorgen samt hjulen. Vid hytten och längst bak på lastutrymmet 
ramen mäts translation och acceleration i vertikalled medans kraftpåverkan från marken mäts vid 
hjulen. Körningarna är gjorda med 10 stycken fjäderkonstanter k och 10 stycken 
dämpningskonstanter c, alltså 100 stycken körningar. Spannet på k går med jämna intervall från 
80.000 N/m till 800.000 N/m för lastat och 40.000 N/m till 760.000 N/m för olastat. c går mellan 
1.000 Ns/m och 73.000 Ns/m.  

Körningar med progressiv fjädring enligt Figur 21 (höger) beter sig skotaren till stor del som att 
den har konstant fjäderstyvhet med ett värde som är nära 200 kN/m.  
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4.1.3 Accelerationer 
I Figur 15 visas medelaccelerationen för olika fjäderkonstanter och dämpningskonstanter. De två 
övre graferna är mätningen på hyttens masscentrum och de undre är på masscentrum för 
lastkorgen. De två graferna till vänster visar körning med en last på 12 ton, och de högra graferna 
visar medelacceleration för körningar utan last. Matematikprogrammet Matlab användes för att 
beräkna medelaccelerationerna för varje körning och rita ut dem på 3D-grafer.  

 

 

Figur 15. Grafer som visar medelaccelerationen för hytten (övre graferna) och bakre lastkorgen (undre 
graferna) för en lastad (vänstra graferna) och olastad(högra graferna) skotare. 
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4.1.4 Markkontakt 
Markens kraftpåverkan på hjulen mättes för att bedöma markkontakten för hjulen. Det gjordes 
med Matlab genom att mäta den totala tiden reaktionskraften var noll på det specifika hjulet och 
plotta den i en 3D-graf. Figur 16 visar genomsnittet av de tiderna för höger och vänster hjul. De 
vänstra graferna visar de lastade fallen och de högra visar olastade körningar. De övre graferna 
visar framhjulens tid i luften och de undre graferna visar den tiden för de bakre hjulen.  

 

Figur 16. Grafer som visar markkontakten för framhjulen (övre graferna) och bakhjulen (undre graferna) 
för en lastad (vänstra graferna) och olastad (högra graferna) skotare. 
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4.1.5 Total rörelse i vertikalled 
I Matlab summerades absolutbeloppet av all vertikal rörelse. I Figur 17 presenteras det med 3D-
grafer för olika dämpningskonstanter och fjäderkonstanter. De övre graferna visar hyttens 
färdsträcka och de undre visar färdsträckan för bakre delen av skotaren. De vänstra graferna visar 
det lastade fallen och de högra visar olastade körningar.  

 

Figur 17. Grafer som visar den totala vertikala rörelsen för hytten (övre graferna) och bakre lastkorgen 
(undre graferna) för en lastad (vänstra graferna) och olastad (högra graferna) skotare. 
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4.2 Markfrigång 
För att simulera en förändring i körbanans lutning används datorprogrammet Matlab, se bilaga. 
Programmet löser ekvation 1 genom att stega fram lösningen med anropskommandot ode45. Då 
vägförhållandena enligt Figur 2 råder med en lutning på 15° fås rörelser enligt Figur 18 för lastad 
skotare med k=200kN/m och c=25kNs/m. Vid denna simulering görs det konservativa 
antagandet att skotaren inte lutar sig efter backen.  
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Figur 18. Matlabsimulering av körning med last över ett backkrön med 15° lutning. Röd linje är 
vägunderlag, grön linje är markfrigången för skotarens front.  

4.3 Slutsats från analysen 
Vid första anblicken ser det ut som att k och c ska vara så låga som möjligt. Men eftersom de 
lägst uppmätta k värdena gav svajig körning, valdes värden som var minst två gånger så stora. 
När skotaren är olastad ökar den vertikala färdsträckan för de lägsta c värdena vilket indikerar på 
oscillation. För att undvika det sattes c till 20 kNs/m för olastat och 25 kNs/m för lastat, då ett 
lägre värde inte är skäligt. För att få tillräcklig markfrigången anses att hastigheten bör sänkas 
vid körning över backkrön som är över 15° då fronten på skotaren riskerar att slå i. Detta beror 
till stor del av att skotares front är långt framför de främre hjulen.  

Från analysen dras slutsatsen att följande k- och c-värden är lämpliga: 

Tabell 1. Rekommenderade k- och c-värden. 

 k-värde (kN/m) c-värde (kNs/m) Tyngd på hjul (kN) 
Olastad skotare, bakhjul 100 20 9 
Olastad skotare, framhjul 150 20 30 

~ 50 Lastad skotare, bak- och framhjul 200 25 
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5  KONCEPT: Hydropneumatik   

Nedan följer en beskrivning och analys av ett koncept med hydropneumatisk dämpning. För 
dimensionering av länkarmarna hänvisas till MF2011:s studenters resultat [8]. 

5.1. Princip 
Skotarens massa varierar med 150 % och skotaren sjunker ner ju mer skotaren lastas om det inte 
finns teknik som justerar skotarens markfrigång. Dessutom är det bra om styvheten varierar med 
lasten. Det kan göras av en hydropneumatisk upphängning som arbetar med hydraulik och en 
gasfjäder. Tekniken användes för första gången till Citroëns personbilar [1], men den har även 
använts till tyngre terrängfordon som t.ex. vissa av maskintillverkaren JCBs traktorer [5]. En av 
fördelarna med den hydropneumatiska tekniken är gasfjäderns progressivitet. Det finns förvisso 
progressiva stålfjädrar, men det är ofta inte bra av hållfasthets- och nötningskäl att ligga alltför 
länge i det progressiva intervallet, enligt forskare Sigvard Zetterström [10]. Gasfjädrar däremot 
är flexibla och har en progressivitet som kan utnyttjas inom stora intervall. En linjär fjäder som 
inte är tillräckligt styv komprimeras för mycket för stora ojämnheter i marken och en för styv 
fjäder ger för höga accelerationer i hytten. Fördelen med en progressiv fjäder är att den är mjuk 
för mindre ojämnheter i vägunderlaget vilket ger hög komfort, men då skotaren kör på större 
gupp blir fjädern styvare och skotaren undviker att slå i marken. Dessutom ökar fjädringens 
styvhet allt eftersom skotaren tar på en större last.  

 Den hydropneumatiska tekniken går ut på att upphängningen driver olja som i sin tur trycker på 
ett membran, Figur 19 visar principen för systemet. På andra sidan membranet finns en sluten 
behållare med gas.  

 

Figur 19. Enkel schematisk figur som visar principen för ett hydropneumatiskt system med gasreservoar. 

När hjulet d förskjuts pressas vätskan (blå i figuren) genom strypventilen b. Dämpning uppstår 
framförallt på grund av trögheten då oljan pressas genom b. Genom att styra b kan systemets 
dämpning kontrolleras under körning. Vätskepump och reservoar a används för att justera höjden 
på skotaren. Med gaspump och reservoar c kan fjädringsegenskaper regleras, men 
hydropneumatiska upphängningar innehåller oftast inte (kanske aldrig) gasreservoar. 

Fjädringsvägen begränsas antingen av hur stor sträcka kolven kan röra sig innan den slår i eller 
hur långt membranet kan röra sig, beroende på vilken sträcka som är kortast. Teoretiskt är inte 
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membranet någon begränsning i och med att trycket går mot oändligheten då gasvolymen går 
mot noll, men det är inte önskvärt med en alltför styv fjäder. Från ekvation 6 ser man att fjäderns 
styvhet beror på arean på kolven och gasvolymen. Ju högre area på kolven desto styvare och 
progressivare fjäderkonstant. Ju mindre gasvolym desto styvare och progressivare 
fjäderkonstant. Med progressivitet menas derivatan av fjäderstyvheten. 

5.2 Kolv 
Kolven ser i princip ut som i Figur 20. Då fjädern är långt utsträckt och blir utsatt för en kraft 
föreligger det risk för knäckning. För beräkningar används Eulers 2 knäckfall [4] och som pålagd 
kraft används den från Adams-analysen högst uppmätta kraften P som verkar på fjädern. 
Knäckmodellen beskrivs i Figur 20. 

 

Figur 20. Hydraulkolv till vänster analyseras med Eulers 2 knäckfall till höger. 

P P

Den kritiska kraften för Eulers 2 knäckfall med ett cirkulärt tvärsnitt är enligt Handbok och 
formelsamling i Hållfasthetslära [4]: 

                                                     ,                                                                       (7) 

Här är R tvärsnittets radie. Med , där S är en säkerhetsfaktor, P=100 kN som uppmättes i 
Adams-analysen, S=2 och L=0,5 m fås med ekvation 7 R=7,9 mm. 

5.3 Gasklocka 
Gasklockan består av en sfär avgränsad med ett elastiskt membran med hydraulolja på ena sidan 
och kvävgas på andra sidan. Kvävgas är ett naturligt ämne som är relativt billigt att framställa 
som är vanlig i hydropneumatiska fjädrar. 

Med ekvation 5 fås gastrycket som funktion av normalkraften till: 

                                                                (8) 

Vilket med ekvation 6 och 4 ger 
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                                                          (9) 

Enligt ekvation 9 bestäms gasfjäderns styvhet för en viss normalkraft fullständigt av kolvens area 
och substansmängden gas, förutsatt att temperaturen är konstant. Enligt Tabell 1 bör bakhjulets 
styvhet variera mellan 100 kN/m och 200 kN/m då normalkraften varierar mellan 9 kN och 50 
kN. Det ger med ekva ö atio  x=  tion 9 att f ljande ekv ner ska vara uppfyllda då 0:

100 kN/m kN · , 200 kN/m kN ·                          (10) 

Löses ekvationssystem 10 fås A=0,9 m2. Det krävs alltså stora komponenter för att tillverka en 
gasfjäder som har önskad styvhet för både en lastad och en olastad skotare. Av den anledningen 
bör en gasreservoar och/eller hjälpfjäder användas för att kunna justera fjäderns styvhet beroende 
på hur skotaren är lastad. Som hjälpfjäder är spiralfjäder lämplig eftersom den har samma 
fästpunkter som hydraulkolven och eftersom upphängningen redan har stabila länkarmar behövs 
inte stabiliseringen som t.ex. en bladfjäder ger. 

Används en linjär hjälpfjäder (ej progressiv) med styvheten k0 parallellkopplad med gasfjädern 
ges totala styvheten av ekvation 11 då förspänningssträckan är Δ för hjälpfjädern. 

∆

ä  

                                                 (11) 

Observera att eftersom den hydropneumatiska tekniken kan höjas och sänkas med hydraulik 
kommer förspänningssträckan vara densamma oavsett last på skotaren om man har konstant 
markfrigång. Med substansmängden n=9 mol, temperaturen T=(273+20)K, kolvarean A=113 
cm2, allmänna gaskonstanten R= 8.3 Jmol-1K-1, förspänningssträckan Δ=1 cm och hjälpfjäderns 
styvhet k0=100 kN/m fås styvheten för bakhjulet som funktion av förskjutning från jämviktsläget 
i Figur 21. 
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Figur 21. Fjäderstyvhet vid 9 kN tyngd (vänster), 50 kN tyngd (höger)  och 30 kN tyngd (nederst) då 
hjälpfjäder används. 

Gasklockan dimensioneras så att gasen tar upp två tredjedelar av gasklockan för att få 
fjädringsväg vid retur också. Det ger en gasklocka med inneradien 17 cm. Hjälpfjädern kan ha 
följande dimensioner enligt ekvation 2: d=2,6 cm D=21 cm G=200 GPa nl=12 varv. 

En nackdel med att använda hjälpfjäder är att progressiviteten ändras med lasten. När skotaren är 
lastad kan hydropneumatikens progressiva egenskap utnyttjas, men för en olastad skotare är 
progressiviteten obetydlig. Det problemet kan lösas genom att införa gasreservoarer och 
kompressorer så att gasvolymen går att reglera. En annan fördel med gasreservoare är att det går 
att använda mindre kolv och gasklocka, men däremot måste gastank och pumpar tilläggas. Med 
gasreservoarer fås styvhetsgrafer enligt Figur 22. 
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Figur 22. Fjäderstyvhet vid 9 kN tyngd (vänster) och 50 kN tyngd (höger) då hjälpfjäder och gasreservoar 

Gasklockan dimensioneras så att gasen tar upp två tredjedelar av gasklockan för att få 
 på den 

5.5 Placering av komponenter 
för att få så låga påkänningar som möjligt på 

ler vid 

et 

1:s konstruktion [8] och det ger en svängradie på 

0 0.05 0.1 0.15 0.2
0.5

1

1.5

2

2.5

3
x 10

5 Fjäderkonstant vid 9000 N tyngd

Förskjutning från jämviktsläge [m]

k 
[N

/m
]

0 0.05 0.1 0.15 0.2
1

2

3

4

5

6

7
x 10

5 Fjäderkonstant vid 50000 N tyngd

Förskjutning från jämviktsläge [m]

k 
[N

/m
]

används. 

fjädringsväg vid retur också. Det ger en gasklocka med inneradien 10 cm vilket baseras
största gasvolymen som används, dvs. när lasten är på 50 kN. 

Stötdämparen placeras längst ut på länkarmarna 
länkarmarna. Stötdämparen vinklas så att den ungefär är vinkelrät mot länkarmarna då 
gasfjädern har komprimerats halva sin fjädringsväg.. Gasklockorna kan fixeras under el
sidan om ramen där de inte är i vägen för länkarmarna. I Figur 23 har gasklockorna placerats 
under ramen nära fjädringscylindrarna och ett hjul tagits bort för tydlighetens skull. Då system
saknar gasreservoar får inte gasklockorna plats mellan länkarmarna, därför har två gasklockor 
per upphängning parallellkopplats i Figur 23.  

Fjäder och dämpare har placerats enligt MF201
5,5 m. 
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Figur 23. Hjulupphängning med gula gasklockor, gasfjäder och hydrauliskt reglerbara spiralfjädrar. 
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6  DISKUSSION 

6.1 Diskussion 
Med hjälp av graferna från Adams-analysen gick det att läsa av vilka k- och c-värden som gav 
bra köregenskaper och komfort . Dessvärre visade resultaten att det inte fanns någon undre gräns 
för hur mjuk fjädringen bör vara, och mjukare fjädring gick inte att simulera då skotare välte 
under körningen då. Därför sattes en undre gräns för fjäderstyvheten där skotaren körde utan risk 
för att välta.  Då ingen simulering gjordes i något annat program än Adams gick det inte att 
verifiera att värdena var riktiga annat än genom att studera simuleringens animation.  I 
observationerna iakttogs beteenden som stämde överens med teorin om fjädring och dämpning 
så därför antogs simuleringarna vara någorlunda realistiska. Det gjordes endast simuleringar med 
fullt lastad respektive olastad skotare, med hastigheten 25 km/h. En mer komplett analys med 
flera hastigheter och lastfall skulle kunna göras för att bättre avgöra lämpliga dämpnings- och 
fjäderkonstanter.  

Den tekniska lösningen som ger en mest reglerbar styvhet är med både hjälpfjäder och 
gasreservoar. Huruvida det är en tekniskt realiserbar lösning har inte undersökts, men ett system 
utan gasreservoar ger ändå styvheter som motsvarar de önskvärda från Adams-analysen. Tyvärr 
får man ingen progressivitet för en olastad skotare om man inte inför gasreservoar. Så en skotare 
utan gasreservoar fungerar bäst lastad. 
För kolvens hållfasthet undersöktes bara knäckfall och det gav ett oroväckande låg kolvdiameter, 
men det är ändå någon form av riktmärke för hur liten kolv som kan användas. Sedan användes 
en kolv med mycket större kolvdiameter, vilket är betryggande.
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7  REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

I detta kapitel ges rekommendationer för den tekniska lösningen och framtida arbete. 

6.1 Rekommendationer 
• Länkarmarna till hjulupphängningen ska i sitt normalläge vara vinkelräta mot den 

vanligaste kontaktkratfen för gupp; en vinkel enligt Figur 10 rekommenderas. Det ger 
även lagom markfrigång.  

• Dubbla länkarmar bör användas så att castervinkeln alltid är 0. 
• Fjäderstyvheter som ger bra köregenskaper är 100 kN/m för bakhjulen och 150 kN/m för 

framhjulen vid körning utan last. Är skotaren lastad rekommenderas fjäderstyvheter på 
200 kN/m.  

• En dämpningskonstant på 30 kNs/m är ett säkert val vid körning med last och något lägre 
30 kNs/m dämpning bör användas med körning utan last.  
 
 
Om hydropneumatisk upphängning används: 
 

• Konstruera en upphängning med en hjälpfjäder på 100 kN/m, en kolvarea på 113 cm3, 
gasklocka med 40 dm3 och 9 mol kväve,  

6.2 Framtida arbete 
Den här rapporten är långt ifrån en komplett undersökning av konceptet hydropneumatisk 
hjulupphängning. Vissa aspekter har inte tagits upp i rapporten eftersom de har liten betydelse, 
men det finns även viktiga aspekter som inte behandlats i rapporten på grund av tidsbrist. Här är 
en lista på sådant som bör undersökas närmare: 

• Är antagandet om ideal gas ett rimligt antagande? Finns det risk för att gasens 
fjädringsegenskaper försämras vid höga tryck och låga temperaturer? 

• Hur betydande är temperaturens inverkan? Blir det problematiskt höga volymskillnader 
vid stora temperaturskillnader? 

• Undersöka strömning och avgöra hur de oljetransporterande delarna bör utformas och 
dimensioneras. Finns det risk för att det uppstår turbulent flöde, och att 
dämpningskonstanten således chockhöjs? 

• Går det att utforma tätningar som klarar de höga tryck som uppstår i oljan. 
• Hydrauliksystemet bör analyseras och utformas. 
• Regler- och mätteknik för hydraulsystemet, pneumatiksystemet och den aktiva 

dämpningen. 
• Hållfastheten för hårt belastade komponenter. 
• Utforma och optimera en konstruktion med hjälpfjäder. Med hjälp av ekvation 11. 
• Undersök hydropneumatikens potential. Ofta är hydropneumtaiska system mer 

avancerade än det som tagits fram i rapporten. De har ofta fler än fyra sfärer och 
hjulupphängningars rörelser är beroende av varandra för att ge bättre köregenskaper. 

• Undersök fordonsdynamiken mer; Vad händer då skotaren kör på lutande underlag? Hur 
klarar skotaren större ojämnheter? 

• Undersök hållfastheten för kolven närmare med t.ex. FEM-analys. 
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BILAGA 

Huvudprogram 

function main2() 
clc,clear all 
format long g, format compact 
figure(1), clf, figure(2), clf, figure(3), clf 
  
global m1 m2 k1 k2 c1 c2 g x0 L H n v0 tata 
  
  
  
m1=170*2; m2=5e3*2;  
k1=1.4e6*2 
c1=56000*2 
  
k2=200e3*2*(1-sin(0.44)) 
c2=25e3*2*(1-sin(0.44)) 
  
g=-9.81; 
tata=15*pi/180 
  
v0=25/3.6; 
v0_max=25/3.6; 
x0=2; 
xslut=10/v0; 
L=1; 
H=0.25; 
n=1; 
  
f_s=v0_max/L; 
f_ea2=f_s/sqrt(2); 
  
 
[T,Y]=ode45('odare2',[0,xslut],[0,-0.5,0,0]); 
X=T*v0; 
  
bump=[0,0]; 
for i=1:length(T) 
    bump=[bump;bula(T(i)*v0)]; 
end 
bump=bump(2:end,:); 
  
x2tt=[0,0]; 
for i=2:length(T)-1 
    x2tt=[x2tt;(Y(i+1,4)-Y(i-1,4)) / (T(i+1)-T(i-1)),((T(i+1)-T(i-1))/2)^2]; 
end 
x2tt=[x2tt;[0,0]]; 
  
h_hang2=-g*((m1+m2)/k1+m2/k2) 
  
figure(1), hold on 
plot(X,bump(:,1),'r','LineWidth',2) 
plot(X+2,Y(:,2)+h_hang2+1,'g','LineWidth',2) 
xlabel('färdriktning x [m]') 
ylabel('höjd z [m]') 
title('Körning över backkrön') 
grid on, axis equal 
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Stegning av differentialekvationen 

function zt=odare2(t,z) 
  
global m1 m2 k1 k2 c1 c2 g v0 
  
hojdV=bula(t*v0); 
zs=hojdV(1); 
zst=hojdV(2); 
  
x1t=z(3); 
x2t=z(4); 
  
y1t=g+(c1*(zst-z(3))+c2*(z(4)-z(3))+k1*(zs-z(1))+k2*(z(2)-z(1)))/m1 ; 
y2t=g+(c2*(z(3)-z(4))+k2*(z(1)-z(2)))/m2 ; 
  
zt=[x1t;x2t;y1t;y2t]; 
 

Backkrön 
function  z1 = bula(x) 
% 
% Vägbulan baserat på sträckan x har argumenten 
% x  = Där vi befinner oss i x-led 
% x0 = Sträcka innan bulan börjar 
  
  
global x0 tata  
  
z=(x-x0)*(x>x0)*tan(tata); 
zt=z*(x>x0)/((x-x0)); 
  
z1=[z,zt]; 

 

 

 
 
 


	Sammanfattning
	NOMENKLATUR
	Beteckningar

	INNEHÅLLSFÖRTECKNING
	1  INTRODUKTION
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte
	1.3 Avgränsning
	1.4 Metod

	2  REFERENSRAM
	2.1 Grundläggande mekanik
	2.2 Markfrigång
	2.3 Fjädrar
	2.4 Dämpare

	 3  UTFÖRANDE
	3.1 Krav på hjulupphängningen
	3.2 Konstruktionsaspekter

	4  RESULTAT FRÅN DATORANALYS
	4.1 Datorsimulering
	4.2 Markfrigång
	4.3 Slutsats från analysen

	5  KONCEPT: Hydropneumatik  
	5.1. Princip
	5.2 Kolv
	5.3 Gasklocka
	5.5 Placering av komponenter

	6  DISKUSSION
	6.1 Diskussion

	7  REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE
	6.1 Rekommendationer
	6.2 Framtida arbete

	8  REFERENSER
	BILAGA

