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Förord 
 
Vi vill tacka Highland Group AB som uppdragsgivare för ett intressant och mycket 
lärorikt examensarbete. Christer Almqvist, som har varit vår handledare och 
kontaktperson på företaget, förtjänar ett stort tack för sitt goda tålamod och 
samarbetsvilja.  
 
Likaså vill vi även tacka vår handledare Håkan Pettersson för sin ovärderliga kunskap 
och erfarenhet av Catia V5 och tilläggsmodulen MSC SimDesigner, samt 
ADAMS/Solver. Utan Håkan hade vi inte kunnat genomföra projektets viktiga analyser.  
 
Utöver våra handledare vill vi även tacka de företag vi kontaktat för en överraskande god 
vilja att hjälpa oss studenter att samla in nödvändig information. 
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Sammanfattning 
 
Highland Group AB skulle hjälpa en kund med att skapa en fyrhjulig motorcykel, ATV, 
vilket Highland aldrig tidigare gjort. Till hjulupphängningens bärarmar ville de använda 
sig av traditionella tillverkningsmetoder och rör med runt eller fyrkantigt tvärsnitt. Vi 
fick till uppgift att ta fram koncept på hur dessa kan konstrueras. Vi simulerade körning 
på stötig väg för att ta reda på de krafter som uppkommer på armarna. Utifrån detta 
kunde vi utföra hållfasthetsberäkningar för att se vilka koncept som var bäst lämpade för 
den tuffa miljö ATVs är anpassade för. Det koncept som utmärkte sig som det bästa blev 
en arm med runt tvärsnitt, vilken hade mycket goda hållfasthetsegenskaper och uppfyllde 
de krav vi ställde på konstruktionen. Företaget var intresserade av vårt projekt och ville 
gärna arbeta vidare på det. Vi hjälpte företaget att intressera sig för datorstödd simulation 
i samverkan med hållfasthetsberäkningar vilket de skulle vilja engagera sig i. Projektet 
har givit oss större insikt i konstruktionsval och hållfasthetsberäkning samt gett en stor 
vana av att arbeta med datorstödda konstruktionsverktyg. 
 

Abstract 
 
Highland Group AB was helping a customer of theirs to create an All-Terrain Vehicle 
(ATV), a project Highland has never been involved with before. For the wishbone arms 
of the wheel suspension, traditional manufacturing methods and tubes with cylindrical or 
square shaped cross section was preferred. We performed a simulation where the ATV 
was driving on a bumpy road too see the forces involved. With the results we proceeded 
to calculate the strength of the concepts to find out which is best suited for the tough 
environment in which the ATV is used. The concept that turned out to be the best was a 
wishbone made of circular cross section, which had good structural strength and did 
fulfill the demands that we required for the construction. The company where interested 
in the project and could see themselves proceeding with the work in the future. We 
helped the company to find interest for computer aided simulation in collaboration with 
structural strength analysis, which they would like to engage in. The project has given us 
a larger knowledge in the choices of construction and structural strength analysis as well 
as experience working with computer aided construction tools. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Highland Group AB såg en växande marknad för fyrhjuliga motorcyklar, eller som det 
kallas till vardags, ATV (All-terrain Vehicle). Detta är en tuff marknad där varumärkena 
är djupt inarbetade världen över och valmöjligheterna är många, trots det ville Highland 
slå sig in i branschen. På den svenska marknaden finns idag ett par stora aktörer precis 
som i resten av världen, men marknaden ligger ännu i inledningsfas och man ser att fler 
och fler konsumenter även köper ATV som transportmedel. Tidigare var det enbart 
jordbruk och jägare som använde dessa fordon, men nu ökar marknaden även till vanliga 
konsumenter.  
 
Huvudsakligen finns det två typer av ATV, sportigare och mer landsvägsanpassade, även 
kallade Quad och arbetsredskapsmotorcyklar. Arbetsredskapen är mer gedigna i sin 
konstruktion med väl tilltagna dimensioner och är inriktade mot tuffare terrängkörning. 
Quad-motorcyklarna är däremot lättare till vikten och mer lämpade för körning på 
landsväg och grusväg. Highlands förhoppning var att skapa en hybrid mellan de två 
segmenten för att på så sätt nå ut till fler konsumenter med varierande önskemål.  
 
Utifrån Highlands tester bestämde sig företaget för ett par stora konkurrenter som enligt 
deras mått var marknadens bästa och ville använda dessa som riktlinje och grund till 
förbättring. En vital del i hur ATVn beter sig ligger i hjulupphängningen och däri är 
bärarmarna en viktig beståndsdel. Highland ville ha bärarmar likvärdiga konkurrenternas 
fast till en lägre verktygs- och tillverkningskostnad. 
 

1.2 Syfte 
 
Examensarbetet syftade till att, utifrån konkurrenternas bärarmar som referens, skapa ett 
substitut med enkel tillverkningsmetod. Den framarbetade bärarmen skall ha samma 
styrka och flexibilitet som referensen, vilket skulle undersökas genom noggranna 
analyser och simuleringar.  
 
Highland ville att vi skall ta fram underlag som bevisar vilken tillverkningsmetod som är 
bäst att använda sig av då smidda armar är uteslutna. Att de inte ville använda sig av 
smidda armar är för att den tillverkningsmetoden kräver en större tillverkningsserie för att 
få ner styckpriset. Företaget ville att armarna ska medföra att ATVn erhåller samma eller 
bättre komfort och vägegenskaper som konkurrenten. 
 
Vad Highland Group AB vill att projektet skall utmynna i finns i Bilaga 1 – 
Uppdragsbeskrivning, vilket är en detaljerad uppdragsbeskrivning. 
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1.3 Mål 
 
Målet var att genom vårt arbete hjälpa till att skapa en marknadsledande ATV. Vi ville ge 
företaget en lösning baserad på välarbetat underlag som stöder vårt konstruktionsförslag, 
avseende hållfasthet och konstruktionskrav. Kravet på en enklare tillverkningsmetod 
innebär att bärarmen blir billigare att tillverka. Armen skall trots tillverkningsmetod 
erhålla samma eller högre hållfasthet som referensarmen. Armen bör även uppvisa 
utbredda spänningar vid belastning, eftersom spänningskoncentrationer förenklar 
uppkomsten av brott och plastisk deformation. 
 

1.4 Företagsbeskrivning 
 
Highland Group AB är ett innovations- och utvecklingsbolag med avancerad 
spjutspetsteknologi inom MC-motorer och av hela motorcyklar. Bolaget har de senaste 
fem åren investerat närmare 50 miljoner kronor i utveckling av ny motorteknologi och är 
idag internationellt välkänt och  välrenommerat inom motorcykelbranschen. I november 
2005 deltog man i den stora motorcykelmässan i Milano. Det uppvisade 
produktprogrammet med dess nyheter rönte mycket stor internationell uppmärksamhet. 
Bolagets specialitet är motorcykelns motsvarighet till bilarnas  SUV, som fungerar både i 
terräng, på landsväg och i stan. 
 
Företaget som grundades 1996 är beläget i Skällinge, utanför Varberg. Flera anställda är 
tidigare tävlingsförare och fabriksförare från Husqvarna. Tillsammans med rutinerade 
motorkonstruktörer har företaget blivit omnämnt som landets sista motorcykeltillverkare. 
Men, en mer riktig beskrivning av bolaget är nog snarare som den första i nästa 
generations motorcykelinnovatörer. 
 

 fig. 1.4 
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2 Produktundersökning 
 

2.1 Återförsäljarundersökning 
 
För att få större insikt i befintliga ATVs utformade vi ett frågeformulär som vi hade till 
underlag för ett antal telefonintervjuer. Den huvudsakliga anledningen till dessa 
intervjuer var för att få åsikter från personer med större erfarenhet inom ämnet, likaså för 
att veta bättre vad som skiljer konkurrenterna åt i grövre drag. Vi ringde upp ett tiotal 
återförsäljare och reparatörer, varav fyra gav oss sin tid och sina åsikter. 
Fullständiga svar från samtliga intervjuer finns i Bilaga 2 – Återförsäljarintervjuer. 
 

2.1.1 Frågeformulär 
 

1. Vilka märken säljer ni? 
2. Vilka skillnader i stora drag finns det mellan märkena med tanke på 

köregenskaper? 
3. Vilken ATV förespråkar ni? 
4. Vilka är era kunder? Vad vill de ha för egenskaper hos ATVn? 
5. Vad ser ni för skillnader mellan landsvägs- och arbetscyklar? 
6. Säljer ni mest två- eller fyrhjulsdrivet? 
7. Säljer ni flest cyklar med individuell stötdämpning bak eller med stel bakaxel och 

sving? 
8. Har stabiliteten i kurvorna någon relevans till vilket märke man köper? 

 

2.1.2 Resultat och slutsatser 
 
De personer vi pratade med var insatta i deras produkter och hade erfarenhet av dem 
direkt eller indirekt, detta gav oss bra svar och lite mer insikt.  
Märken varierade mellan säljarna men två av de vi intervjuade sålde enbart Yamaha, 
beroende på tillverkarens stora marknadsdelar. Bland kunderna utmärkte sig yrkesfolk i 
mindre lantbruk och skogsbruk som även använder cyklarna till jakt. Driftsäkerheten är 
det viktigaste och även automatisk växellåda är viktigt hos kunderna. Något som kommer 
starkt nu är servostyrningen, som är mycket uppskattat då arbetscyklarna ofta är 
tungstyrda p.g.a. sin höga vikt.  
De sportigare landsvägsmotorcyklarna är på framfart men bland säljarna vi intervjuade 
var fortfarande arbetsmaskinerna de som säljs mest. Vi undrade även över cyklarnas 
vältbenägenhet i kurvor, där en del säljare hade erfarenheter inom området. De var 
övertygade att bristen på körteknik är den huvudsakliga orsaken till att cyklarna välter. 
En säljare sade att däcken spelade in, där landsvägsdäcken, p.g.a. sin större 
anläggningsyta, är betydligt stabilare. 
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Ur undersökningen fick vi goda svar på de frågor vi ställde och blev mer säkra på vår sak. 
Detta underlaget gav oss en föreställning om vilka konkurrenter som är de större 
aktörerna på marknaden och varför kunderna väljer just deras modeller. Det gav oss även 
ett riktvärde på vilka konkurrenter som är intressanta för vår konkurrentanalys. 
 

2.2 Intervju med Thomas Friedrichs på Highland 
 
För att få svar på några av de frågor som kom upp när vi undersökte Highland Motors 
inköpta konkurrentmotorcyklar tog vi kontakt med Thomas Friedrichs, som arbetade på 
företaget fram tills den 25 januari 2007. Thomas hade den största praktiska erfarenheten 
av de inköpta motorcyklarna och hade lagt mest tid på att utvärdera maskinerna. 
 
Intervjun gav oss en chans att prata med någon som känner motorcyklarna och vet vad 
hjulupphängningens komponenter och egenskaper gör för körbarheten. Konkurrenterna 
kommer från Amerika och Asien, vilka har vitt skilda hjulupphängningar avsedda för mer 
eller mindre likvärdiga användningsområden. Dessutom gjorde skillnaden i storlek på 
motorcyklarna att systemen blev än mer olika. För Highland var detta intressant att 
undersöka och för oss en chans att se de olika systemen i verkligheten. Med Thomas och 
konkurrentmotorcyklarna nära kunde han visa hur delarna sammanverkade på ett enklare 
sätt och samtidigt visuellt klargöra de delar vi pratade om. 
 
Komplett lista över Highlands inköpta konkurrentmotorcyklar finns i Bilaga 3 – 
Konkurrentundersökning med tillhörande specifikation på hjulupphängning. Komplett 
intervju med Thomas finns i Bilaga 4 – Intervju med Thomas Friedrichs. 
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3 Produktdefinition 
 

3.1 Produkt 
 
I den bakre hjulupphängningen på en ATV, bland de mer välpresterande modellerna av 
arbetsredskap, använder man sig av individuell hjulupphängning, d.v.s. hjulen rör sig 
oberoende av varandra. Varje hjul sitter fixerat i ett nav, detta hålls fast mot chassiet med 
bärarmar, i detta produktsegment vanligen två s.k. A-armar. Dessa bärarmar är grunden 
för detta projekt. 
 

3.2 Process 
 
Bärarmarnas geometri förklarar hjulets rörelse mot underlaget till chassiet och 
stötdämpningen samt fäster navet i ATVn med rätt avstånd. Bärarmen överför kraft från 
hjulet, som i sin del fick den överförd från däcket och i sin tur väglaget. Väglaget ger en 
stöt till däcket, som överför kraften till hjulet som i sin tur överför kraften till bärarmen 
via hjulnavet. Bärarmarna leder sedan kraften till stötdämparen och fjädern som tar upp 
kraften så att chassiet påverkas minimalt och komforten ökar vid körning.  
 

3.3 Omgivning 
 
Bärarmarna, speciellt de lägre, är placerade nära underlaget och måste därför tåla höga 
påfrestningar som stötar, slag och korrosion. På grund av ofta dåligt väglag sker plötsliga 
förändringar i hjulens läge vilket även det utsätter bärarmarna för höga krafter. 
Motorcyklarna används såväl vinter- som sommartid vilket gör att alla komponenter 
måste klara temperaturskillnader, luftfuktighet, solljus och isbildningar.  
 

3.4 Människor 
 
Mycket av kördugligheten och komforten är baserat på bärarmarnas konstruktion och 
placering, vilket direkt påverkar förarens uppfattning vid körning. Bärarmarna är tänkta 
att ha samma livslängd som själva ATVn, de skall alltså aldrig bytas ut. Då detta ändå 
behövs skall det vara så enkelt som möjligt och skall kunna göras utan att montera ned 
hela ATVn.   
 

3.5 Ekonomi 
 
Projektet skall inte direkt resultera i en tillverkad produkt utan enbart analyser av 
geometri och materialtjocklek, därför berörs inte ekonomi i detta projekt. 
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4 Avgränsningar 
 

4.1 Konstruktionsmetoder 
 
Highland begränsade de konstruktionsmetoder vi fick använda till följande tre; rör med 
cirkulärt- eller fyrkantigt tvärsnitt samt djuppressad plåt. Dessa metoder får även 
kombineras för bästa möjliga resultat. 
 

4.2 Miljö 
 
Detta projekt är enbart inriktat på konstruktionsmetoder och avser därför inte 
miljöhantering eller LCA. 
 

4.3 Ekonomi 
 
Detta projekt hanterar inga ekonomiska aspekter förutom det krav Highland har ställt att 
bärarmarna inte skall smidas då detta är en mycket dyrare tillverkningsmetod än att 
svetsa.  
Vi har själva valt att inte undersöka tillverkningskostnaderna närmre då företaget endast 
ville att projektet skulle visa vilken konstruktionsmetod som ger bästa möjliga hållfasthet. 
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5 Kravspecifikation 
 
Upprättad 24 april 2007 
 
För att utvärdera koncepten har en kravspecifikation ställts upp. Denna är uppdelad i två 
delar, en för krav och en för önskemål. Kraven ska uppfyllas för att säkerställa koncepten 
medan önskemålen är önskvärda men inte huvudavgörande. Kraven är namngivna K1-10 
och önskemålen Ö1-5. Resultat av utvärderingen och förklaring av betygsättning finns i 
huvudstycke 10 Utvärdering mot kravspecifikation. 
 
 
K1: Material 
Materialvalet ska vara ett stål av konstruktionstyp. 
 
K2: Infästningar 
Armarna skall vara fästbara mot chassi och hjulnav. 
 
K3: Driftssäkerhet 
Armen skall vara fullt funktionerlig hela ATVns livstid eller mer vid normal användning. 
 
K4: Personsäkerhet 
Armen skall icke vara en orsak för uppkomst av skada på vare sig användare eller tredje 
person. 
 
K5: Ergonomi 
Genom sin konstruktion skall armen, varken aktivt eller passivt, försämra ATVns 
ergonomiska egenskaper på användaren. 
 
K6: Framställningsbar 
Bärarmarna skall vara framställningsbara med dagens konstruktionsmetoder. 
 
K7: Måttanpassning 
Armarna skall tillverkas av standardiserade mått för rör- och plåtdimensioner. 
 
K8: Hållfasthet 
Hållfastheten skall vara likvärdig eller bättre än referens m.a.p. maximal spänning i 
kritiska fall, såsom lastpålägg och avancerad körning. 
 
K9: Töjning 
På samma sätt som K1 skall töjningen vara lägre än referensarmarna. Maximal töjning är 
mätt på den punkt på armen som har störst förflyttning vid belastning. 
 
K10: Vikt 
Bärarmarna skall väga så lite som möjligt utan att kompromissa 
hållfasthetsegenskaperna. 
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Ö1: Markfrigång 
Att genom bärarmarnas geometri erhålla större markfrigång under dem. 
 
Ö2: Enkel tillverkning 
Att underlätta tillverkning genom att välja konventionella konstruktionsmetoder och 
enkla beståndsdelar. 
 
Ö3: Utbredd spänning 
Lokala spänningskoncentrationer kan underlätta brottbildning och plastisk deformation, 
detta är inte önskvärt.  
 
Ö4: Skydd 
Medge ett skydd på undre bärarmen så att ovanliggande komponenter skyddas från slag 
och smuts från väglaget. 
 
Ö5: Lätt rengöring 
Bärarmens skall vara fria från skrymslen där smuts kan samlas och enkla att hålla rena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskriven 21 maj 2007 
 
 
Eric Åberg 
 
 
 
 
Markus Andersson 
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6 Konstruktionsförberedelse 
 
Företaget hade inga data på fasta krafter eller påfrestningar som uppkommer på 
bärarmarna, därför var vi tvungna att ta reda på dessa genom simulationer. För att kunna 
utföra detta krävs ordentliga och strukturerade referenser och modeller av de ingående 
komponenterna som verkar på bärarmarna. Ju närmre verkligheten man kommer med 
referenserna, desto bättre blir resultatet av simulationerna. Stor del av arbetet har 
inneburit förberedelser av simulationsmodell och referensbärarmar från en konkurrent.  
 

6.1 Referensarmar 
 
Highland såg tidigt att en konkurrent hade speciellt intressant hjulupphängning med 
bärarmar smidda i aluminium. Företaget ansåg att detta system kunde innebära riktvärden 
för våra simulationer. 
 
Utifrån de fysiska armarna tog vi de mått som behövdes för att rita upp en modell i Catia 
V5. På grund av armarnas avancerade konstruktion och det faktum att de är smidda, fick 
vi ta många mått för att våra modeller skulle stämma med verkligheten. Vissa 
kompromisser av mått och placeringar fick vidtagas eftersom utgångspunkter för 
mätverktygen var otillräckliga och inte exakta. Detta löste vi genom att avstämma CAD-
modellerna med de verkliga visuellt och ansåg att det var inom ramarna. 
 
Till en början modellerade vi armarna utan struktur och det gav ingen uppföljbarhet. Vi 
såg relativt snabbt att detta inte var bra och  började om från början genom att bygga upp 
ett skellett för de stora delarna samt punkter för infästningar. Detta skellett var också 
tänkt som mall för framtida konceptarmar, med avseende på inpassning i chassiet. Måtten 
på infästningar gjordes så noggrant som möjligt eftersom felaktigheter i dessa leder till 
fel i slutresultat.  
 
Till slut fick vi uppföljbara modeller av referensarmarna, dessa är indelade med enkel 
struktur där mått kan ändras vid behov. 
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6.2 Simulationsmodell 
 
För att kunna simulera armarna i sin rätta miljö krävdes det att vi gjorde en modell av 
ATVns chassi där vi kan fästa in armarna i samt ett underlag som modellen ska stå på. 
Detta utförs i Catia V5 genom en insticksmodul, MSC SimDesigner. 
Sammanställningen av samtliga ingående komponenter måste vara korrekt utförd och 
komponenterna skall placeras på de platser deras ursprungsläge är tänkta. Väl i 
SimDesigner lägger man till kopplingar mellan komponenter samt kopplingarnas 
placering och funktion i samtliga riktningar. När vi hade sammanställt chassiet och de 
komponenter som hör därtill, skapade vi väglagssimulatorn, vilken består av fyra 
cylindrar som skall beskriva underlagets påverkan på ATVn. Simulationen skulle ge 
krafter att beräkna armarnas styrka efter, som i programmet ADAMS/PostProcessor 
avläses ur grafer. 
 
Stötdämpningen spelar stor roll för krafterna som verkar på ATVn. Vi hade fått 
fjäderstyvheter ifrån Highland men inte stötdämparkonstant. Vi tog därefter kontakt med 
ett flertal stötdämpartillverkare och fick ett riktvärde att gå efter. När vi kontrollerat 
stötdämparverkan, dels visuellt och ifrån ADAMS/PostProcessor, kunde vi godkänna 
egenskaperna.  
 
Efter att ha avläst flera diagram och kört dessa simulationer ett flertal gånger för att 
bekanta oss med funktionerna, valde vi en tidpunkt som vi ansåg representativ för hela 
simulationen. De krafter vi mätte ur den valda tidpunkten anlade vi sedan 
referensarmarna för att få riktvärden på vilka materialspänningar som är realistiska att se 
i våra koncept. Samma krafter anlades sedan konceptarmarna på precis samma sätt som 
referenserna för att få likvärdiga och jämförbara data Detta gjordes i Catias insticksmodul 
Generative Structural Analysis, vilken kan tillämpa finita elementuträkningar i en 3D-
baserad miljö. På så sätt kunde vi se maximal spänning och töjning samt förekomst av 
spänningskoncentration och dess position. 
 

 

fig. 6.2 
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6.2.1 Chassi 
 
Den viktigaste bärande delen av ATVn är dess 
chassi, en ram hopsvetsad av fyrkantrör i stål. I 
ramen sitter de flesta komponenter infästa och är 
basen för styrkan i konstruktionen.  
 
Av Highland fick vi deras framarbetade chassi, en 
modell i Catia V5 som ritningsmässigt var relativt 
klar. Vi märkte att mycket tid hade lagts på att 
göra modellen uppföljbar, genom att bl.a. skapa 
konstruktionsmodeller för att bygga chassiet mot. Dessa var för oss onödiga eftersom vi 
såg chassiet som mer eller mindre klart rent geometriskt samt att icke relevant geometri 
kan öka processtiden för simulationen. På så sätt minskade inläsningstiden i Catia, en 
indikation på att simulationen skulle lägga mindre tid på beräkningar av chassiet.  
 
Highland hade konstruerat chassiet utan att göra rörprofilerna ihåliga, vilket hade lett till 
att modellen i simulationen skulle få fel vikt och en högre styvhet. Varken vikten eller 
styvheten på chassiet hade vi specificerat från företaget och därför behövde vi en 
noggrann modell av chassiet för att sedan beräkna vikten och egenskaperna. Vi gick in i 
modellen och gjorde profilerna från solida till rör m.h.a. Catias funktioner.  
 
Chassiet har en del gjord i aluminium som är placerad mellan ATVns två övre 
stötdämparfästen. Vi ansåg komponenten som en tidskrävande del att använda i 
simulationen p.g.a. skillnaden i material och utformning. Komponenten var dock en 
bärande del av ramen och efter diskussion med vår handledare så bestämde vi oss för att 
delens bärande egenskap var tvungen att vara med i chassiet. Ramdelen kommer synas 
utifrån på ATVn och har mjuka strömlinjeformade linjer som följer kåporna. Detta gör 
ramdelens konstruktion avancerad och därför valde vi att utifrån fästpunkter och delens 
centrumlinjer göra om ramen i fyrkantrör. Detta blev enklare, och vi uppskattade att 
hållfastheten skulle vara tillräckligt likvärdig aluminiumkomponenten. 
 

6.2.2 Motor 
 
Efter diskussion med handledare fick vi veta att 
motorn var en bärande del i chassiet och att den 
höga vikten spelar stor roll på placeringen av 
masscentrum. Motorn bär upp sig själv 
samtidigt som den ger högre styvhet i chassiet. 
Vi fick en nästintill komplett motormodell från 
Highland som vi snart förkastade. Modellen var 
nämligen på flera hundra delar vilket gjorde att 
den tog lång tid att ladda och arbeta med. 
 

fig. 6.2.2 

fig. 6.2.1 
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Vi löste problemet genom att göra en förenklad modell baserad på Highlands 
motormodells yttergeometri. Sedan räknade vi, utifrån volym och vikt, ut vilken densitet 
som krävdes och lade in värdet i ett specialmaterial. Vi testade ”skummodellen”, som vi 
kallade den, med Catias funktioner och såg att vårt masscentrum var mycket nära det som 
Highlands motormodell hade.  
 
Chassiet hade fyra fästen för motorn när vi fick den från Highland, men dessa valde vi att 
göra enklare för att öka simulationens processtid och förenkla monteringen i Catia. De 
fyra fästena gjordes med samma dimensioner för att ytterligare förenkla inpassning 
. 

6.2.3 Förare 
 
Problemet med masscentrum gjorde att vi valde att göra en 
skummodell av föraren också. Föraren ska ”köra” ATVn i 
simulationen och därför flyttar personens viktmasscentrum uppåt. 
 
En mindre efterforskning av antropometriska data samlades in och 
vi valde en belgisk undersökning p.g.a. dess många mått och dess 
stora testpersonsantal. En enkel modell skapades och vi angav likt 
motorn ett specialmaterial som förklarade vikten. 
 
Genom Highlands modell fick vi positionen av fotstödet angivet 
men inte för baken. Genom att undersöka företagets modell så fick 
vi fram en fästpunkt för baken. Fotstöden och sitsen skapades på 
chassiet med samma dimensioner som för motorn. Eftersom vi inte har något styre och 
inte heller positioner för handgrepp så valde vi att förarens händer är placerade på dennes 
knän. För att kompensera det masscentrumförändringen som uppkommer när föraren inte 
lägger lite tyngd på styret lät vi modellen luta framåt. 
 

6.2.4 Tank 
 
På Highlands ATV var det tänkt att bränsletanken skulle 
sitta bak under sitsen och rymma upp emot 25 liter. Vi 
ansåg att den vid full tank kommer att flytta masscentrum 
bakåt och något uppåt. Så för att visa detta skapade vi 
ytterligare en skummodell. Positionen av tanken hade vi 
inte fått specificerade så vi lät bränslevolymen vara grund 
till tankens geometri. Efter att vi passat in tanken så 
skapades en infästning på chassiet. 
 

fig. 6.2.3 

fig. 6.2.4 
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6.2.5 Justeringsvikter 
 
Highland hade gett oss ATVns totalvikt och det är även den vikten 
som vår simulationsmodellen ska vara på. Vår modell har enbart 
dom tyngsta komponenterna och de som hjälper till att bära 
konstruktionen, d.v.s. att vi på något sätt var tvungna att lägga på 
vikt för plastkåpor, styre, elektronik etc. för att nå totalvikt. 
Dessutom har vi från Highland fått informationen att ATVn ska ha 
”50/50” viktförhållande, d.v.s. att den ska ha samma vikt på varje 
hjul.  
 
För enkelhets skull gjorde vi två mutterliknande vikter som vi, med samma princip som 
resten av skummodellerna, lade en densitet på. Infästningar i chassiet skapades på både 
fram och bak och vikter monterades. Vi beräknade justeringsvikternas vikt och anpassade 
viktförhållandet så att det blev ett jämnt viktförhållande. 
 

6.2.6 Navet 
 
De nav vi fick från företaget avsynades mot 
chassimodellen och referensarmarna, där märkte vi att 
naven inte stämde helt med vad vi behövde. Vi ritade 
om naven både fram och bak enligt uppföljbar 
modell.  
 
För att få en referens på hur högt upp ATVn kommer 
att stå från underlaget anlade vi en förhöjning från 
centrum av hjulet ut till hjulets anläggningsyta utifrån 
navets centrum. Bottenytan gjorde vi rund så att den 
inte kommer att fastna i några eventuella kanter i våra simulationer.  
 
Naven spelar ingen större roll för vår modell förutom att de skall överföra krafter till 
bärarmarna, därför bestämde vi oss för att ge dem mycket hög styrka för att påverka våra 
simulationer minimalt. 
 

fig. 6.2.5 

fig. 6.2.6 
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6.2.7 Krängningshämmare 
 
För att få bättre och mjukare dämpning på ett 
fordon med individuell hjulupphängning 
monterar man en s.k. krängningshämmare. 
Denna sitter ansluten mellan de två hjulparens 
upphängning och fungerar så att den vid stöt 
på ett hjul fördelar dämpeffekten till det 
motstående hjulet och således avlastar 
stötdämpningen. Kraften som överförs 
regleras genom krängningshämmarens geometri, d.v.s. att stången som förbinder agerar 
som en torsionstav. På en ATV så sitter det ofta krängningshämmare på ATVns 
bakupphängning. 
 
Det CAD-underlag som vi fått från Highland hade geometri för en krängningshämmare, 
men den var inte komplett och inte heller genomarbetad i någon större grad. Tillsammans 
med handledare kom vi fram till att det var enklast att skapa en ny krängningshämmare. 
På konkurrentens ATV sitter den fäst bakom motorn och under förarsitsen, men vi 
bestämde oss för att placera fästet längst bak på den för att få bättre översikt av dess 
funktion. Geometri skapades med konkurrentens infästpunkter, vilket innebar att 
krängningshämmaren satt fäst i den övre bärarmen. Detta gjorde att vi blev låsta till att 
använda ett krängningshämmarfäste på våra konceptarmar, vilket vi inte tyckte var 
intressant i de inledande simulationerna. Krängningshämmarfästet byggdes om för att 
sitta infäst på navet.  
 

6.2.8 Stötdämpare 
 
För att kunna simulera stötdämparna behövdes en enklare geometri som 
beskriver avstånden mellan infästningarna till fjädrarna. Sedan behövs 
även fjäderkonstanten och dämpkonstanten för att få en fungerande 
stötdämpare i SimDesigner. Vi fick tag i fjäderkonstanten enkelt från 
den mest intressanta konkurrenten, däremot var dämparkonstanten 
mycket svår att få tag i.  
 
Geometrin för fjäderinfästningarna mätte vi ur modellerna vi fick från 
Highland, anledningen till varför vi inte använde de modellerna direkt var att de inte hade 
ritats för användning i simulationer, de var snarare ritade för ren design till konceptet. 
Avstånden vi mätte i deras modeller gav oss de rätta längderna för fjädrarna och 
tillsammans med deras fria längd fick vi en fungerande stötdämpare i simulationerna. 
Den dämpande effekten blev inte helt exakt eftersom vi inte lyckades få tag i ett värde 
från konkurrenten, vi fick därför anta ett värde med hjälp av handledarnas expertis. 
 

fig. 6.2.7 

fig. 6.2.8 
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6.2.9 Bottenplatta, vägsimulator 
 
ATVn skall stå på ett underlag som skall kunna röra sig 
upp och ner för att simulera stötar och stenar. Vi ritade 
först en stor platta som täcker hela ATVn och mer 
därtill, på denna skapade vi sedan en cylinder för 
vardera hjul. I cylindrarna placerade vi en stång med 
skålad toppyta, för att passa navets anläggningsyta och 
centrera dem mot varandra men samtidigt tillåta rörelse 
mellan dem. Dessa stänger kan sedan sättas i rörelse 
individuellt.  
I simulationerna kommer det inte se ut som att ATVn kör på en väg utan den kommer att 
stå på dessa stänger som rör sig upp och ner. På så sätt simulerar vi en vägbana uppställd 
med hjälp av givna värden från företaget MSCs mätningar. 
 

fig. 6.2.9 
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7 Konceptarmar 
 
När vi skapade referensarmarna utgick vi för enkelhetens skull ifrån ett välarbetat och 
genomtänkt skellett, detta för att senare kunna skapa konceptarmar som överensstämmer 
med infästningspunkter och har liknande mått mot referensarmarna.  
Christer på Highland sa från början att företaget ville tillverka bärarmar i rörstål med runt 
eller fyrkantigt tvärsnitt, alternativt djuppressad plåt, därför inledde vi konceptarbetet 
med att skapa bärarmar med ett runt tvärsnitt. 
 
Vi hade från början ingen arbetsgång för att skapa bärarmar, ej heller någon struktur att 
lägga upp geometri efter för att få en uppföljbar modell. Uppföljbarheten är mycket viktig 
för att kunna ändra några mått utan att behöva arbeta om hela modellen. Man ska alltså 
enkelt kunna ändra t.ex. materialtjockleken på rören eller flytta en infästningspunkt vid 
behov, utan att något går fel. 
 
De första modellerna vi gjorde hade dålig struktur och fick omarbetas ett flertal gånger 
för att få en struktur vi blev nöjda med och som även är lätt att arbeta efter. Strukturen 
innebar att vi placerade liknande element under egna kataloger, t.ex. lade vi plan och 
sketcher i respektive kataloger. Katalogiseringen förenklar även förflyttningar av element 
i modellen, om man t.ex. skapar något i fel katalog är det enkelt att flytta det till rätt med 
ett enda kommando. Med kataloger kan man även sortera de ingående elementen efter 
eget tycke betydligt enklare än då dessa saknas, det blir därmed mycket enklare att arbeta 
i modellen även om man inte gjort den själv från grunden. 
 
Katalogisering av konstruktionselementen gjorde att vi nu kunde skapa modeller för 
konceptarmarna enligt en enkel och strukturerad arbetsgång, vi kunde även lätt gå in i 
modellen efteråt och ändra mått vid behov, precis som vi önskade.  
 
Eftersom vi enbart ville testa bärarmarnas hållfasthet ur konstruktionsmetodens synpunkt 
hade vi samma infästningspunkter med tillhörande cylindrar för att få så likvärdiga data 
som möjligt vid analys. Infästningens cylindrar är väl tilltagna för att inte störa testerna. 
Detta medför att vikten på armarna i stort går upp, och därför blir missvisande i Bilaga 5 
– FEM-resultat som innehåller samtliga hållfasthetsberäkningar. 
 

7.1 Rörkonstruktion 
 
Utifrån vår undersökning och Highland önskemål skulle vi ta fram ett koncept för 
bärarmar sammansvetsade av rör. Detta är den konventionella och mest använda 
tekniken. På de konkurrentmotorcyklar som vi tittat på har de flesta använt sig av två 
olika rörkonstruktioner, med cirkulär- eller fyrkantsprofil. Cirkulära rör har den 
egenskapen att de är lika starka i alla riktningar, vilket är positivt för detta ändamål. 
Fyrkantrör har inte samma homogena styrka som cirkulära men har styrka i de 
nödvändiga riktningarna, eftersom vi kan styra konstruktionen till att vara starkare i de 
riktningar som vi anser intressanta. 
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Konceptet för cirkulär rörkonstruktion som togs fram i Catia. Problem uppkom då vi 
skulle skapa dessa rör eftersom det inte gick att lägga materialtjocklek på alla svepta ytor. 
Detta löstes genom att de ytor som sveptes kring skelettet tillslöts och fylldes igen helt 
med material för att till sist göras ihåliga med förutbestämd innerdiameter.  
 
Om man först skapar alla delarna och sedan gör dem ihåliga samtidigt blir modellen 
felaktig då inga svetsar kommer att behövas och hela armen ses som en enda ihålig detalj. 
Med vardera del skapad för sig kommer man närmre verkligheten och armen efterliknar 
flera rör sammansvetsade, där angränsningsytorna mellan dem är slutna. För att svetsa 
bärarmar av runda rör uppkommer vissa komplikationer, mest då stagrören skall svetsas 
fast, dessa måste anpassas för att passa de längre ytterrören. Likaså måste ytterrören 
anpassas mot fäströren, vilket innebär en del bearbetning innan svetsningen kan äga rum. 
 
Konstruktionen av arm med fyrkantrör skapades i princip på samma sätt som 
rörkonstruktionen. Det som skiljde var när de längre rörytorna skulle skapas behövde 
man välja kopplingspunkter för att inte dessa skulle vrida sig. För att göra rören ihåliga 
användes samma metod som för rörkonstruktionen, ytorna fylldes helt och gjordes sedan 
ihåliga för att inte få en stor ihålig modell utan slutna angränsningsytor. 
Eftersom profilen är fyrkantig får man relativt enkla och plana ytor att svetsa samman 
rören mot, den enda bearbetningen som behövs av stagrören är att kapa dem med rätt 
vinkel mot ytterrören. Ytterrören däremot måste kapas och anpassas till fäströren som då 
är runda. 
 

7.2 Böjd rör- och fyrkantskonstruktion 
 
Efter observation på en av konkurrenternas undre bärarmar såg vi att denna, genom sin 
böjda utformning, erhöll något högre markfrigång. Vid terrängkörning är detta positivt 
eftersom man inte vill att underlaget ska fastna eller slå i ATVns bärarmar. Ofta sitter det 
s.k. hasplåt på undersidan av chassiet som är till för att ta upp slag från väglaget, den är 
förstärkt därefter, vilket inte bärarmar är. Vi ville därför testa detta konceptet.  
 
För att göra en böjd modell utgick vi från den ursprungliga, raka, armen. Vi skapade en 
yta som beskrev böjningen av armen sedd från sidan. På denna yta projicerades sedan det 
raka skelettet och avsynades ovanifrån för att avstånden mellan infästningspunkterna 
skulle förbli desamma. Armen skapades sedan genom att svepa samtliga ytor efter det 
nya, böjda, skelettet. Enbart dom parallella raka armarna behövs böjas medan 
förstärkningarna mer eller mindre kommer vara oförändrade Samma arbetsgång som 
tidigare tillämpades utan större komplikationer. 
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7.3 Stansad plåt 
 
Två plåtar som stansas med ribbor kan svetsas samman för att skapa en bärarm, detta var 
en metod Highland ville vi skulle testa. Vi skapade därför en geometri med dessa 
förutsättningar som till utförandet liknade rör- och fyrkantkonstruktionerna. Eftersom 
formen pressas ut ur plåt, blir den slutgiltiga armen ihålig precis som de andra armarna. 
 

7.4 Stans/fyrkant-hybrid 
 
Med samma system som med fyrkantkonstruktion och stansad plåt gjorde vi en hybrid av 
dessa. Vi hade tittat på en konkurrent som använde sig av detta systemet och vi ville testa 
om detta var en bra lösning. Två parallella fyrkantrör utgör grunden av konstruktionen 
och förstärkningarna mellan dem är djuppressade i plåt, för formstabilitet. 
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8 Simulationsanalys 
 
Simulationen utfördes med hjälp av underlag erhållet från MSC via vår handledare 
Håkan, detta underlag gav oss riktvärden för att simulera stötiga vägförhållanden. Ur 
detta, med hjälp av MSC SimDesigner Motion och Flex, skulle vi kunna läsa ut de 
materialspänningar och förändringar i konstruktionen som stötarna orsakar bärarmarna.  
 
Flex-funktionen i SimDesigner fungerade inte och vi sökte alla tänkbara vägar för att lösa 
problemet, utan någon framgång. Vi bestämde att om det inte gick att lösa var vi tvungna 
att analysera bärarmarna på ett annat sätt. Detta skulle utföras genom att söka krafterna i 
de sammankopplingar som finns i simulationsmodellen vid en intressant tidpunkt där 
armen belastas till hög grad. Dessa krafter påläggs sedan armen i en traditionell FEM-
beräkning i Catia för att jämföra resultaten mellan armarna. 
 
De krafter som påläggs armarna är egentligen alldeles för höga för materialet att klara av. 
Detta beror på att vår simulation ej kunde ta hänsyn till några deformationer eller 
exempelvis däckens dämpning av underlagskrafter, vilket vi hade kunnat ta mer hänsyn 
till då Flex funktionen hade fungerat. Med de analyser vi får på traditionell väg kan vi 
jämföra materialspänningar och på så sätt se huruvida våra koncept håller måttet 
gentemot referensarmarna. Spänningar och förskjutningar är därför inte verkligt 
förankrade men ger ändå ett riktvärde om vilka som har högst hållfasthet.  
 
Den första analysen utfördes på referensarmarna som var konstruerade av smitt 
aluminium. Denna analys skulle stå som referens att utgå ifrån när vi testade de olika 
koncept som tagits fram. Målet med att analysera simulationerna var att skapa en 
likvärdig arm som den smidd i aluminium, med den skillnaden att armen skulle 
konstrueras i stål och med svetsning eller pressning som konstruktionsmetod. 
 
För att testa hur armarna hanterade materialpålägg ur vikt- och hållfasthetssynpunkt så 
testade vi att öka materialtjockleken från 2 mm till 3 mm. 
 
Analysresultat samt vikter finns utförligt representerade i Bilaga 5 – FEM-resultat. 
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9 Utvärdering av koncept 
 
 
För att bestämma ett slutgiltigt koncept har vi utvärderat de olika förslagen enligt vår 
kravspecifikation samt vårt egna sunda förnuft. Det vi tittat på ur hållfasthetssynpunkt är 
materialspänningar under körning. Vi har också analyserat var de höga spänningar 
uppkommer och vad orsaken kan vara. Underlag för vrid- och böjmotstånd finns i Bilaga 
6 – Böj- och vridmotstånd, FEM-resultat i Bilaga 5 – FEM-resultat. 
 

9.1 Övre/undre bärarm, cirkulära 
rör 

 
Fördelar: 
Traditionellt utförande med cirkulära rör, 
sammanställes genom svetsning. 
Cirkulära rör tar upp lika mycket spänning i alla 
riktningar samt har ett stort vridmotstånd. 
 
Nackdelar: 
Erhåller högre vikt vid materialpålägg beroende 
på att tjockleken ökar proportionellt med 
materialmängden. 
 
 
 
 

9.2 Övre/undre bärarm, 
fyrkantrör 

 
Fördelar: 
Traditionellt utförande med fyrkantrör, 
sammanställes genom svetsning. 
Profilen medger ett bättre böjmotstånd i 
längsgående riktning. 
 
Nackdelar: 
Jämfört med cirkulära rör, ger 
fyrkantrörprofilen ett något lägre 
vridmotstånd. 
 

fig. 9.1a 

fig. 9.1b 

fig. 9.2a 

fig. 9.2b 
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9.3 Böjd undre bärarm, cirkulära 
rör 

 
Fördelar: 
Traditionellt utförande med cirkulära rör, 
sammanställes genom rörbockning och svetsning. 
Markfrigången blir högre under bärarmen därför 
att konstruktionen går en annan väg från chassiet 
till navet. 
 
Nackdelar: 
Bockningen kan ge plats för 
spänningskoncentrationer.  
 
 
 
 

9.4 Böjd undre bärarm, fyrkantrör 
 
Fördelar: 
Traditionellt utförande med fyrkantrör, 
sammanställes genom rörbockning och svetsning. 
Markfrigången blir högre under bärarmen därför 
att konstruktionen går en annan väg från chassiet 
till navet. 
 
Nackdelar: 
Bockningen kan ge plats för 
spänningskoncentrationer.  
 

fig. 9.3b 

fig. 9.4a 

fig. 9.4b 

fig. 9.3a 
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9.5 Övre/undre bärarm, stansad 
plåt 

 
Fördelar: 
Två ingående delar förutom infästningarna. 
 
Nackdelar: 
Ökad svetstid, mer svetsar innebär fler riskabla 
zoner och kan innebära högre 
korrosionsbenägenhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.6 Övre/undre bärarm, 
stans/fyrkant-hybrid 

 
Fördelar: 
 
Den undre bärarmen har stansad undersida som 
genom sin utformning ger ett skydd mot stötar och 
stänk från underlaget. 
 
Nackdelar: 
 
Utförandet av den undre bärarmen ger en högre vikt 
gentemot de andra koncepten.

fig. 9.5a 

fig. 9.5b 

fig. 9.6a 

fig. 9.6b 
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10 Utvärdering mot kravspecifikation 
 
I vår utvärdering betygsätter vi våra förslag från 1-4. 
 
4 Uppfyller säkert krav 
3 Uppfyller troligen 
2 Uppfyller knappast krav 
1 Uppfyller inte krav 

 
De krav och önskemål vi utvärderar mot, förklaring av krav och önskemål finns i 
huvudstycke 5 – Kravspecifikation. 
 
K1 Material Ö1 Markfrigång 
K2 Infästningar Ö2 Enkel tillverkning 
K3 Driftssäkerhet Ö3 Utbredd spänning 
K4 Personsäkerhet Ö4 Skydd 
K5 Ergonomi Ö5 Lätt rengöring 
K6 Framställningsbar   
K7 Måttanpassning   
K8 Hållfasthet   
K9 Töjning   
K10 Vikt   
 
K1-K7 är krav som antingen uppfylls eller inte, därför får de betygen 1 resp. 4. Kraven 
K8-K10 är testade efter genomsnitt av två spänningsfall för både undre och övre bärarm. 
Sedan är de graderade efter maximal spänning, maximal töjning och sammanlagd vikt, 
dessa kraven är mätbara och graderade efter skala bifogad i Bilaga 5 – FEM-resultat. 
 
  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 Summa 
Referens 1 4 4 4 4 4 1 2 1 4 29 
Cirkulära rör 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 36 
Fyrkantrör 4 4 4 4 4 4 4 1 2 3 34 
Cirkulära rör - böjd 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 33 
Fyrkantrör - böjd 4 4 4 4 4 4 4 1 1 3 33 
Stansad plåt 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 36 
Fyrkant/djuppressad plåt 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 37 
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De koncept med värden, från kravutvärderingen, på 36 eller högre gick vidare till 
önskemålsutvärderingen nedan. Betygen baseras på om önskemålet uppfylls eller inte, 
alltså är skalan 1 eller 0 
 
  Ö1 Ö2 Ö3 Ö4 Ö5 Summa Resultat 
Cirkulära rör 1 4 4 1 4 14 50 
Stansad plåt 1 4 1 1 1 8 44 
Fyrkant/djuppressad plåt 1 1 1 4 1 8 45 

 

11 Utvärderingsgranskning 
 
Utvärderingen mot kraven ger en utslagning av de koncept som i det stora hela är sämre 
lämpade som lösningsförslag. Tre förslag gick vidare till önskemålsutvärdering där 
ytterligare egenskaper kontrollerades. Önskemålen gjorde att utvärderingen gick åt 
cirkulära rörs favör vilket inte var fallet efter kravutvärderingen. 
 
Ur kravutvärderingen blev de båda böjda undre konceptarmarna utslagna, detta p.g.a. de 
höga spänningarna som uppkom i materialet, dessutom fick de kritiska punkter och höga 
töjningar. Armarna ger högre markfrigång, men för att de skall vara användbara krävs det 
mer materialpålägg vilket ökar vikten.  
 
Stansad plåt och stans/fyrkant-hybrid använder sig av pressad plåt i sin konstruktion och 
har mycket goda hållfasthetsegenskaper i sökta riktningar och därmed tänkbara som 
slutgiltiga koncept. De faller dock på den mer avancerade tillverkningen och att de ger 
plats åt kritiska punkter med lokalt höga spänningar. 
 
Cirkulära rör är mer flexibla i olika riktningar och får samtidigt en högre utbredd 
spänning som gör att uppkomsten av kritiska punkter minimeras. Vi kontrollerade 
viktökningen vid materialpålägg på de tre förslagen, vi ökade materialtjockleken med 
1mm och såg på den procentuella viktökningen av både över- och underarm. Cirkulära 
rör hade minst viktökning vilket gör att materialpålägg är bättre lämpat vid behov av 
högre hållfasthetsegenskaper om man samtidigt ska hålla ner vikten. Uträkningar finns i 
Bilaga 5 – FEM-resultat i tabellen för genomsnittlig procentuell viktökning.  
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12 Materialval 
 
För att få reda på mer om de alternativ vi hade för materialval mötte vi en sakkunnig från 
Outokumpu, Stefan Ekblad. Highland hade planerat att använda deras rörmaterial till 
chassi och andra komponenter och de ville att vi skulle prata med dem angående 
bärarmar. 
 
Highland ville använda ett rostfritt stål vilket Outokumpu kunde leverera med mycket 
goda egenskaper och till ett relativt lågt pris. Outokumpu marknadsför bland annat ett stål 
kallat HyTens, ett hårdvalsat stål. Detta stål är bearbetat till en metastabil austenitisk fas 
och får genom ytterligare bearbetning mycket goda hållfasthetsegenskaper. Enligt Stefan 
var detta ett mycket gott exempel på att rostfria stål kan göras hållfasta genom legeringar 
utan att stålet blir allt för dyrt. 
 
LDX-2101 var det material Stefan förespråkade och rekommenderade att vi och Highland 
skulle välja för konstruktionen. Detta material är ett duplext stål, d.v.s. materialet består 
av olika faser och uppnår sin hållfasthet genom mjukglödgning då det värms upp till 
glödgat tillstånd och kyls sedan av långsamt. LDX-2101 ger en sträckgräns på omkring 
600 MPa, likaså har materialet en mycket god brottförlängning vilket innebär att det går 
inte av direkt efter sträckgränsen utan utvidgas i detta fallet kring 45 % innan brott. 
Brottförlängningen är för oss positiv för att om man kör in i någonting så att materialet 
överskrider sträckgränsen, kan bärarmen användas fortfarande istället för att den går av 
direkt, man kan då ta sig till verkstad utan att behöva bärga.  
 
Stefan berättade att de överväger att tillverka rör av LDX-2101 i olika dimensioner. Stålet 
används just nu mest till behållare och tryckkärl. För vår konstruktion av bärarmar med 
cirkulära rör rekommenderade Stefan att vi skall använda oss av 1,2-1,6 mm tjocklek, 
beroende på vilka spänningar som uppkommer och hur mycket säkerhetsgräns vi vill 
erhålla. Om man väljer en dimension under 1,2 mm kommer stålet bli svårare att 
tillpassas och kräva mer kunskap och erfarenhet av svetsoperatören. 
 
LDX-2101 är låglegerat med nickel, vilket ger ett stabilt pris då nickel är ett 
legeringsämne som varierar väldigt mycket i pris. Den goda svetsbarheten gör att 
materialet i framtiden kan komma att bli ett substitut till vanliga kolbaserade stål. Styrkan 
även i svetsarna kan med enkelhet uppnå samma värden som materialet om svetsen utförs 
korrekt och utan större ojämnheter. 
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13 Slutgiltigt koncept 
 
Det koncept som vann utvärderingen mot våra 
uppställda krav och önskemål blev 
rörkonstruktionen med cirkulärt tvärsnitt. Dessa 
uppvisade lägst materialspänningar i de analyser vi 
utförde (se Bilaga 5 – FEM-resultat). Inga 
spänningskoncentrationer uppkom på varken övre 
eller undre bärarm, något som är högst önskvärt. 
Konstruktionen är även homogen vad gäller 
spänningar, ett cirkulärt tvärsnitt får samma 
egenskaper i alla riktningar till skillnad från icke 
cirkulära som visar olika egenskaper i olika 
riktningar. Utförliga beräkningar finns i Bilaga 6 
– Böj- och vridmotstånd. 
 
Efter samtal med Stefan Ekblad från Outokumpu 
testade vi konstruktionens brottssäkerhet mot de 
materialegenskaper vi erhöll från det 
rekommenderade materialet, LDX-2101. Våra 
tester visade att den övre bärarmen hade en brottssäkerhet på över 7 gånger 
gravitationskonstanten, medan den undre hade närmre 3 gånger. Dessa värden är klart 
godkända och riktvärden på vad konstruktionen kan tänkas klara av. Uträkningar och 
förklaringar finns i Bilaga 7 – Brottssäkerhet. 
 
Vår handledare Christer på Highland tyckte om vårt förslag på lösningen och bad oss 
utföra ett par tester med standarddimensioner, detta för att optimera vikten då 
spänningarna i materialet ansågs vara långt inom marginalerna för materialet.  
Vi utförde samma FEM-analys som tidigare fast med 1,6 mm materialtjocklek och fick 
en ökning av materialspänningarna med ca 25 %. Dessa spänningar uppnår ej över 200 
MPa och håller sig med andra ord även de långt inom ramarna för materialen Outokumpu 
tillhandahåller, deras material med lägst sträckgräns håller nämligen 300 MPa och det 
material som rekommenderas i detta fall, LDX-2101, håller 600 MPa. 
Vi pratade även om utmattning med Stefan Ekblad och enligt hans överslagsberäkningar 
och erfarenheter fanns ingen risk för utmattning i vårt fall.  

fig. 13a 

fig. 13b 



Högskolan i Halmstad, 2007-05-21 
Examinator: Lars G Johansson 
  

 
Markus Andersson 

 Eric Åberg 
27 

14 Slutsats 
 
Ur kravutvärderingen fick vi tre olika koncept som uppfyllde våra krav bäst. De gick 
vidare till önskemålsvärderingen. Ur denna utvärdering såg vi en vinnare, nämligen 
konstruktionen med cirkulärt tvärsnitt. Detta koncept hade bättre hållfasthetsegenskaper 
än motståndarna och anses betydligt enklare att tillverka. 
 
Simulationsarbetet kunde ha förenklats om vi hade haft tillgång till funktionen Flex i 
SimDesigner Motion. Det var vår utgångspunkt att vi skulle arbeta med denna 
funktionen, så det blev en besvikelse när vi var tvungna att gå ifrån och välja den väg vi 
valde. Genom traditionell datorbaserad FEM-beräkning kunde vi inte direkt säkerställa 
våra resultat verklighetstroget utan var tvungna att se dem som proportionella mot 
varandra. Dock anser vi att vi valde godtyckliga mätvärden för att testa kritiska punkter 
och att de resultat vi frambringat väl representerar konceptens hållfasthetsegenskaper. 
 
Företaget, med vår handledare i spetsen, var nöjda med vårt arbete, vilket vi anser vara en 
stor framgång. Från oss ville företaget få en utförlig rapport om arbetet samt ta del av det 
datorbaserade resultat och underlag som vi tagit fram. Dessutom fick vi förfrågan om att 
efter examensarbetets officiella slut testa koncepten med deras förändringar och med våra 
metoder. Detta godtog vi förbehållet att detta inte är för tidsomfattande. 
 
För att få mer belägg för vårt konceptval tog vi kontakt med Stefan Ekblad på 
Outokumpu för att utvärdera och diskutera konstruktionsmetoder. Mötet tog plats i slutet 
av projektet och gav oss en chans att tillägga ytterligare argument för att bekräfta vårt 
förslag. Detta möte gav också underlag för företaget att gå vidare på. Detta behandlas 
närmre i huvudstycke 15 Framtida arbete. 
 
Vi anser oss ha följt vår uppställda tidsplan (se Bilaga 8 – Tidsplan) och denna har ej 
reviderats något nämnvärt under tiden. Förändringar i metoder såsom FEM-analyserna 
istället för Flex i SimDesigner har inneburit smärre förändringar i tidsplanen. Eftersom 
tidsplanen har följts enligt oss och våra handledare, har rimliga avgränsningar för arbetet 
satts upp för given tid. 
 
Detta examensarbete har gett oss som studenter en bättre insikt i konstruktionsarbete i 
datorstödd miljö. Vi fick en större Catia-vana än tidigare och kunde testa olika 
arbetsmetoder vid verkliga fall. Vägsimulationen var utmanande och arbetet i MSC 
SimDesigner intressant och spännande. Vi känner att vi fått mycket hjälp av våra 
handledare och är för detta mycket tacksamma. 



Högskolan i Halmstad, 2007-05-21 
Examinator: Lars G Johansson 
  

 
Markus Andersson 

 Eric Åberg 
28 

15 Framtida arbete 
 
Denna rapport har lagt en grund för att konstruera bärarmar till den ATV Highland skall 
konstruera. Vi har kartlagt de krafter och spänningar som uppkommer på bärarmarna vid 
normal körning. Eftersom tiden ej räckt till för att färdigställa konstruktionen av 
bärarmarna kan denna rapport agera underlag för framtida tillverkning. Vi beskriver i 
detta kapitel de steg vi hade tänkt fortsätta med om mer tid funnits till förfogande.  
 
När konceptarmarna ritades upp hade vi ej lyckats upprätta kontakt med sakkunnig, vilket 
vi kunde göra först samma vecka som rapporten skulle lämnas in och allt arbete med 
analyser och konceptframtagning redan var utfört. Stefan Ekblad från Outokumpu i 
Trollhättan åkte ned till oss i Halmstad för att delge oss deras erfarenheter. Kontentan av 
detta möte har inte avhandlats i resten av rapporten utan blev underlag till 
rekommendationer för framtida arbete åt Highland.  
 
Då Highland, enligt Stefan Ekblad, bestämt sig för att använda sig av materialet LDX-
2101 från Outokumpu till konstruktion av ramen tog vi till oss den informationen Stefan 
kunde delge oss om detta och såg över hur pass det står sig mot de spänningar som 
uppkommer på bärarmarna. De tester vi utfört säger att detta materialet med god marginal 
överskrider de hållfasthetsegenskaper som krävs. Det har även goda korrosionsbeständiga 
egenskaper och bärarmarna skall ej behöva lackering enligt Stefan. När rörmaterialet 
svetsas behöver det heller inte eftervärmebehandlas. 
 
De koncept vi tog fram i den inledande fasen under vårt arbete byggde på att 
konstruktionen skulle huvudsakligen bestå av rör, antingen cirkulära eller fyrkantiga till 
tvärsnittet. Stefan visade oss att man även kan använda enbart bockad plåt där man 
förstärker ytterkanterna eftersom, enligt deras erfarenhet, uppkommer de kritiska 
spänningarna på ytterkanterna och det materialet i mitten av konstruktionen 
huvudsakligen behåller dess form. Detta vore intressant att granska noggrannare för att 
jämföras mot de koncept vi analyserat.  
 
Enligt Stefan använder sig flera stora fordonstillverkare av en testmetod som kallas för 
”Curb strike”, man tänker sig att fordonet tvärkör in i någonting som anlägger en stor 
kraft i körriktningen och in mot chassiet. Som namnet tyder på skall testet likna en sladd 
in i t.ex. en trottoarkant. En annan metod man använder kallas ”Pot hole”, där fordonet 
tänks köra ner i en större hålighet i marken. Detta ger krafter i körriktningen och uppåt. 
Dessa testmetoder mäts i en enhet, G, som motsvarar gravitationskonstanten för vår 
atmosfär, 9,82 m/s2. Vår uppdragsbeskrivning (se Bilaga 1 – Uppdragsbeskrivning) sade 
att våra tester skulle baseras på normal körning på väg, dock skulle dessa testmetoder 
vara bra att använda då ATVn skall kunna köras i hårdare terräng och risker för fallen 
”Curb strike” och ”Pot hole” kan uppkomma. 
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16 Källförteckning 
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http://www.helens.se/Archive/documents/Swedish/Produkter/tekn_info_kkr.pdf 
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16.2 Litteratur 
 
Karl Björk. Formler och Tabeller för Mekanisk Konstruktion (5e utgåvan). Spånga: 
Spånga Tryckeri, 2003 
 
Karlebo handbok (15e utgåvan). Stockholm: Liber AB, 2000 
 
Backman, Jarl. Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur, 1998 
 
Olsson, Fredy. Principkonstruktion. Lund: Lunds Tekniska Högskola, 1995 
 

16.3 Kontakter 
 
Christer Almqvist. Handledare och Design Engineer 
Anders Nilsson. R&D 
Thomas Friedrichs. Mekaniker 
Highland Group AB, Skällinge, 0340 – 355 65 
 
Håkan Pettersson. Handledare och universitetsadjunkt 
Högskolan i Halmstad, Halmstad, 035 – 16 75 92 
 
Vincent Shuffler. Motorcykelåterförsäljare 
Vincents Shuffler Bike Shop, Varberg, 0340 – 67 77 78 
 
Stefan Ekblad. Manager för Advanced Engineering 
Outokumpu, Trollhättan, 0520 – 48 87 11 
 
Robert Ny. Student fordonsdynamik 
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, 08 – 790 60 00 



Högskolan i Halmstad, 2007-05-21 
Examinator: Lars G Johansson 
  

 
Markus Andersson 

 Eric Åberg 
30 

Peter Johansson. Säljare reservdelar 
Honda MC Svenska AB, Kungsbacka, 0300 – 513 00 
 
Fredrik Sjögren. Teknisk support 
MSC Software Sweden AB, Göteborg, 031 – 748 59 90 
 
Alexandre Francois. Teknisk support 
MSC Software Corporation, Santa Ana CA USA, +840 714 540 8900 



Högskolan i Halmstad, 2007-05-30 
Examinator: Håkan Pettersson 

Markus Andersson 831018-2715 
Eric Åberg 841202-2777 

 

 
 
 
 
 

Bakhjulsupphängning, fyrhjuling 

- Bilagor - 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examensprojekt 10 p 
Maskiningenjörsprogrammet 

Konstruktion och Design 
Uppdragsgivare: Highland Group AB 



 

 



Högskolan i Halmstad, 2007-05-21 
Examinator: Lars G Johansson 
 

 
 Markus Andersson 

 Eric Åberg 
I 

Bilaga 1 – Uppdragsbeskrivning 
 
Arbetet består i att konstruera länkarmar, fjäder- och stötdämparfästning och 
drivaxelinfästning till bakre hjulupphängning på en ATV (All Terrain Vehicle). 
Olika upphängningsalternativ måste utredas för att komma fram till bästa lösning. 
 
Utredning ska göras för att se vilken tillverkningsmetod som är att föredra med tanke på 
hållfasthet, kostnad, utseende mm. 
 
Infästningspunkter till chassiet finns men kan ändras om det upptäcks hur köregenskaper, 
hanterbarhet eller dylikt kan förbättras. 
 
Arbetet ska utmynna i rapport ,  3D- och 2D-underlag så detaljerna kan testas och 
utvärderas på körbar prototyp. 
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Bilaga 2 – Återförsäljarintervjuer 
 

Lasses garage 
 

1. Yamaha 
2. Säljaren sade att Yamaha är marknadsledande och hade ingen erfarenhet av andra 

märken, därmed ingen åsikt. 
3. Ingen åsikt, enligt föregående svar. 
4. Mestadels kunder som söker arbetsmaskiner, men även några landsvägscyklar. De 

som söker arbetsmaskiner var ofta jägare eller lantbrukare med mindre gårdar. De 
prioriterar kvalitet och driftsäkerhet, automatisk växellåda är att föredra. 
Fyrhjulsdrift som går att koppla ur är högst önskvärt. De större modellerna är 
tyngre att styra, därför vill flera kunder ha servostyrning. 

5. Landsvägscyklarna är lättare till vikten vilket gör dem lättare att manövrera och 
styra. 

6. Uteslutet mest fyrhjulsdrivet. 
7. Individuell stötdämpning. 
8. Inga erfarenheter men körtekniken påverkar mycket. Säljaren sa att vid aktivare 

körning så behöver man ”burka”, d.v.s. att luta sig in i kurvan. 
 

Vincents Shufflers Bike Shop 
 

1. Honda, Kymco, PGO 
2. Ingen åsikt. 
3. Ingen åsikt. 
4. Äventyrsinriktade personer som vill ha gaturegistrerade cyklar och billigare 

cyklar. Cyklar till arbete och då med tillbehör som t.ex. plog, men även för jakt. 
5. Den stora skillnaden enligt Vincent var kvaliteten, som är lägre på de 

gaturegistrerade cyklarna. Motorn i arbetsmaskinerna ska gå mycket längre tid per 
användning och måste tåla mycket mer, likaså växellådan som också ofta är 
automatisk. Det skiljer också mellan två- och fyrhjulsdrivet, arbetscyklarna är 
oftare fyrhjulsdrivna. Motorstyrkan i arbetsmaskinerna är mer 
vridmomentsinriktade och har bättre bottendrag eftersom de ska kunna dra tyngre 
objekt som mindre stubbar och djur. 

6. Tvåhjulsdrivet. 
7. Sving vanligast i hans sortiment. 
8. Fyrhjulingar har ingen god väghållning över lag och visar därmed välttendenser i 

snabbare kurvtagning. 
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Yamaha Center 
 

1. Yamaha. 
2. Säljarna hävdade att Yamaha är marknadsledande i Sverige. 
3. Ingen åsikt. 
4. Yamaha Center ligger i Malmö där det inte säljs så mycket maskiner för 

skogsbruk, däremot så köper jägare och lantbrukare ofta motorcyklar där. De som 
väljer arbetscyklarna vill ha starka och hållbara cyklar med fyrhjulsdrift. Den 
största modellen har servo, vilket är att föredra, då de är tungstyrda. 

5. Ingen åsikt. 
6. Säljaren vi talade med hade inga siffror men har uppfattningen av att de sålde 

ungefär lika många två- som fyrhjulsdrivna. 
7. Ingen åsikt. 
8. Arbetsredskapen är inte kända som vältbenägna eftersom de körs snällare och inte 

på vanliga vägar. 
 

Motor Pro 
 

1. SMC, SYM, Linhai, Loncin, Access Motor 
2. Beror mycket på vilka däck som används. Just deras märken hade inte så mycket 

skillnad till köregenskaperna. 
3. SYM, SMC förespråkas. Märkenas cyklar är roligare och håller högre kvalitet. Om 

man köper en fyrhjuligmotorcykel bör man ha intresse och vara beredd på att 
meka vid behov. 

4. De äldre kunderna vill ofta ha landsvägscyklar, detta är ofta lantbrukare som redan 
har likvärdiga terrängfordon men behöver ett smidigt fordon att köra utanför 
ägorna med. Yngre kunder köper ”quadracers”, d.v.s. sportigare landsvägscyklar, 
då gärna med mycket utsmyckning som kromade detaljer och aluminiumfälgar. 

5. Cyklarna går sönder beroende på körsätt, de får ta tuffa tag. Arbetscyklarna ska gå 
även om de har gått sönder till en viss del. Arbetscyklarna är därmed tuffare 
tillverkade med grövre detaljer. 

6. Tvåhjulsdrivet. 
7. Sving. 
8. Handlar mycket om vilka däck som används, om det är landsvägs- eller 

terrängdäck. Stabiliteten beror ofta på pris. 
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Bilaga 3 – Konkurrentundersökningar 
 
Tabellen visar samlad undersökning av Highland Group ABs inköpta konkurrenters ATV.  
 
 

 
Upphängningsstyp  
bak 

Upphängningsstyp  
fram 

Stötdämpare  
bak 

Ställbar  
dämpning bak 

Ställbar  
dämpning fram 

Linhai 300 Stel axel, Sving Individuell, MacPhearson Enkel Coilover Ja Nej 
Polaris 800 Individuell, A-arm Individuell, MacPhearson Dubbel Coilover Ja Nej 
Bombardier Outlander 800 Individuell, Sving Individuell, A-arm Dubbel Coilover Ja Ja 
Yamaha grizzly 700 Individuell, A-arm Individuell, A-arm Dubbel Coilover Ja Ja 
Kawasaki KVF 750 Individuell, A-arm Individuell, A-arm Dubbel Coilover Ja Ja 
Polaris Sportsman XZ 500  Individuell, A-arm Individuell, MacPhearson Dubbel Coilover Ja Nej 
Bombardier Outlander 400 Individuell, Sving Individuell, MacPhearson Dubbel Coilover Ja Nej 
Honda Rincon TRX 680 FA Individuell, A-arm Individuell, A-arm Dubbel Coilover Nej Nej 
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Bilaga 4 – Intervju med Thomas Friedrichs 
 
Fråga: 
Vi märkte att krängningshämmarna bak skiljde sig lite ifrån Polaris och Yamaha 
m.fl., den senare hade krängningshämmaren in mot mitten av motorcykeln medan 
Polaris har sin i linje eller tätt intill bakre drivaxel. Vi undrar om märkbar skillnad 
kan urskiljas, och hur motorcyklar med sving hanterar krängningshämmarens 
funktion? 
 
Svar: 
Polaris typ är styvare och därför mer lämplig vid hård körning, vid t.ex. racing på 
grusvägar. Yamahas modell var mer lämplig för terräng, eftersom deras har längre 
hävarm. 
De andra modellerna som har sving bak med individuell upphängning har en torsionsstav 
i svingens fäste, vilkens egenskap inte utgjorde så stor skillnad jämfört med dem som 
hade det externt. Stel axel med sving behöver inte krängningshämmares egenskap 
eftersom hjulen redan är sammanbundna med varandra. 
 
Fråga: 
De flesta motorcyklarna har ställbar stötdämpning, vilken skillnad gör 
inställningarna? 
 
Svar: 
De olika inställningarna styr hårdheten på fjädrarna, detta justeras vid behov av olika 
förare och dess vikt. Det kan även justeras vid högre last, som eventuellt passagerare. 
Komforten kan förbättras marginellt vid mjukare inställning. 
 
Fråga: 
Flera av motorcyklarna har olika upphängningstyper fram och bak, som t.ex. 
Polaris 800 som har MacPherson fram och A-armar baktill, spelar detta någon 
större roll? 
 
Svar: 
Förutom att MacPherson har sämre dämpande förmåga över lag är det inte bra att blanda 
olika system. Då dessa utnyttjar olika dämpningsbanor rör sig hjulen på helt olika sätt och 
motorcykeln agerar inte likvärdigt fram som bak. Optimalt är att använda samma system 
fram som bak. 
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Fråga: 
Bombardier Outlander 400 har en individuell upphängning med sving bak, är detta 
bättre eller sämre än att ha A-arms-system? 
 
Svar: 
Det innebär ingen större skillnad i terrängkörning, men eftersom hjulen följer en rak bana 
vid dämpning agerar de inte lika bra vid landsvägskörning som en motorcykel med A-
armar som följer en parabel. Denna egenskap medför att anläggningsytan på däcken följer 
vägen bättre då hjulen lutar sig in mot motorcykeln i kurvorna och motorcykeln blir 
därmed stabilare. 
Svingen kan möjligtvis vara billigare att tillverka och är därför ett alternativ för en mer 
budgetinriktad motorcykel. Den ger även mer utrymme mellan däcken för eventuell 
annan utrustning som A-armarna inte tillåter. 
 
Fråga: 
Är det någon skillnad mellan att montera Coil-overstötdämpare framför, bakom 
eller i mitten av A-armarna? 
 
Svar: 
Nej, ingen märkbar skillnad. 
 
Fråga: 
Spelar vinkeln mot lodrätt plan som Coil-overstötdämparen är monterad i någon 
roll på motorcykelns köregenskaper? 
 
Svar: 
Ju högre monteringsvinkel desto längre fjädringsväg och stötdämpare, dvs. mer olja får 
plats i själva dämparen vilket i sin tur leder till mjukare dämpning och mindre risk för 
överhettning och dämparna kan ge mer likvärdig dämpning. 
Yamahas stötdämpare är monterade med lägre vinkel och jämfört med Hondans högre 
vinkel är Yamahas motorcykel styvare i dämpningen och Hondan har således bättre 
komfort.  
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Fråga: 
Vi observerade en skillnad mellan Polaris 800 och Yamaha 700, som båda har A-
armar bak. Polaris A-arm hade ett genomgående fäste i ramen (som syns på figA). 
Yamaha m.fl. har valt att ha dela på fästningen (se figB). Har detta någon 
betydelse? 

 
Svar: 
Polaris har förenklat konstruktionen och infästningen för A-armen, men samtidigt 
försvårat montering/demontering. Då denna ska lossas så snurrar hylsan som ligger inuti 
röret eftersom det inte finns något som håller emot. Detta är ingen bra lösning och 
dessutom så är Polaris variant tyngre än Yamahas. 

 

Övriga reflektioner och tillägg från Thomas 
 
Enligt vår återförsäljarundersökning visade det sig att Yamaha var marknadsledande. 
Enligt Thomas och Highlands marknadsundersökning var Honda marknadsledande i 
världen, och Polaris i Sverige. Den största marknaden för fyrhjuliga motorcyklar är utan 
tvekan USA, där Honda är störst, vilket leder till deras stora marknadsandel världen över. 
Polaris motorcyklar överlag är byggda med högre säkerhetsfaktor och är tyngre, en av 
modellerna är t.o.m. 80 kg tyngre än den tyngsta konkurrentmodellen. Dess totalvikt på 
380 kg kändes stabil men klumpig och stor enligt Thomas. 
 



 

 



Högskolan i Halmstad, 2007-05-21 
Examinator: Lars G Johansson 
 

 
 Markus Andersson 

 Eric Åberg 
I 

Bilaga 5 
 
Resultat FEM-beräkningar, övre arm 
 

Armtyp 

Material-
tjocklek 
[mm] 

Vikt 
[kg] 

Lokala 
koncentrationer 

Inre infästning 
maximal 
spänning 
[N/mm2] 

Yttre infästning 
maximal 
spänning 
[N/mm2] 

Inre infästning maximal 
töjning [mm] 

Yttre 
infästning 
maximal 
töjning [mm] 

Referens - 1,1 Ja 70,9 53,2 0,6 0,7 
Cirkulära rör 2 2,8 Nej 114,0 62,4 0,8 0,3 
Cirkulära rör 3 3,4 Ja 91,4 55,4 0,6 0,2 
Fyrkantrör 2 1,9 Ja 159,0 100,0 1,3 0,5 
Fyrkantrör 3 2,2 Ja 126,0 78,9 1,0 0,3 
Stanskonstruktion 2 2,3 Nej 85,2 65,1 0,4 0,2 
Stans-fyrkantrörhybrid 2 2,1 Nej 146,0 102,0 0,5 0,4 
Stans-fyrkantrörhybrid 3 2,5 Ja 72,9 47,1 0,4 0,3 

 



Högskolan i Halmstad, 2007-05-21 
Examinator: Lars G Johansson 
 

 
 Markus Andersson 

 Eric Åberg 
II 

Resultat FEM-beräkningar, undre arm 
 

Armtyp 

Material-
tjocklek 
[mm] 

Vikt 
[kg] 

Lokala 
koncentrationer 

Inre infästning 
maximal 
spänning 
[N/mm2] 

Yttre infästning 
maximal 
spänning 
[N/mm2] 

Inre 
infästning 
maximal 
töjning 
[mm] 

Yttre 
infästning 
maximal 
töjning [mm] 

Referens  - 0,9 Ja 124,1 387,1 5,3 11,1 
Cirkulära rör 2 2,8 Nej 153,3 147,2 2,5 2,0 
Cirkulära rör 3 3,1 Nej 127,8 104,2 1,9 1,5 
Cirkulära rör, böjd 2 2,9 Ja 131,9 342,1 1,2 5,4 
Cirkulära rör, böjd 3 3,2 Nej 98,6 248,4 1,0 4,1 
Fyrkantrör 2 2,9 Nej 163,8 230,8 2,3 3,3 
Fyrkantrör 3 3,2 Nej 127,5 186,3 1,8 2,6 
Fyrkantrör, böjd 2 2,9 Nej 128,9 340,8 1,2 5,1 
Fyrkantrör, böjd 3 3,2 Nej 102,8 261,0 0,9 3,9 
Stanskonstruktion 2 3,0 Ja 179,2 285,7 1,6 2,3 
Stanskonstruktion 3 3,3 Nej 102,2 157,9 1,0 1,4 
Stans/fyrkant-
hybrid 2 3,4 Ja 126,6 167,2 1,6 2,0 
Stans/fyrkant-
hybrid 3 4,0 Nej 93,6 121,1 1,1 1,4 
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Gradering och betygsättning av konceptarmar 
 

Armtyp 

Material-
tjocklek 
[mm] 

Genomsnittlig 
spänning, övre 
och undre arm 
samt inre och 
yttre infästning 
[N/mm2] 

Genomsnittlig 
töjning, övre 
och undre 
arm, samt 
inre och yttre 
infästning 
[mm] 

Sammanlagd 
vikt, övre och 
undre arm[kg] 

Gradering 
[Genomsnittlig 
spänning] 

Gradering 
[Vikt] 

Gradering 
[Töjning] Betyg 

Graderings-
tal 

Referens  - 158,8 4,428 1,9 4 1 7 4 1 
Cirkulära rör 2 119,2 1,391 5,6 1 6 3 3 2,3 
Cirkulära rör 3 94,7 1,073 6,6       2 4,5 
Cirkulära rör, böjd 2 162,6 1,933 5,6 5 7 5 1 6,7 
Cirkulära rör, böjd 3 123,5 1,478 6,6         
Fyrkantrör 2 163,4 1,839 4,8 6 2 4   
Fyrkantrör 3 129,7 1,413 5,4         
Fyrkantrör, böjd 2 182,2 2,005 4,8 7 3 6   
Fyrkantrör, böjd 3 142,2 1,537 5,4         
Stanskonstruktion 2 153,8 1,143 5,3 3 4 2   
Stanskonstruktion 3 102,6 0,749 5,6         
Stans/fyrkant-
hybrid 2 135,5 1,101 5,5 2 5 1   
Stans/fyrkant-
hybrid 3 83,7 0,787 6,5         
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Beräkning av viktökning vid 1mm materialpålägg 
 

Armtyp 

Material-
tjocklek 
[mm] 

Vikt 
Övre 
bärarm 
[kg] 

Procentuell 
viktökning 

Vikt Undre 
bärarm [kg] 

Procentuell 
viktökning 

Genomsnittlig 
procentuell 
viktökning 

Cirkulära rör 2 2,8   2,8     
Cirkulära rör 3 3,4 19,4 3,1 9,1 14,2 
Stanskonstruktion 2 2,3   3,0     
Stanskonstruktion 3 2,9 21,0 3,3 10,6 15,8 
Stans/fyrkant-
hybrid 2 2,1   3,4     
Stans/fyrkant-
hybrid 3 2,5 15,8 4,0 14,7 15,3 
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Bilaga 8 – Tidsplan 
 
Vecka 3 till vecka 11 utfördes examensarbetet parallellt med kurs ingående i 
programmet, vilket innebär att arbetet utfördes på halvfart den tiden. Från vecka 12 och 
framåt utfördes examensarbetet på heltid. 
 
V3 Marknadsundersökning 
 
V4 Möte på Highland Motors 
 
V5 Genomgång av underlag från företag 
 
V6 Möte med handledare. Brainstorm för konceptframtagning 
 
V7 Förarbete med modell 
 
V8 Förarbete med modell 
 
V9 Förarbete med modell 
 
V10 Förarbete med modell 
 
V11 Tentamensvecka, inget examensarbete 
 
V12 Konceptframtagning, måttanpassning i modell 
 
V13 Konceptframtagning, måttanpassning i modell 
 
V14 Konceptframtagning, kravspecifikation 
 
V15 Finjusteringar, simulation, rapportskrivning 
 
V16 Simulation, FEM-analyser, rapportskrivning 
 
V17 Simulation, FEM-analyser, rapportskrivning 
 
V18 Utvärdering och val av koncept 
 
V19 Rapportskrivning och presentationsframtagning 
 
V20 Slutrapportering, sammanställning av skrivet material 
 
V21 Redovisning 
 
V22 Utexpo startar 




