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Sammanfattning 
Vi har utfört vårt examensarbete tillsammans med Kalmar Industries i Lidhult. Projektets 
syfte var att ta fram en principkonstruktion för en testrigg. Testriggen skall kunna 
simulera och validera drivlina och bromsar på Kalmars större truckar.  
 
Testriggen skall vara utformad så att trucken körs fram med drivhjulen placerade på två 
rullar, som senare skall ta upp och påverka truckens bromsande samt drivande kraft. På 
detta sätt kan upp- resp nedförsbacke simuleras. I dagsläget testas truckarna genom 
körning på bana. Problemet med denna testmetod är att den är tidsödande och 
repeterbarheten blir varierande med osäkra värden som resultat. 
 
Projektet har bestått av att ta fram dimensionsgrunder såsom axellaster, moment, 
effektbehov, etc. För att sedan dimensionera rullar, lager, axlar samt att finna passande 
utrustning för broms- resp. drivning av rullarna. 
Under arbetets gång har mekanik- och hållfasthetsberäkningar samt undersökningar av 
befintliga utrustningar gjorts. Problemet har resulterat i vald broms- och drivutrustning 
samt inledd del av primärkonstruktionsarbetet. 



   
 

Abstract 
This Thesis is performed in cooperation with Kalmar Industries in Lidhult, Sweden. The 
projects main purpose was to develop a draft design of a test equipment. The equipment 
will simulate and valuate the drive-train and brakes at Kalmar’s bigger forklifts. 
 
The equipment will be designed so the wheels of the forklift are placed on two rollers; 
these absorb and affect the forklifts brake- and driving force. With this characteristic an 
up- and downhill can be simulated. Today, the forklifts are being tested on a test track. 
This test method is both very time consuming and the repeatability is miscellaneous with 
insecure values as result. 
 
The thesis has consisted of determining base dimensions like axle load, torque, power 
requirement, etc. Even roller, bearings and axle dimensions was created. Searching for 
proper application to drive and brake the rollers was also done. 
 
Under the project’s time mechanics- and strengths calculations were made. Even 
investigations of available and existing equipment have been done. The result of the 
project is proposition of a drive/brake equipment and a beginning of primary design. 
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1. Inledning 
Inledningsvis går vi igenom nuläget på Kalmar industries, allmänt om uppgiften och 
problemformuleringen. Även avgränsningar för projektet och företaget med dess 
produkter beskrivs här. 

1.1 Bakgrund 
Kalmar Industries har tilldelat uppgiften om att ta fram en konceptstudie och 
principkonstruktion för en testrigg. Testriggen skall ersätta deras testkörningar som sker 
på bana idag.  
Testriggen ska kunna simulera körning/bromsning i upp- resp. nedförsbacke för en 
stillastående truck. Med simulering menas att testriggen skall kunna belasta truckarnas 
motor/drivlina som om den skulle köra exempelvis i en uppförsbacke. Belasta bromsarna 
som om trucken gör en inbromsning från en viss hastighet, eller en bromsning i  
nedförsbacke. Anledningen till att göra dessa belastningar på drivlinan är för att kunna se 
hur/när truckens drifttemperaturer stabiliseras i olika körsituationer. Men även få 
verifierat hur stark trucken är i olika hastigheter och växlar. Bromsarna skall belastas för 
att kunna se hur temperaturen beter sig för oljan som bromsarna ligger i, samt få 
verifierat att trucken klarar kraven för en inbromsning. 

1.2 Syfte/mål  
Enligt Kalmars kravspecifikation skall testriggen vara utformad enligt den typ som 
används för provning av bromsar för bilar och lastbilar, en s.k. rullande landsväg. 
Vanligaste typen av rullande landsväg är att fordonet placeras med däcken emellan två 
stycken rullar. Syftet är ersätta helt eller delvis den befintliga testbanan. Därmed kommer 
målet närmare till att få säkrare mätvärden och att testtiden för truckarna kommer att 
minskas betydligt. 

1.3 Problemformulering 
I nuläget så sker testning av truckar på en egen 
designad testbana, se figur 1.1. Fyra till sju tester 
genomförs per dag. De sker löpande efterhand som 
truckarna är färdigmonterade. Två olika testvarianter 
finns. Det ena är ett test som sker fortlöpande i 
produktionen, och på varje enhet. Det andra är testning 
vid utveckling av ny modell eller truckkoncept. 
Testning av det senare slaget görs endast när större 
förändring har gjorts på konstruktionen. Ett 
utvecklingstest tar i regel lite längre tid än ett vanligt 
produktionstest. 

Figur 1.1 Testbanan på Kalmar 
industries i Lidhult (Källa: Kalmar ind) 
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Båda testerna går till så att truckarna körs på planmark tills temperaturen på kylvattnet, 
olja, etc. är konstant. Det sker för att validera kylkapaciteten av motorn och körhastighet 
för trucken. Varje truck testas även för körhastighet i uppförsbacke med lutningarna 15, 
20 och 27%. 
 
Vid ett utvecklingstest tillkommer även testning av bromsar och truckens dragkraft. Då 
kopplas en dynamometer mellan testtrucken och en annan truck. Sedan drar en truck och 
den andra håller emot, och därefter tvärtom. Dynamometern visar dragkraftens värde.  
 
Skillnaderna mellan de två testvarianterna är att vid utvecklingstesterna fås ett värde på 
exempelvis accelerationen uppför en backe. Medan i ett produktionstest fås endast en 
bekräftelse på att trucken klarar att köra uppför lutningen eller ej. 
 
Dessa testningsmodeller ger dock inte alltid pålitliga och rättvisa resultat. Resultaten kan 
variera av exempelvis förarorsaker, då olika förare har olika körsätt.  
Då flera truckar körs samtidigt på banan uppstår det även ibland att någon förare måste 
stanna och vänta på någon annan förare i olika situationer,  
detta medför att drifttemperaturerna sjunker för den väntande trucken. Om denna 
situation uppstår då den stannande trucken utför ett test för kontroll av drifttemperaturer, 
kan det medföra att denne måste börja om med körningen för att kunna se när 
drifttemperaturerna stabiliseras. Dessa variationer medför att repeterbarheten i testerna 
blir osäkra. Det har härmed blivit vanligt att utvecklingstester görs på kvällar och helger 
för att undvika att testerna påverkar varandra. Ytterliggare problem är tidsaspekten, det 
kan ta 1,5 till 2 timmar att få upp konstant temperatur på motorn. Här förekommer även 
bromsning samtidigt som drivning för att åstadkomma belastning på motorn. Höga 
belastningar som i en uppförsbacke på låg växel, kan inte heller utföras i större 
utsträckning då det helt enkelt inte finns så pass lång backe. 

1.4 Avgränsningar 
Uppgiften är uppdelad i tre steg: 
• Steg I: En konceptstudie där tekniska specifikationer tas fram genom t.ex                               

benchmarking, brainstorming etc 
• Steg II: Mekanisk konstruktion tas fram, primärkonstruktion 
• Steg III: Styr och regler utrustning tas fram 
Det som kommer behandlas i projektet är steg 1 samt delvis av steg 2. 
Konstruktionsunderlag kommer endast att tas fram för huvudkomponenterna som berör 
funktionen av utrustningen. Enlig kravspecifikationen skall en riskanalys göras, en sådan 
bör göras i primärkonstruktionen. Då vi endast gör en liten del av primärkonstruktionen 
blir det svårt att göra en riskanalys på ett ej klart konstruktionsunderlag. 

1.5 Företagspresentation 
Kalmar Industries AB, vilket är en del av Cargotec Corporation, är en global leverantör 
av tung mobil materialhanteringsutrustning. Företaget har en fjärdedel av marknaden vad 
gäller maskiner till förflyttning av containrar och trailers på terminaler osv. 
Produktionsanläggningar finns i Sverige, Finland, Nederländerna, Malaysia, China och 
USA. Kalmars totala netto försäljning 2006 låg på 1.2 miljarder Euro.  
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Kalmars produktutbud är stort. Produkter och 
tjänster är nedbrutna i följande områden. 
 
Container Handling – Fokuserar på den globala 
marknaden    för containerhantering. 
Industrial Handling  – Fokuserar på marknaden 
för tunggodshantering i industrin. 
Trailer Handling  – Fokuserar på trailer och 
container förflyttning i intrustrin och hamnar. 
Service – Fokuserar på eftermarknadsservice, 
underhåll och leasing. 
Intelligence & Automation – Ansvarsområdet är 
automatisering. Så väl forskning och utveckling 
som implementation av leveransprojekt såsom 
specialutrustning ombord, integrerade system och 
fjärrstyrning av produkter. 
Kalmar Rough Terrain Center – 
Tillhandahåller speciell hanteringsutrustning med 
tillhörande service för att tillfredställa speciella 
behov av terränggående materialhanterare. Främst 
till militära kunder, men även civila 
användningsområden finns. 

 
Kalmar Industries produktprogram utgörs av truckar och maskiner med lyftkapacitet 
från 5-90 ton. Den del av företaget som är beläget i Lidhult verkar inom områderna 
Container Handling, Industrial Handling och Rough Terrain. De monterar lifttruckar av 
modellerna reachstackers, empty container handlers, container handlers, forklift trucks 
samt rough terrain container handler. Dessa modellerna har lyftkapacitet från 20-50 ton. 
På Lidhultsfabriken jobbar 300-350 personer. Det mesta av monteringen är modulbaserat 
dvs större färdigmonterade delar av trucken såsom ramen kommer färdig från 
underleverantörer, antingen svenska eller utländska. 

1.6 Produktbeskrivning av berörda modeller 
 
Reachstacker - Är en flexibel lösning till att effektivt 
användas i små och medelstora hamnar. Finns med kapacitet 
upp till 45 ton. Användnings området är i första hand 
förflyttning och stapling av containrar. Men det finns 
varierade typer av tillbehör, som tex bom för kabeltrummor, 
enhet för grip och rörhantering. Modellerna är 
automatväxlade och har lågemissionsmotorer. Övriga 
dimensioner finns i bilaga 1. 
 
 
 

Figur 1.2 Reachstacker (Källa: 
cargotec.com) 
 

Figur 1.3 Reachstacker (Källa: 
kalmarind.com) 
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Container handler - Den här modellen är också en container 
hanterare. Vilken är utvecklad exklusivt till hamnar och 
terminaler med stora krav på produktivitet och noggrann 
manövrering. Modellerna finns mellan 36-45 ton. Den har 
kortare hjulbas än en reachstacker. Men en loaded container 
handler kan dock inte nå containrar som är en bit bort från 
maskinen. Övriga dimensioner finns i bilaga 1. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Empty container handler - Är en containerhanterare som är 
konstruerad till att flytta och hantera tomma containrar. Den 
utför hanteringen snabbare än en vanlig containerhanterare och 
kan dessutom lyfta högre. Dock klarar den endast att lyfta 
tomma containrar. Det finns både container handler och 
reachstacker modeller. Övriga dimensioner finns i bilaga 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Forklift trucks (Counterweight)  - Är den mer vanliga 
och mer använda produkten vid materialhantering. 
Gaffeltrucken är inte enbart anpassad för tex containrar 
och hamntjänst, utan används såväl i industrin som på 
lager och portaler. Maskinerna kan fås med 
skräddarsydda tillbehör som är integrerade i truckens 
övriga funktioner. Övriga dimensioner finns i bilaga 1. 
 
 

Figur 1.4 Reachstacker (Källa: 
kalmarind.com) 
 

Figur 1.5 Empty container handler 
(Källa: kalmarind.com) 
 

Figur 1.6 Forklift truck (Källa: 
kalmarind.com) 
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2. Metod och kravspecifikation 
Arbetsgången och projektupplägget i detta projektarbete har inspirerats och följts enligt 
kravspecifikationen som upprättats av Kalmar Industries, Bilaga 2. Under rubriken 
”beskrivning av examensarbetets innehåll” kan de delar som arbetet skall innehålla ses. 
Dock följde vi ej  denna följeordning som ses i kravspecifikationen. Den arbetsgång som 
passade  projektet samt som föll naturligt är enligt följande. 
 

• Fastställande av tekniska dimensionsgrunder såsom dimensioner, axellaster, 
moment, effektbehov etc. 

• Undersökning av redan befintliga system på marknaden 
• Förslag på driv- och bromsutrustning 
• Fastställande av de parametrar som skall varieras och de mätvärden som är 

önskade 
• Framtagning av teoretiska grunder (ekvationer) för styrparametrar och mätvärden 
• Framtagning av principkonstruktion 
• Uppskattning av erforderliga dimensioner för den mekaniska konstruktionen 
• Säkerhetsaspekter avseende testning av truck i testrigg, riskanalys 

 
Projektet inleddes med fastställande av dimensionsgrunderna, då vi först måste ta reda på 
vilka laster, moment, effekter och andra dimensioner som trucken har och som kommer 
att påverka testriggens utformning. Det ger oss en bättre förståelse och kunskap om 
truckarna och deras egenskaper, för att sedan kunna gå vidare med att titta på vad som 
redan finns och används på marknaden som vi kanske kan använda oss av. Efter att ha 
studerat marknaden och sett vilken utrustning som finns till driv- och bromsutrustning, 
utvärderades de och användes senare för val av den utrustning som skall användas. 
 
Efter framtagning av olika förslag till utrustning, så specialstuderades den tillhörande 
styr- och reglerutrustningen innan vi bestämde oss för vilken som skulle fortsättas med. 
Den kan ha en avgörande betydelse som pris-, driftkostnads- eller komplexitetsaspekt.  
Därefter fastställs de olika parametrarna som skall varieras för simulering av olika 
driftförhållanden. Parametrar som tryck, flöden eller spänning beroende på utrustning. 
Även hur olika mätvärden som registreras, skall sedan omvandlas till moment, hastighet 
eller effekt. Efter att ha bestämt utrustning fortsatte arbetet med konstruktionen. Hur 
denna skulle dimensioneras samt utformas för att passa med tillhörande broms- och 
drivutrustning.               
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3. Presentation av befintliga utrustningar 
För att få en bättre bild av hur en testutrustning skall se ut och fungera så tittade vi på de 
utrustningar som redan finns för testning/mätning av broms- och driveffekter. Vi 
redovisar här de befintliga utrustningarna på marknaden. 
 

3.1 Bromstestning 
Ett företag som är verksam inom testområdet är AB Svensk Bilprovning. Företaget 
använder sig av rullar som fordonet placeras över. Det blir troligtvis aktuellt också i vårt 
fall. Kraven från Kalmar specificerar i det närmaste detta. Vi undersökte närmare 
Bilprovningens testrigg för bromsprovning. 
 
AB Svensk Bilprovning har två leverantörer av 
rullbromsprovare. Dessa är BM Autoteknik A/S och 
EWJ Teknik A/S, båda belägna i Danmark, Maha är 
även en stor leverantör av bromsprovare. Samtliga 
tillverkare använder sig av två rullar per däck, se figur 
3.1. Den mindre rullen i mitten av de två svarta är en 
gasfjäderbelastad rulle. Den är endast till för att känna 
av om ett fordon står på rullarna. Rullen måste vara 
nedtryckt för att de större rullarna ska kunna drivas. 
Det är en säkerhetsåtgärd för att ingen person skall 
kunna få ner fötter och liknande mellan rullarna. 
  
Varför två rullar används beror på att fordonet står 
stabilt mellan dem och kan användas för en bred 
variation av däck. Bilen/Lastbilen skulle stå ännu 
stadigare med fler rullar, då det skulle medföra fler 
stödpunkter. Problemet med fler rullar än två är att 
fordon med olika hjuldiametrar ej kan få samma stöd. Större eller mindre hjul än vad 
testriggen är konstruerad för skulle inte ha kontakt med alla rullarna i det fallet. De 
bromsprovare som har tittats på fungerar på så sätt att, rullarna roterar med en konstant 
hastighet och drivs med elmotorer. Bromskraften fås genom att mäta effekten som krävs 
för elmotorerna för att hålla konstant hastighet. Hastigheten bland de olika modellerna 
varierar mellan 2,5 – 5,5km/h. Syftet med dessa bromsprovare är även att kontrollera 
bromsdifferensen mellan höger- resp. vänstersida. Differensen fås genom att var sida har 
sin egen elmotor. Vanligaste maximala bromskapaciteten ligger på 40 kN och max 
axeltryck 20 ton.        
 
 
 
 

Figur 3.1 BM-Autos rullbromsprovare. (Källa: 
bmtest.dk) 
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Figur 4.1 Egen principbild. 
 

3.2 Drivkraftsmätning 
Chassidynamometer kallas den typen av effektmätningsutrustning, som mäter effekten 
direkt från ett fordons drivhjul. Utseendet är detsamma som för bromstestutrustningen, 
med rullar som fordonet placeras över. Majoriteten av leverantörer för denna typ av 
utrustning kommer från USA, vilket avspeglar sig bland svenska företags utrustningar 
som erbjuds för effektmätning av fordon. Vanligaste syftet med utrustningen är få fram 
fordonets effektkurva, genom en kontinuerlig effektregistrering medan fordonet gör ett 
svep genom sitt varvtalsintervall. Andra funktioner som kan integreras med hjälp av 
datorprogram är simulering av varierande väglutning, konstant moment, konstant 
hastighet etc. De vanligaste utrustningarna för bromsningen av effekt på en 
chassidynamometer är elektromagnetisk broms (eddy current), vattenbroms och ibland 
hydraulisk broms. Hur dessa fungerar kommer vi att gå igenom senare. Normala 
maximala dragkraften som de kan hantera är 6 - 20 kN, eller 600 - 2000 hk. 

4. Utrustning till vald lösning 
Här gås de befintliga systemen igenom för att se vilka för- och nackdelar de har. Det visar 
sig att inget färdigt befintligt system för denna användning finns på marknaden. Därför 
görs en utredning av vilka separata lösningar som finns att tillgå på marknaden för att 
bygga en egen. Därefter görs en bedömning av vilken/vilka av de olika separata 
lösningarna som skall användas.  

4.1 Befintliga system 
För att på bästa sätt lösa uppgiften så börjades arbetet med att söka all befintlig utrustning 
som finns på marknaden till broms- och drivkraftsmätning. Utseendet var redan bestämt 
att det skulle vara av den typ som använder sig av två rullar per däck. Under denna fas 
tittades inte så mycket på utrustningarnas kapacitet utan mest på att få förståelse för hur 
de fungerade samt att få fram så många tillverkare som möjligt. Det vi kom fram till tidigt 
i detta skede är att utrustningen skulle komma att bli unik, då det visade sig att det inte 
fanns någon utrustning som kunde belasta både bromsar och motor. Efter utvärdering av 
de befintliga systemen kom vi fram till att ingen av 
dessa skulle fungera. Ingen skulle klara det 
axeltryck som truckarna medför, ingen skulle heller 
ej klara drivkraften. Testutrustningarna för bromsar 
klarade heller inte den kraft som truckarna medför. 
De befintliga bromsutrustningarna mätte endast 
bromskraften vid ett konstant varvtal, vilket inte 
skulle kunna medföra någon varierande simulering. 
Dock var detta ingen bortkastad undersökning 
eftersom det gav oss en god förståelse för hur 
systemen fungerar och är uppbyggda, då principen 
ändå kommer att bli densamma. Vi utnyttjade också 
denna undersökning av befintliga system till att 
dimensionera rullar och inbördes avstånd mellan 
dem.  
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Figur 4.3 Magtrols powderdynamomer 
modell 2PB115 (Källa: Magtrol.com) 

Figur 4.2 Momentkurva för olika powder 
dynamometrar i Magtrols sortiment Källa: 
Magtrol.com) 
 

 
Då det visade sig att vi inte kunde använda oss utav de befintliga systemen, valde vi att 
gå vidare med att leta fram separata lösningar till bromsning och drivning. 

4.2 Separata lösningar 
Vi delar upp utrustningarna till bromsutrustning vilket avser den utrustningen som skall 
bromsa den drivande kraften, och till drivutrustning vilket blir då den utrustning som 
skall driva rullarna för belastning av truckens bromsar. I detta skede utvärderar vi inte 
utrustningarna, utan endast presenterar dem och deras egenskaper. Vi börjar med 
bromsutrusningen och går igenom deras egenskaper samt deras användningsområde. 
Efter det går vi igenom de olika förslagen till drivutrustning.  
 

4.2.1 Bromsutrustning 
För att en testning av motorn skall komma till stånd måste rullarna kunna ta upp energi. 
En bromsutrustning måste därför till. Den starkaste trucken har en dragkraft på max 
450kN, men utrustningen skulle anpassas till max 350kN. Denna dragkraft motsvarar ett 
vridmoment på 105 000Nm på rullarna om dessa har en diameter som  är 600mm. Vi har 
funnit ett antal olika leverantörer av bromsande utrustning som skulle kunna användas. 
Nästan uteslutande så använder ingen sig av utrustning som kan både driva och bromsa 
rullarna. 
 
Powder dynamometer. 
En powder dynamometer eller en pulverdynamometer som en översättning blir. En sådan 
består av en eller flera antal skivor som roterar inne i en stator och i utrymmet mellan 
dessa finns ett magnetisktpulver. Då ström passerar en spole så genereras ett magnetfält 
som ändrar pulvrets egenskaper. Det ger i sin tur ett mjukt bromsmoment av friktion 
mellan rotor och stator. En mycket bra egenskap som den här typen av dynamometer har 
är att de kan generera maximalt vridmoment redan från stillastående. Med en sådan här 
applikation kan belastning i startögonblicket ske för fastställning av startmoment, se figur 
4.2. Av olika pulverdynamometrar har vi valt att titta på Magtrols 4 PB 15 vilken är deras 
största. Dynamometern är vattenkyld, och vattenkonsumtionen är 30 l/kWh vid t = 30 °C. 
Med denna följer en optisk varvtalsgivare med 60 pulser per varv som standard, men den 
kan fås med 600 eller 6000 vid behov, som tex. vid låga hastigheter. Kraftmätningen har 
noggrannheten ±0.3% till ±0.5% vilket gör en mycket hög precision.  
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Figur 4.5 Delad vattenbroms (Källa: 
kahn.com) 
 

Figur 4.4 Vattenflödet i en vattenbroms 
(Källa: phenixtech.com) 
 

Vattenbroms 
En vattenbroms använder sig av vattenflöde genom en absorberare för att åstadkomma en 
last. Endast en liten mängd vatten behövs för att ge den last som behövs. Inget behov av 
kylning finns, utan vattenflödet genom absorberaren fungerar som kylmedel. Utrustningar 
som dessa används ofta till att testa jetmotorer och gasturbiner, vilka oftast har högt 
varvtal. 
 
Absorberaren fungerar på så sätt att en eller flera skivor sitter på rotoraxeln. Dessa roterar 
inne i en stator, se figur 4.4 och 4.5. Vatten leds in till mitten av varje skiva, sedan 
slungas det ut av centrifugalkraften. Därefter träffar vattnet fickor mot statorväggarna. 
Den här proceduren gör att vattnet utsätts för först en acceleration och sedan en 
retardation. Det avger i sig en last på rotoraxeln och energi avges, vilket medför en 
temperaturhöjning av vattnet.  
 
Vattenflödet är proportionellt till den last som applikationen utgör. De olika tillverkarna 
tillhandahåller även styr- och reglerutrustning till de olika aggregaten. Till exempel 
(Phenix Technologies) finns motoriserade ventiler för styrning av inflödet till 
vattenbromsen. Med en sådan finns möjlighet med datorstyrning. Med datorstyrning finns 
även instrument där varvtal, hästkrafter, moment, vattentemperatur etc. som kan avläsas. 
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Figur 4.7 Effektkurva för Taylors 
DX34 (Källa: taylordyno.com) 
 

Figur 4.6 Moment kurva för Taylors 
DX34 (Källa: taylordyno.com) 
 

Figur 4.8 Princip över hur ett testinstrument för 
oförstörande provning fungerar (Källa: 
eurondt.com) 
 

Den vattenbroms vi har valt att titta närmare på är Taylors DX serie, främst DX 34. 
Maxvärden av intressanta parametrar är följande. 
Effekt:  745 kW 
Moment:  3932 Nm 
Varvtal: 4000 rpm 
Vattenåtgång: 276 l/min 
Vikt:  837 kg 
 
Hur effekt och moment förhåller sig till varvtalet visas i figur 4.6 och 4.7. Det som kan 
ses är att varvtalet måste vara förhållandevis högt för att utrustningen skall kunna bromsa 
nödvändigt vridmoment och effekt. Ett förslag är att komplettera med en utväxling som 
gör att bromsen kan ligga kring varvtalet 1600 rpm.  
 

Eddy current 
En ”Eddy current brake” är en elektromagnetiskt broms. Bromsmomentet uppstår genom 
att en metalliskt skiva befinner sig i ett magnetfält. När skivan rör sig så uppkommer 
(induceras) virvelströmmar inuti denna som ger upphov till tröghet och ett moment avges. 
I figur 4.8 visas schematiskt hur ett 
testinstrument för oförstörande provning 
fungerar. En elektromagnetisk broms 
fungerar enligt samma princip. Det grå 
materialet ”Conduktive material” 
symboliserar skivan som rör sig i 
bromsutrustningen. Magnetfält skapas av 
spolar. En sådan här broms har noggrann 
bromskraft och ingen direkt mekanisk 
nötning. Bromsen har låg inre tröghet när 
ström ej är pålagd på spolarna. Både luft- 
och vattenkylda modeller finns. 
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Figur 4.9 Retarder av märket Frenelsa monterad på bakaxel (Källa: frenelsa.es) 
 

Dessa utrustningar har utvecklats främst till lastbilar för friktionsfri bromsning, där kallat 
retarder. Figur 4.9 visar en lösning med en elektrisk retarder, av märket Frenelsa,  som är 
monterad på en bakaxel till en semitrailer. Bromsskivan (svart) och flertalet av de spolar 
(vita) som generar magnetfält syns i figuren. 
 

 
 
 

Elektromagnetiska bromsar används även på en del berg- och dalbanor för bromsning av 
vagnarna. Då sitter en metallplatta på någon av vagnarna, och där bromsning är önskvärd 
passerar plattan mellan två magneter. Detta reducerar den kinetiska energin i vagnarna 
(Wikipedia.org, 2007). 
 
De modeller som vi tittade närmare på var: 
 
-Taylor DE720 
-Piper PEC530 
 
Med Taylor DE720 följer en magnetiskt givare (60 tänder) för mätning av varvtal. 
Modellen är vattenkyld. Komponenter som har kontakt med kylvatten är belagda med 
nickel.  
Den har även dubbelriktad gång. Spolarna är kapslade med silicongummi och är 
ventilerade för extrema förhållanden. Alla DE-modellerna har lastavkännare för att ge ett 
noggrant bromsmoment. 
 
Maxvärden av intressanta parametrar är följande. 
Effekt:   720 kW 
Moment:   4500 Nm 
Varvtal:  3750 rpm 
Vattenåtgång:  469 l/min 
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Figur 4.10 Effektkurva för Taylors 
DE720 (Källa: taylordyno.com) 
 

Figur 4.11 Momentkurva för Taylors 
DE720 (Källa: taylordyno.com) 
 

Figur 4.12 Effektkurva för olika eddy 
current i Pipers sortiment 
 

Hur effekt och moment förhåller sig till varvtalet visas i figur 4.10 och 4.11 nedan. Det 
som kan ses är att varvtalet kan hållas lägre vid max bromsmoment än tex. en 
vattenbroms. Dessutom är momentet konstant mellan 500 till 1500 rpm. Vilket gör det 
lättare att åstadkomma samma bromsmoment även om variationer i varvtal finns. Vidare 
kan ses att vid lägre varv, under 500 rpm, så är bromsen svag. Det här medför att en 
reduktionsväxel är nödvändig för att anpassa den till rätt varvtal. 
 
 

Piper PEC530 har samma egenskaper 
som Taylor DE720 och har liknande 
ingående komponenter. PEC530 kan 
varvas mer, men istället klarar den 
bromsa max 530 Nm. Effektkurvan ses 
nedan, figur 4.12. 
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Figur 4.13 Två skivig broms av märket Wichita i genomskärning 
(Källa: www.wichita.co.uk) 
 

Skivbroms 
En annan utrustning som har tittats på för bromsning är av skivbromsmodell från 
Wichita. Wichita är ett företag som tillverkar pneumatiska och hydrauliska bromsar/ 
kopplingar. Deras produktstorlek varierar från 0,25 – 2 000 000 Nm. Vi blev intresserade 
av deras bromsar, då de har en relativt enkel funktion och styrning, bromsande momentet 
regleras med hjälp av ett pneumatiskt tryck och det bromsande momentet är 
proportionellt mot trycket.  
 
Bromsen fungerar så att ett ingående lufttryck utvidgar en bälg som vidare pressar fasta 
belägg mot en roterande skiva, därmed bildas en friktionskraft som bromsar den 
roterande skivan. De ingående delarna kan ses i figur 4.13. Vanligtvis är de vattenkylda 
men till speciella applikationer finns de som luftkylda. Dock blev vi misstänksamma till 
deras livslängd då de bromsar med friktion mellan ytor.   
Vid diskussion med återförsäljaren i Sverige så berättade han om en applikation till 
pappersindustrin, som användes i kontinuerlig drift. På den applikationen så sker 
servicebyte av slitdelar vart femte år, vilket skulle medföra mycket längre service-
intervall för vår applikation, då denna utrustning inte kommer att vara i kontinuerlig drift.  
 
För att pålitlig drift och livslängd ska uppnås bör bromsen dimensioneras så att effekten 
ej överskrider 75% av bromsens kapacitet. Däremot kan momentet dimensioneras 
närmare bromsens maxkapacitet. Vi blev rekommenderade CSM-serien som har koppar 
belagda kylväggar för bättre kylförmåga och därmed har mindre fysisk storlek. En stor 
fördel med denna typ av bromsutrustning är att den är lätt att reglera och att den klarar 
hela arbetsområdet utan någon reduktionsväxel. 
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Figur 4.14 Rototests utrustning som monteras direkt på personbilsnavet 
(Källa: rototest.com) 
 

Som exempel har vi valt en modell som heter CSM-236H. Och har följande egenskaper. 
 
Max moment: 103 650 Nm 
Min moment: 4050 Nm 
Max varvtal: 640 rpm 
Max effekt: 746 kW 
 
  
Hydraulisk broms 
Med en hydraulisk broms menar vi att fordonets drivande kraft måste rotera en  
hydraulpump av något slag. Pumpens utgående olja flödesstryps. Ju mer den stryps desto 
mer moment krävs för att driva pumpen.  
 
Vi har tittat närmare på Rototests dynamometrar. 
Rototest säljer utrustningar för testning av bilar. De har utvecklat en metod utan rullar, 
där utrustningen monteras direkt på de drivande hjulens nav, se figur 4.14. 
Dynamometrarna är anpassade med en apparatur på vardera sidan (tvåhjulsdrift). Då inga 
rullar används, så elimineras risken för att slir uppkommer mellan rulle och däck. 
Mätningen blir också mer noggrann när hjulet är borttaget. En testutrustning som denna 
blir även mer portabel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huvudkomponenten i utrustningen är en hydraulpump som är monterad i en ram. Man 
använder sig av en växellåda mellan ingående axel och hydraulpumpen så att pumpen får 
ett högre varvtal, som medför att pumpen vinner moment. Det bromsande momentet 
genereras genom att utgående flöde på pumpen begränsas. Vilket görs med en datorstyrd 
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och snabbverkande ventil, vilken är patentsökt. En del av flödet går genom en hydrauliskt 
driven fläkt och sen genom stora oljekylare.  
Fläkten kyler i huvudsak utrustningen men även bilen som testas. Systemet kontrolleras 
från en kontrollpanel med datormiljö. Tillvalsmoduler finns att tillgå. En modul som är 
intressant är ASM (Acceleration Simulation Module). Denna simulerar verklig 
acceleration med hänsyn till vikt, luft- och rullmotstånd. 
Rototest har ett sortiment på åtta modeller av dynamometrar. Dessa kan kombineras på 
olika sätt, tex fyra enheter för fyrhjulsdrivna bilar. Generella specifikationer för en av de 
största utrustningarna nämligen VPA-R9 är följande. Värdena är per enhet och med 
växellåda. 
 
Bromseffekt max:  550 kW 
Bromsmoment max:  2500 Nm 
Varvtal max:   3300 rpm 
Max vikt från bil:  1750 kg 
Axelhöjd:   330 mm 
Utrustningen går att få så att den klarar att operera i temperaturer från -40 °C till +40 °C. 
 
Utrustningarna kan köras på flertalet olika sätt. Här är några sätt som brukar användas. 
 

- Konstant hastighet, gaspådraget varierar momentet. 
- Konstant moment, gaspådraget varierar hastighet. 
- Svepning, accelererar mellan två punkter som är fördefinierade. 
- Vägmotstånds simulation, simulerar vägmotstånd orsakad av luft- och 

rullmotstånd. 
- Accelerations simulation, simulerar verkligt motstånd orsakat av vikt, luft- och 

rullmotstånd. 
 

4.2.2 Drivutrustning 
För att en testning av bromsarna skall kunna komma till stånd så måste rullarna tillföra 
effekt till bromsarna. En drivutrustning måste därför till. De starkaste truckbromsarna har 
en bromskraft på max 200 000Nm på hjulaxeln, vilket resulterar i ett moment på 
67000Nm på rullarna. De typer av motorer vi har tittat på är hydrauliska eller elektriska. 
Vi upptäckte att elmotordrift inte skulle ge så bra resultat. Då elmotorerna har relativt 
smalt arbetsområde och lågt vridmoment så krävs en reduktionsväxel. Växeln medför 
vidare ett för lågt varvtal på utgående axel. Samtidigt när vi sett på andra utrustningar 
som kräver höga moment med relativt låga varvtal så dominerar hydraulmotorer. Baserat 
på denna undersökning så koncentrerade vi oss på att finna lämpliga hydraulmotorer. 
Nedan presenteras de motorer och leverantörer vi tittat på. 
 
Hägglunds 
Hägglunds Drives AB är ett företag lokaliserat i Mellansel i norra Sverige. De utvecklar 
och tillverkar hydraulmotorer samt tillhörande hydrauliksystem. De motorer som har 
undersökts är av typen radialkolvmotorer. Kortfattat hur de fungerar är att kolvarna är 
placerade i en rotor radiellt med den roterande axeln. Kolvarna förses eller töms på 
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Figur 4.15 Hydraulmotor av märket Hägglunds i 
genomskärning (Källa: hagglunds.com) 
 

hydraultryck från centrum via portar som öppnas och stängs beroende på vinkel- 
förhållandet till statorn. Kolvarna påverkar en såkallad vågkam på statorn, se figur 4.15. 
Då en kolv är på väg nedför en kam så ökar hydraultrycket och då den är på väg uppför 
kammen så töms kolvens cylinder på hydraulvätska och trycket minskar. Denna rörelse 
genererar vidare ett vridande moment på rotorn gentemot statorn. Motorn kan rotera åt 
båda håll beroende på hur in- och uttryck skiftas. Med denna egenskap att den kan rotera 
åt båda håll, så kan motorn användas till att både driva och bromsa med samma moment i 
teorin. Tre grundläggande egenskaper för dessa motorer är: 
 

• Arbetar bäst vid låga varv med högt drivmoment 
• Konstruerad för drift under tuffa förhållanden 
• Kräver ett minimum av underhåll 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modeller vi tittade närmare på för simulering av inbromsning är följande:  
 
CA140-120 
Ca100-80 
 
CBP140 
CBP140-120 
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Terling 
Vi har även tittat på lite mindre hydraulmotorer än Hägglunds med tanke på att använda 
de endast för drivning, och anpassade att endast kunna övervinna bromskrafterna. Terling 
är ett företag som erbjuder hydraulkomponenter som motorer, pumpar, aggregat etc. För 
att en hydraulmotor av normal storlek skall orka med dessa krafter så måste den  
monteras tillsammans med en reduktionsväxel.   
 

4.3 Bedömning av separata lösningar 
Efter undersökningen av vilka separata lösningar som finns att köpa, så görs en 
bedömning av vilken lösning som skulle fungera bäst i vårt fall. Bedömningen går till så 
att negativa egenskaper ställs mot positiva. Därefter kontrolleras att bromsens/motorns 
varvtal och vridmoment är likvärdigt med vad som krävs för att bromsa/driva trucken. 
Här studeras om bromsen/motorn kan appliceras direkt på rullaxeln, eller om en 
växellåda behövs emellan. Slutligen bestäms vilken lösning som ämnas att gå vidare med. 
 
Befintliga system 
De befintliga systemen för testning av bromsar och drivlina som finns på marknaden är 
underdimensionerade för vår del. Systemen för motorbromsningen är anpassade 
effektmässigt, men med hög hastighet och lågt moment. Vad som behövs är en utrustning 
som verkar i en låg hastighet och med högt vridmoment. Vad gäller systemen för 
bromstestning så klarar heller de varken truckens axellast eller det vridmoment som dess 
bromsar ger. I ett tidigt skede kunde vi konstatera att inget färdigt system finns som vi 
kan utnyttja.    
 
Utrustningar för bromsning 

• Powder dynamometer 
Powder dynamometer är inte så vanligt förekommande men har dock stora 
fördelar vid rätt applikation. 
 
Positiva egenskaper med powder dynamometer: 
Genererar fullt bromsande moment från stillastående till fullt varvtal, vatten 
kylning kan användas till uppvärmning av byggnad. Erbjuds med seriekoppling 
tillsammans med elektromagnetisk broms som medför goda egenskaper även vid 
höga varvatal  
 
Negativa egenskaper med powder dynamometer: 
Klarar ej höga varvtal, klarar ej höga moment 

  
Uträkningar med olika utväxlingar mellan broms och rullaxel gjordes för att se 
hur powder dynamometern klarar truckens påverkande krafter. För att få bättre 
bild på hur bromsen presterar, så jämfördes bromsens kapacitet mot truckens 
dragkraft i dess hastighetsintervall, i ett diagram. Jämförelsen kan ses i Bilaga 3. 
De streckade linjerna är powder dynamometerns kapacitet för de olika 
utväxlingarna och de heldragna linjerna är truckens kapacitet för dess olika 
växlar.  
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• Vattenbroms 

Vattenbroms är en mycket vanligt förekommande utrustning för bromsning av 
drivande moment på sk. chassidynamometrar, främst vid applikationer för höga 
effekter. 
 
Positiva egenskaper med vattenbroms: 
Relativt låg driftkostnad, klarar höga moment och effekter, kan användas till att 
värma upp byggnad, brett varvtalsområde relativt till de andra utrustningarna vi 
tittat på. Exempel på varvtalsintervall är 1600-4500rpm.  

 
Negativa egenskaper med vattenbroms: 
Hög investeringsgrad då den måste förses med mycket kringutrustning som 
vattenpumpar, kyltorn, etc. lågt till inget bromsmoment vid låga varvtal, kommer 
därför att behöva förses med växellåda. 
 
Också här gjordes uträkningar med olika utväxlingar mellan broms och rullaxel 
för att se hur vattenbromsen klarar truckens påverkande krafter. Jämförelsen kan 
ses i Bilaga 3. De streckade linjerna är vattenbromsens kapacitet för de olika 
utväxlingarna och de heldragna linjerna är truckens kapacitet för dess olika växlar 

 
• Elektromagnetisk broms (eddy current) 

Elektromagnetisk broms är även en vanligt förekommande utrustning för 
bromsning drivande moment på chassidynamometrar, Dock för mindre moment 
och effekter än vattenbromsen. 
 
Positiva egenskaper med elektromagnetisk broms: 
Relativt låg investeringsgrad, klarar bromsa från låga varv, vissa vattenkylda kan 
användas till uppvärmning av byggnad, brett varvtals register. 
 
Negativa egenskaper med elektromagnetisk broms: 
Lågt startmoment, klarar ej höga moment  
 
På samma sätt gjordes här uträkningar med olika utväxlingar mellan broms och 
rullaxel för att se hur bromsen klarar truckens påverkande krafter. Jämförelsen 
kan ses i Bilaga 3. De streckade linjerna är bromsens kapacitet för de olika 
utväxlingarna och de heldragna linjerna är truckens kapacitet för dess olika växlar 
 

• Skivbroms 
Bromsen är  vanlig bland annat vid kontinuerlig bromsning av rullar i 
pappersbruk. 
 
Positiva egenskaper med en skivbroms är att den är mindre kostsam att driva, 
fullt bromsmoment från stillastående, det uppvärmda vattnet kan användas i en 
värmeväxlare. Har enkel styr- och reglerutrustning. 
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Negativa egenskaper med en skivbroms är att en större bromsskiva har ett högt 
lägsta pålitliga moment. Har större förslitning än andra utrustningar, dyr 
investering av själva utrustningen. 
 
För skivbromsen gjordes ingen uträkning av olika utväxlingar då denna bromstyp 
klarar nästan hela intervallet utan någon växellåda, dock är skivbromsens lägsta 
tillförlitliga bromsmoment relativt högt. Se bilaga 4. 
    

• Hydraulisk  
Är en ovanlig utrustning till detta ändamål, men förekommer i enstaka fall. 
Nedanstående egenskaperna omfattar Rototest, Hägglunds och Terlings 
utrustningar tillsammans. 
 
Positiva egenskaper med hydraulisk broms är att den finns som komplett 
testutrustning med tillhörande styr- och reglerutrustning (Rototest). Samma 
utrustning skulle kunna användas till både drivning och bromsning. 
 
Negativa egenskaper med hydraulisk broms är att den har hög total 
investeringskostnad p.g.a. avancerad styr- och reglerutrustning. Rototests 
utrustning är till för att användas på en personbil, och då med hjulen avmonterade. 
Det här medför en anpassning av utrustningen till rullar. 

 
På liknande sätt gjordes även här uträkningar med olika utväxlingar mellan broms 
och rullaxel för att se hur Rototests broms klarar truckens påverkande krafter. 
Jämförelsen kan ses i Bilaga 3. De streckade linjerna är bromsens kapacitet för de 
olika utväxlingarna och de heldragna linjerna är truckens kapacitet för dess olika 
växlar.  

 
Utrustningar för drivning 
Elmotorer har relativt smalt arbetsområde och lågt vridmoment så då krävs en 
reduktionsväxel. Därför har vi uteslutit dessa i ett tidigt skede, se 4.2.2 Drivutrustning.  
 
Uträkningar har gjorts med olika kombinationer av utväxlingar och hydraulmotorer för att 
se hur dessa klarar truckens påverkande krafter. 
 

4.4 Slutsats av bedömning 
Efter genomförd bedömning av kom vi fram till följande. 
Powder dynamometer utesluts enbart pga att den största förekommande modellen inte 
klarar aktuellt moment från trucken även om dynamometern förses med växellåda. 
Försöken med att anpassa med en växellåda kan ses i bilaga 3. 
 
Vattenbroms utesluts pga av den ej kan ge något startmoment, samt att den inte har ett 
tillräckligt brett arbetsområde med anpassad växellåda, ses i bilaga 3.  
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Eddy current utesluts för att den har ett för lågt moment, det krävs alltså en växellåda 
med högt utväxlingsförhållande och som därmed bidrar till ett smalare arbetsområde. 
Likaså har denna ett lågt startmoment. 
 
Skivbromsen är ej pålitlig vid låga moment, vad gäller precisionen. Men den klarar hela 
arbetsområdet, har ett högt moment även från start och är enkel att styra. Därför går vi 
vidare med denna utrustning. Efter diskussion med Leif Barkvall på Barkvall 
Engineering, så rekommenderades bromsen CSM-336H, dess egenskaper ses i bilaga 4, 
ritning av bromsen kan ses i bilaga 11. Barkvall engineering tar även fram specifikationer 
och utrustning på begäran angående kylutrustningen.     
 
Rototests utrustning har bra bromsmoment även vid låga varvtal, men den väljs bort för 
att den behöver en tvåstegsväxellåda för att kunna verka i hela registret, se bilaga 3. 
Andra hydraulaggregat utesluts p.g.a. att dess styr- och regler utrustningen blir så pass 
komplicerad, eftersom detta får utvecklas separat. 
 
Till Drivutrustning kom vi fram till i samråd med handledaren på Kalmar Industries att 
tesriggen endast behöver övervinna truckens bromsar vid lägre hastigheter. Det här för att 
minska effektbehovet för drivutrustningen. Exempel på effektbehov vid högre hastigheter 
visas i bilaga 5.  
 
Därför undersöktes en applikation med mindre hydraulmotor tillsammans med växellåda. 
Med denna lösning behövs en frikoppling mellan rullaxel och motor. Frikopplingens 
syfte är att frigöra motorn från rullarna vid bromstestning, då varvtalet blir för högt för 
motorn pga växellådan. Problem finns också med att förse denna frikoppling med 
tryckluft för styrning. Eliminering av detta problem görs med en rotationskoppling som 
förser frikopplingen med tryckluft. Se bilaga 6 för ett exempel av rotationskoppling. 
 
För att komma undan växellåda skulle en större hydraulmotor kunna användas. Även 
Terling AB, som tillhandahåller mindre hydraulmotorer tillsammans med 
reduktionsväxel, rekommenderade att istället använda en större motor. Som en slutsats av 
detta valdes motorn CA210 från Hägglunds Drives AB. Denna motor klarar ett moment 
på 73500Nm och truckens bromsar påverkar rullarna med ett moment på maximalt 
67000Nm. Då denna motor kan frihjulas upp till 280 varv/min, vilket motsvarar en 
hastighet på 31,7 km/h, behövs därför ingen frikoppling mellan motor och rullaxel. För 
motorns egenskaper se bilaga 7. 
 
Slutsats av denna del ger oss två aggregat nämligen, 
 
Drivning:  Hydraulmotor CA210 från Hägglunds Drives AB. 
Bromsning: Skivbroms CSM 336 H från Wichita Clutch Company. 
 
Med underlag av vilka utrustningar som skall användas fortsätter arbetet med att 
dimensionera testriggen. 
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5. Rulldimensioner 
Med utgångspunkt från att det skall vara två rullar sker dimensionering nedan.  
 
En lösning skulle kunna vara två stationer en för testning av bromsarna och en för 
testning av drivlina. Men eftersom det finns krav på att det skall vara en rigg för testning 
av båda funktionerna hos trucken, bör rullarna dimensioneras för både drivning och 
bromsning.  
 
Rulldiametrarna på Bilprovningens rullbromsprovare är mindre än diametrarna på 
chassidynamometrarna. En mindre diameter medför en minskad kontaktyta mellan däck 
och rulle. Testning av drivlina sker i regel vid högre varvtal på rullar/däck. En liten 
kontaktyta i samband med hög periferihastighet på rullarna kommer att öka 
deformationen per tidsenhet på däcket. Det medför att värmen kan öka chockartat med 
plastisk deformation av däcket som följd. Problem av detta slag är vanligt vid testning av 
motorcyklar. För att vara på den säkra sidan vad gäller däckskador dimensioneras  
riggens rullar som en chassidynamometer. 
 
Tillvägagångssättet för att hitta rätt rulldiameter har varit att analysera olika tillverkares 
rullar och på så sätt få ett bra mått. Vid förfrågningar har vi inte fått något bra svar till hur 
diametern valts. Förmodligen har tillverkarna testat sig fram till respektive rullar. Vad vi 
måste fastställa är sammanhanget mellan rulldiameter och däckdimension hos de olika 
tillverkarna. Därefter skalas dimensionerna upp på de befintliga rullarna till en storlek 
som är anpassad till truckarna. För att validera resultatet i slutändan måste ett test ske. 
 
Analys av rulldiameter 
De olika rulldiametrarna hos några chassidynamometertillverkare listas upp, se bilaga 8. 
Avståndet mellan rullarna, det sk rullavståndet (c-c) preciserades. En undersökning 
gjordes för att bestämma största och minsta däckdiameter på fordonen lastbil, personbil 
och truck. Därefter jämfördes däckdiametrarna med rullarnas diametrar på de olika 
tillverkarnas utrustningar. 
 
För att räkna ut däckdiametern för person- och lastbil används olika storheter. Vi tar 
däcket 235/55R17, som är en av de större bildäck som används på personbilar. Den första 
siffran anger däckets bredd i millimeter, den andra däckets profil (höjd) uttryckt som 
procent av bredden och den tredje innerdiametern uttryckt i tum. Med en tum lika med 
25,4mm, blir däckets totala diameter följaktligen 17*25,4+2*0,55*235= 690,3mm. På 
samma sätt räknas diametrarna för lastbildäcken ut. 
 
Måtten på truckdäcken anges på ett annat sätt. Exempelvis dimensionen 21x35, som är ett 
av de större däck som återfinns på Kalmars reachstacker. Den första siffran anger däckets 
profil (höjd) och den andra innerdiametern (båda värdena uttryckta i tum). Följaktligen 
blir däckets totala diameter (2*21+35)*25,4=1955,8mm. 
 
Jämförelse sker i tabell, se bilaga 8, mellan det största däcket för person- och lastbil på 
minsta rullen för respektive utrustning. Då erhålls en kvot som sedan multipliceras med 
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Figur 5.1 Egen principbild över de olika vinklarna som bildas 
 

största truckdäckets diameter. Rulldiametrarna som då fås vid jämförelse med lastbilar är 
578,28mm och med personbilar 764,98mm. 
 
Slutsatsen av analysen av rulldiametern blir följande. Det som ger däckskador och högre 
rullmotstånd är hög hastighet och liten kontaktyta. I vårt fall är inte en hög körhastighet 
aktuell, truckarnas maxhastighet är 30 km/h. Denna hastighet är att jämföra Mustangs 
MD-1000 chassidynamometer (för lastbilar), som kan köras i 177 km/h kontinuerligt och 
200 km/h momentant. Med låg hastighet är den ena parametern som orsakar däckskador 
minskad. Därför kan vi välja en rulle med mindre diameter där 578,28 mm avrundas till 
600 mm. 
 
Rullavstånd 
När rullarnas diameter är bestämd så ska monteringsavståndet, c-c måttet, bestämmas. 
Med ett bestämt c-c mått så varieras vinkeln mellan kontaktytorna beroende på 
däckdiametern, se figur 5.1. Både c-c måttet och vinkeln hos de olika tillverkarna har 
granskats och sedan används de till att fastställa vår utrustning. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I jämförelsen har c-c måttet dividerats med rulldiametern. Då får vi en kvot som sedan 
multipliceras med rulldiametern på vår utrustning. Denna kvot ligger mellan 1.62 och 
1.87, medelvärdet för personbil är 1.75 och medelvärdet för lastbil är 1.73. Vinkeln för 
respektive hjul räknas ut och ses till höger i tabell, se bilaga 8. 
 
Med vår rulldiameter på 600 mm multiplicerat med medelfaktorn 1.75 fås ett avstånd (c-
c) på 1050 mm mellan rullarna i vår utrustning. 
 
Som ses väljer tillverkarna lägre faktor och vinkel för lastbilar än personbilar, då lastbilar 
har högre axelvikt. Då minimeras risken att däcket trycks ner för mycket mellan rullarna. 
Vi följer mönstret med aningen mindre vinkel och ser att en faktor på 1.75 är perfekt i det 



 

 23 

Figur 6.1 Isometrisk vy av 
resultatet. 
 

hänseendet. Faktorn ger nämligen vinklar på 48.5° för största resp 66.3° för minsta 
truckhjulet, alltså i den nedre delen av spannet för lastbilar. 
 
Slutsatsen av benchmarkingen ger oss ett troligt värde på rulldiametern, nämligen 600 
mm. Den ger oss också ett värde på c-c måttet mellan rullarna, detta blir 1050 mm. Det 
rör som finns att tillgå på marknaden har diametern 610 mm, så denna diameter väljs. 
 

6. Hållfasthetsberäkningar och dimensioner 
Med valt driv/broms aggregat och vald diameter och placering av rullar så är 
konceptstudien, steg I, klar. Därför går vi vidare med den mekaniska konstruktionen, 
dock endast de mest väsentliga delarna som rullar och axlar. 
 
I bilaga 9 sammanställs de beräkningar som gjorts för att komma fram till den slutgiltiga 
utformningen av rullar och hur de monteras fast. Hur testriggen är tänkt att se ut 
illustreras i figur 6.1 .Beräkningarna har skett med 2000 mm långa rullar, med avståndet 
1000 emellan. Måtten är tilltagna så att alla truckmodeller kan röra sig och för av- och 
påkörning. I det här fallet erhålls 250 mm på vardera sidan av den största truckbredden 
som är 4500 mm. Måttet 1000 ger 175 mm för minsta trucken (innermåttet 1350) att röra 
sig på. 
 
Med beräkningarna som grund (Bilaga 9), valdes lager, axlar, flänsar och ett förslag till 
ram. Resultatet ses i figur 6.1, komponenterna och detaljerna är markerade med pilar. 
Ritningar på resultatet finns i bilaga 11. I beräkningen kom vi fram till att 8 skruvar med 
dimensionen M24 skulle sammanfoga fläns och rulle. Efter samråd med handledaren på 
Kalmar industries så skulle 16 st M24 kunna vara en bättre lösning, då fler skruvar ger ett 
jämnare kontakttryck. Beräkningar som ej gjorts än är kälradier på axlar, flänsens 
dimensioner, axelkopplingar, ram, fästen till hydraulmotor och skivbroms. 
Rekommendation för fortsatt arbete är att även dessa beräkningar görs. 
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7. Resultat 
Examensarbetet resulterade i ett förslag till driv- och bromsenhet för testning av berörda 
truckmodeller. Konstruktionsunderlag för huvudkomponenter som rullar och axlar togs 
även fram i form av beräkningar och ritningar. Mesta delen av projektet bestod av 
faktainsamling och sökande efter separata lösningar för drivning respektive bromsning. 
Mest fakta har hittats för bromsdelen. Vilket har inneburit att mer tid har gått till denna 
del för insamling och utvärdering av fakta.  
 
De förslag som arbetats fram är ett resultat som på bästa sätt tillfredsställer 
krav/önskemål från Kalmar Industries. Hänsyn har tagits i första hand till funktion och 
konstruktion, pris och ekonomi har tagits i andra hand. Dock har viss hänsyn tagits till 
kostnader för drivning av utrustningen. För materialkostnader se bilaga 10. Konceptet vi 
har kommit fram till är optimerad på så sätt att ingående delar har försökts hållas nere. 
Med det menar vi att komponenter som reduktionsväxlar och frikopplingar har undvikits, 
då de inte tillför utrustningen någon funktion utan endast är en hjälp- eller 
kringutrustning. Stora fördelen med mindre antal komponenter och detaljer är att 
utrustningen hålls så enkel som möjligt, både konstruktions- och funktionsmässigt. 
Beräkningar har gjorts på rullarna och på andra detaljer som har berört valet av broms- 
och drivutrustning. Detaljer som axlar, flänsar, svetsar, kilförband, lager och kritiskt 
varvtal har berörts i uträkningarna.  
 
Ritningar och beräkningar som gjorts är endast en del av primärkonstruktionen. Med det 
vill vi säga att den del vi har gjort blir en rekommendation för fortsatt arbete av 
primärkonstruktionen. Resultatet på utrustning och de grundläggande 
dimensionsberäkningarna ger en bra grund till fortsatt arbete för Kalmar industries. 
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