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Sammanfattning 
 

Rapporten omfattar två huvuddelar, en som utreder hur man kan förbättra svängradien på ett 

hjulburet tungt lastfordon typ en hjullastare eller liknande, och en som utreder vilka 

komponenter som kan vara lämpliga för en hydrostatisk transmission till samma fordon. 

Denna transmission skall vara lämplig för ett fordon som har en maxvikt på 20 ton, fordonet 

skall klara av att ta sig upp för 30° motlut och skall kunna framföras i 5km/h på plan mark. 

För att utreda huruvida det finns ett alternativ till konventionell midjestyrning som kan 

förbättra svängradien och om möjligt är mer utrymmeseffektivt än midjestyrning har en 

modell tagits fram (i Excel) som möjliggör en jämförelse mellan sju olika alternativa sätt att 

styra ett fordon. 

Resultatet av jämförelsen visar att det som är mest effektivt både när det gäller svängradie och 

utrymmesutnyttjande är s.k. skid-steer, samma princip som används på exempelvis Bobcat 

och bandvagnar. Ett önskemål från uppdragsgivaren är att titta närmre på en lösning som 

tillåter fordonets fyra hjul svänga individuellt s.k. fyrhjulsstyrning. I en jämförelse mellan två 

fordon med samma yttermått och hjulbas, det ena med fyrhjulsstyrning och det andra med 

midjestyrning, visar det sig att förbättringspotentialen när det gäller utrymmeseffektivitet är 

liten men att svängradien går att förbättra mångfaldigt bara genom att istället använda 

fyrhjulsstyrning. 

Urvalet av transmission grundar sig på kraven i kravspecifikationen och kraven på 

transmissionens bromsar är reglerade i standarden EN1889-1:2003. Med detta som 

utgångspunkt lämnas rekommendation på komponenter som skull kunna ingå i en eventuell 

transmission. Det finns i princip två olika alternativ när det gäller utformningen av drivlinan, 

antingen använder man sig av en pump (ev. med variabelt deplacement) som driver fyra 

variabla motorer eller två variabla pumpar som driver två motorer med fast eller variabelt 

deplacement vardera . Rekommendationen när det gäller hydraulikkomponenter är att 

använda fyra stycken hjulmotorer (en till varje drivhjul) och två pumpar med variabelt 

deplacement. Motorerna på fordonets ena sida parallellkopplas i en sliten krets och drivs av en 

av de variabla pumparna. 
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Abstract 
 

The report contains two investigations, one that works out how to improve the turning radius 

on a heavy load-carrying vehicle, for instance a wheelloader, and one that results in 

recommendations of components for a hydrostatic transmission suitable for the same type of 

vehicle. 

Said transmission shall be suitable for a vehicle with a maximum weight of 20000 kg that can 

travel along a 30 degree inclination and travel at 5km/h at level ground. 

To investigate if there is an alternative to conventional articulated steering that can improve 

turning-radius and of possible is more space-efficient a model has been developed (in Excel)  

that compares seven different ways to steer a vehicle. 

The result of that comparison shows that the most efficient alternative in both turning-radius 

and space-efficiency is skid-steering, the same principle that is used on Bobcats and tracked 

vehicles. One desire of the taskmaster was to look closer at a solution that enables the vehicles 

wheels to turn individually, so called fourwheel-steering. 

The selection of transmission is based on the requirement specification and the requirements 

on the brakes are regulated by the standard EN1889-1:2003. Based on these requirements a 

choice of hydraulic components that can be a part of a possible transmission is presented. 

There is basically two alternatives when building a hydraulic transmission, one pump 

(possibly variable) supplies four variable displacement motors or two variable pumps supplies 

two fixed or variable motors each. The recommendation regarding the hydraulic components 

is to use four wheelmotors (one for each wheel) and two variable displacement pumps. The 

motors on each side of the vehicle are parallel-linked in closed loop system and are supplied 

by one of the variable pumps. 
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1. Inledning 

 
Tunga lastbärande och långsamtgående fordon har robusta och relativt enkla system för 

hjulupphängning, kraftöverföring och fjädring i den mån den finns. Enkelhet är i detta fall en 

fördel då detta minskar antalet komponenter som kan gå sönder och punkter där slitage kan 

påverka funktionen. Då stillestånd på denna typ av fordon är kostsamma för den som äger 

dem är det fördelaktigt om konstruktioner som används är robusta och lätta att underhålla. 

 

- En konventionell konstruktionslösning för manövrering av tunga lastbärande fordon 

med allhjulsdrift är att använda midjestyrning, en vikbar led mitt på fordonet påverkas 

av en eller två hydraulkolv(ar) vilket gör att fordonet går svänga. 

- För att medge flexibilitet i hjulupphängningen när stela axlar används i stumma eller 

nästan stumma montage används ofta en led som medger axiell vridning av fordonets 

chassi, alternativt en ledad infästning av en (eller flera) hjulaxel (hjulaxlar) som tillåter 

axelns (axlarnas) ytterändar att röra sig uppåt och nedåt. 

- Både mekanisk och hydraulisk kraftöverföring förekommer, även kombinationer av 

dessa i olika utsträckning. 

Kan det finnas alternativa sätt att konstruera styrning och kraftöverföring på ett fordon som 

har en kombination av hydraulisk och mekanisk kraftöverföring på ett sådant sätt att det 

uträttar samma arbete som konventionella system och kan det finnas ett mervärde i detta? 

 

Målsättningen med arbetet är att producera en utredning på användbarheten av en alternativ 

konstruktion som begagnar sig av hydrauliska hjulmotorer med individuell hjulstyrning, 

midjestyrning, en kombination av dessa eller någon alternativ lösning. Arbetet skall utmynna i 

en skriftlig rapport med tillhörande beräkningar samt ett förslag hur en sådan konstruktion 

skulle kunna utformas. Konstruktionen skall uppfylla kraven enligt följande kravspecifikation 

(tabell 1); 
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Tabell 1 - Kravspecifikation 

Nr Kriterium 

K (krav),  

M (mål) 

1 Hydrauliska hjulmotorer K 

2 Svängbara hjul M 

3 Viss flexibilitet för minst ett hjulpar K 

4 Kortvarig drift utan förbränningsmotor M 

5 Färdbroms K 

6 Parkeringsbroms K 

7 Mekanisk parkeringsbroms M 

8 Utrymmeseffektivitet M 

     Specifikationskrav   

1 Frigångsradie invändigt 13,5 m 

 2 Frigångsradie utvändigt 18 m 

 3 Kraftkälla Deutz diesel <55 kW 

 4 Fordonets maximala totalvikt 20 ton 

 5 Maxlutning 30° klaras av i krypfart 

 6 Lutningen 20° klaras av i 2 km/h 

 7 Maxhastighet 5 km/h 

  

 

Frågor som skall besvaras är; 

 

- Går det att ersätta konventionell midjestyrning med den föreslagna alternativa 

lösningen? 

- Kan man utforma ovanstående så att viss flexibilitet (fjädringsväg) erhålles? 

- Hur skulle en sådan konstruktion kunna utformas och vilka komponenter skulle man 

kunna använda? 

 

Syftet med arbetet är att för Camatec Industriteknik AB:s räkning utvärdera om det finns en 

fördel i att använda hydrauliska hjulmotorer istället för konventionella drivaxlar och på detta 

vis åstadkomma en mera utrymmeseffektiv och kompakt konstruktion. 

Uppdragsgivaren Camatec Industriteknik AB representeras av Göran Karlsson och Fredrik 

Lindström, handledare på Karlstads Universitet är Göran Karlsson (ej samma person) och 

examinator är Nils Hallbäck. 

2. Genomförande och teori 
 

Svängradieutredning och belastningsberäkningar för drift och bromsar bygger på elementär 

trigonometri och Newtons lagar och därför presenteras inga ingående härledningar till de 

ekvationer som används. För en mer utförlig kontroll av de ekvationer som presenteras 

hänvisas till bilaga 1 och 2. 
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2.1 Svängradie 

För att ta reda på fördelar och nackdelar med olika typer av metoder för fordonsmanövrering 

har en utredning gjorts som med beräkningar jämför sju olika sätt att styra ett fordon. En 

modell har skapats som baserat på vissa variabler räknar ut svängradier och frigångsradier 

eller svepradier om man så vill kalla dem. Frigångs- eller svepradie är den fria kurvradie som 

minst krävs för att ett fordon av vissa dimensioner skall klara av en sväng utan att fastna eller 

ta i någonstans. I kravspecifikationen (tabell 1) finns angivet vilka minsta frigångsradier som 

krävs att fordonet skall klara, vad som dock ej är specificerat är vissa för beräkningarna 

nödvändiga indata som exempelvis hjulbas och fordonsbredd, en fullständig lista på variabla 

indata och utdata visas i tabell 2 med figur 1, 2, 3 och 4 som beskriver grafiskt vad dessa 

innebär.   

 
Tabell 2 - In- och utdatavariabler i svängradieutredningen 

 

Variabler Enhet Benämning Datatyp 

Hjulutslag ytter Grader φY IN 

Hjulutslag inner Grader φI UT 
Fordonsbredd Meter B IN 
Fordonslängd Meter L UT 
Fordonslängd framför F Meter C IN 
Fordonslängd bakom G Meter D IN 
Vikvinkel midja Grader K IN 
Placering midja (+ framåt / - bakåt) Meter E IN 
Placering framaxel (referens 0) Meter F IN 
Placering bakaxel (referens 0) Meter G IN 

Utrymme för midja Meter² AM UT 

Utrymme för hjulhus Meter² AH UT 
Däckbredd Meter H IN 
Däckdiameter Meter I IN 

Svängradie inner Meter RI UT 

Svängradie ytter Meter RY UT 

Frigångsradie inner Meter RFI UT 

Frigångsradie ytter fram Meter RFYF UT 

Frigångsradie ytter bak Meter RFYB UT 
Spårvidd Meter J IN 

Frigångsradie mitten fram Meter RFMF UT 

Frigångsradie mitten bak Meter RFMB UT 
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Figur 1 - Måttsatt illustration, stiliserat fordon sett ovanifrån 

Figur 2 - Illustrationen visar den area som midjan upptar 

Figur 3 - Illustrationen visar förhållandet mellan 

styrutslag på inner och ytterhjul för att de skall ha 

svängradier som delar centrumpunkt, måttet M är 

axelavståndet 
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De sju olika typerna av styrning som har utretts är som följer; 

 

1. Icke symmetrisk midjestyrning, dvs. midjans placering i förhållande till framaxeln är 

inte densamma som till bakaxeln. 

2. Symmetrisk midjestyrning, dvs. midjans placering i förhållande till framaxeln är 

densamma som till bakaxeln. 

3. Tvåhjulsstyrning, hjulen på en axel kan styras. 

4. Fyrhjulsstyrning, hjulen på två axlar kan styras. 

5. Kombinerad fyrhjuls- och symmetrisk midjestyrning. 

6. Skid-steer på fyra hjul, samma typ av styrning som bandvagnar där man endast kan 

reglera rotationsrikting på hjulen. 

7. Skid-steer på två hjul, samma som ovan men fordonet har bara två hjul som driver och 

styr kompletterat med ”stödhjul” som hindrar att det tippar framåt eller bakåt. 

 

Midjestyrning är den typ av styrning som förekommer på dumprar och hjullastare, 

tvåhjulsstyrning är den typ av styrning man normalt har på en konventionell personbil. 

De sju listade alternativen kommer i fortsättningen att refereras till som alternativ No1-7.  

 

Nedan presenteras för vart och ett av alternativen de ekvationer som är relevanta för de utdata 

som har presenterats i tabell 2. Alla figurer visar ett stiliserat fordon eller en detalj av ett 

sådant sett ovanifrån.  

 

Ekvationer giltiga i de fall de är applicerbara, se figur 2, 3 och 4 för illustration. 

 

                 

        
  

 
 
  

 
        

          
 

 
     

  
  

 

 

Ekvationer till No1 med figur 5 som illustration. 

 

                 

          
    

   
  

Figur 4 - Illustrationen visar den förenkling som har gjort för att 

ta hänsyn till den area som ett eventuellt hjulhus kräver 
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Figur 5 - No1, icke-symmetrisk midjestyrning - avståndet från framaxel till midja är inte samma som 

avståndet mellan bakaxel och midja 

 

Ekvationer till No2 med figur 6 som illustration. 
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Figur 6 - No2. symmetrisk midjestyrning - avståndet från framaxel till midja är detsamma som avståndet 

från bakaxeln till midjan 

 

Ekvationer till No3 med figur 7 som illustration. 

 

   
 

     
 

   
   

     
 

                 

             
     

                      
  

 

 
Figur 7 - No3, konventionell tvåhjulsstyrning 

 

Ekvationer till No4 med figur 8 som illustration. 
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Figur 8 - No4, fyrhjulsstyrning 

 

 

Ekvationer till No5 med figur 9 som illustration. 

 

                                           

   
       

                 
 
   

       
       

    
       
     

            

                 
         

  

                 
         

  

 

 
Figur 9 - No5, fyrhjulsstyrning och midjestyrning kombinerat 
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Ekvationer till No6 med figur 10 som illustration. 

 

                            

                            

                       

                       

 
Figur 10 - No6, skid-steer på fyra hjul 

 

Ekvationer till No7 med figur 11 som illustration. 

 

            
            

            

            

 

 
Figur 11 - No7, skid-steer på två hjul 

 

 

2.2 Drift 

Enligt kravspecifikationen skall denna drivlina minst klara tre olika driftsfall som ställer olika 

krav på effektresurserna, för att utvärdera effektbehoven används utöver klassisk mekanik den 

teori gällande rullmotstånd som presenteras av Meriam och Kraige (2008) där 

förskjutningsmåttet för rullmotstånd hämtas från Beardmore (2012) med reservation för 

källans pålitlighet. Även friktionskoefficienten för kontaktfriktion hämtas från Beardmore 

(2012) vilken anger att för gummi mot betong ligger koefficienten på mellan 0.45 (våt) till 

0.85 (torr), då fordonet främst kommer att användas på hårdgjorda ytor av grus och jord antas 

koefficienten μ i fortsättningen vara 0.6 både för den kinetiska och den statiska friktionen. 

Anledningen till bedömningen att det ej går att bortse från rullmotståndet i beräkningarna är 



 
 

 

- 14 - 

 

 

att det för ett däck av exempelvis typen Michelin XK så kan differensen mellan däckradien på 

ett obelastat och ett fullt belastat däck vara cirka 10 %. 

 

Nedan presenteras i tabell 3 de in- och utdata som krävs för beräkningar rörande drift och 

bromsar (som beskrivs i 2.3), vidare presenteras de ekvationer som är relevanta för resultaten 

i kapitel 3; 

 
Tabell 3 - In- och utdatavariabler i driftsberäkningarna 

 

Variabler Enhet Benämning Datatyp 

Fordonshastighet fall 1 km/h υ1 IN 

Lutningsvinkel fordon fall 1 grader θ1 IN 

Fordonshastighet fall 2 km/h υ2 IN 

Lutningsvinkel fordon fall 2 grader θ2 IN 

Fordonshastighet fall 3 km/h υ3 IN 

Lutningsvinkel fordon fall 3 grader θ3 IN 
Däckradie m r IN 
Förskjutningsmått rullmotstånd m a IN 

Koefficient för rullmotstånd N/A μr UT 
Massa fordon kg m IN 
Friktionskoefficient N/A μ IN 
Antal drivhjul N/A n IN 

Rotationshastighet hjul vid υ1,2,3 rad/s ω UT 
Belastning bakaxel N B UT 
Belastning framaxel N F UT 

Erforderlig tillförd effekt bak kW PB UT 

Erforderlig tillfört moment bak Nm MB UT 

Erforderlig tillförd effekt fram kW PF UT 

Erforderlig tillfört moment fram Nm MF UT 
Total erforderlig effekt kW P UT 

 

Figur 12 beskriver detta med ett fyrhjuligt fordon som står i motlut. 
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Belastningsberäkning, tyngdpunkten antas ligga centrerad mellan hjulaxlarna och B och F är 

axelbelastningar. 

 

    
 

      
 

       
 

      
  

 

Effektbehov, se figur 13 för 

förklaring. 

 

                   
            

                   
            

  
 

 
 
  

 
 

 

  

Figur 12 - Friläggning av ett förenklat fordon 

Figur 13 - Friläggning av hjul sett från sidan av fordonet 
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För att analysera vilka axiella belastningar som hjulets nav utsätts för vid kurvtagning har en 

friläggning gjorts vilken visar vilken maximal axiell belastning som kan uppstå på ett hjul. De 

radiella krafterna är medvetet utelämnade från figur 14 för ökad tydlighet. 

Enligt figur 14 är Famax=0.25μmg, där μ är samma friktionskoefficient som tidigare och m är 

fordonets massa. 

 

 

 

För att bestämma vilket moment som krävas för att rotera ett hjul kring en tänkt radiell axel, 

dvs. vilket moment som måste påverka ett hjul för att svänga hjulet när fordonet står stilla, 

görs en momentjämvikt kring centrum på det hjul som visas i figur 15. 

Momentjämvikten ger att MS=0.125μbmg då N=0.25mg där μ och m är samma som för 

axialbelastningsfallet och där b är däckets bredd. 

 

 

 

 

 

2.3 Bromsar 

En standard som rör den typ av fordon som en sådan drivlina som detta arbete utreder skulle 

kunna appliceras på är den europeiska standarden EN1889-1:2003. Vad det gäller drivlinan 

ställer den vissa krav på dess bromssystem, enligt EN1889-1:2003 skall det finnas tre 

bromssystem kallade parking, service och secondary, översatt skulle dessa bli 

parkeringsbroms, färdbroms och retarder eller hjälpbroms. De krav som finns på dessa system 

Figur 14 - Axialbelastning på ett hjul 

sett ovanifrån 

Figur 15 - Friläggning för att utreda vilket 

moment som krävs för att svänga ett hjul 



 
 

 

- 17 - 

 

 

finns översatta och listade i tabell 4, för att få fram för bromssystemet dimensionerande 

värden har beräkningar gjorts utifrån dessa krav och den i målen specificerade maxvikten. 

 

 
Tabell 4 - Bromskrav enligt EN1889-1:2003 

 
Allmänt 
Minst ett system skall vara fail-safe. 
Systemet måste minst vara utformat som ett tvåkretssystem 
Bromsverkan skall ha en nivå på 90 % inom 2 sekunder av första påverkan 

 Parkeringsbroms 
Skall hålla fordonet med 20 % säkerhetsfaktor vid maxlutning eller 15 % lutning beroende på vad som 
är brantast. 

 Färdbroms 
Braking effort ≥35 % av fordonets totalvikt. 
Retardation ≥ 1 m/s² vid maxlutning. 

 Hjälpbroms 
Braking effort ≥25 % av fordonets totalvikt. 
Retardation ≥ 1 m/s² vid maxlutning.  
Hydrostatsystem får EJ användas. 
 

 

Nedan presenteras de ekvationer som är relevanta för resultaten i kapitel 3 med figur 16 som 

beskrivande illustration, de moment som beskrivs gäller för ett hjul i det fall fordonet har fyra 

hjul. De indata som benämns B, F, μ och r är desamma som i driftfallet med den skillnaden att 

här ligger belastningen B på det som är framaxeln och F på bakaxeln då fordonets tänkta 

färdriktning är utför i en backe, dessa tillsammans med övriga in- och utdata för 

bromsberäkningarna presenteras i tabell 5. 
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Tabell 5 - In- och utdatavariabler i bromsberäkningarna 

 

Variabler Enhet Benämning Datatyp 

Lutningsvinkel fordon parkeringsbroms grader θp IN 
Säkerhetsfaktor parkeringsbroms N/A s IN 

Lutningsvinkel färdbroms grader θ2 IN 

Retardationskrav färdbroms m/s² af IN 
Belastning bakaxel N B IN 
Belastning framaxel N F IN 

Retardationskrav retarder m/s² ar IN 
Massa fordon kg m IN 
Friktionskoefficient N/A μ IN 
Däckradie m r IN 

Hållmoment parkeringsbroms Nm MP UT 

Färdbromsmoment fram 

Nm Max MBF UT 

Nm Min MBF UT 

Nm Min MBFS UT 

Färdbromsmoment bak 

Nm Max MBB UT 

Nm Min MBB UT 

Nm Min MBBS UT 

Hjälpbromsmoment fram Nm Min MRFS UT 

Hjälpbromsmoment bak Nm Min MRBS UT 
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Hållmoment parkeringsbroms. 

 
                  
 

Färdbromsmoment, med villkoret att bromsen inte 

skall kunna låsas vilket inte överrensstämmer med de 

krav man i verkligheten ställer på en broms då man 

vill kunna låsa den. I praktiken är maximalt moment 

fritt men det minsta momentet får inte vara mindre än 

det som standarden EN1889-1:2003 stipulerar, dock 

bör inte det maximala momentet vara så stort att 

inbromsningen blir obekväm för fordonets operatör. 

 

  
 

 
            

  

      
 

  
 

 
            

  

      
 

 

Där index BF avser broms fram och BB avser broms 

bak. 
 

Minsta moment färdbroms enligt EN1889-1:2003 

 

                
 

     
 

                
 

     
 

 

Minsta moment hjälpbroms enligt EN1889-1:2003 

 

                
 

     
 

                
 

     
 

 

2.4 Hydraulik 

Valet av hydrauliksystemets komponenter beror på resultaten av belastningsberäkningarna 

och vilken typ av styrning (se 4.1) som används. Systemet designas enligt den modell som 

föreslås av Manring (2005) vilken är att man efter belastningsberäkningar börjar vid det som i 

det här fallet kommer att vara de hydrauliska motorerna och jobbar sig bakåt mot kraftkällan. 

Om valet hade varit fritt hade man anpassat kraftkällan efter de valda komponenterna men för 

denna drivlina skall kraftkällan vara en Deutz TCD 2.9 L4 med en maximal uteffekt på 55.4 

kW. Detta innebär att komponentvalet måste passas till motorn vilket är ett avsteg från den 

föreslagna urvalsprocessen. 

 

Det finns i princip två olika sätt på vilka man kan utforma en hydraulisk krets, kretsen kan 

vara antingen öppen eller sluten.  

 

Figur 16 - Friläggning av hjulaxel, vy 

från fordonets sida 
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Öppen krets 

 

En pump suger från en öppen tank och förbrukaren returnerar till en öppen tank. Används 

detta för att driva en varvtalskontrollerad motor krävs ventiler för styrning och reglering av 

driften. 

För att erhålla drift i båda rotationsriktningarna krävs förenklat; 

 

1. En pump med variabelt deplacement eller en fast pump med volymströmsregulator. 

2. En motor. 

3. En riktningsventil. 

 

Sluten krets 

 

Pumpens sugsida är sammanbyggd med förbrukarens retursida, kretsen är sluten. Fördelen 

med detta jämfört med en öppen krets är att motorns rotationsriktning kan ändras genom att 

skifta sugsida på pumpen, således behövs ingen riktningsventil över vilken onödiga förluster 

kan förekomma. Ytterligare en fördel är att hydraulikens tank kan göras mindre än vid fallet 

med öppen krets. 

På grund av interna läckage i pump och motor används en matarpump för att fylla på den 

slutna kretsen från en egen öppen krets. En spolventil används i kretsen för att kontinuerligt 

skifta hydraulvätska för att undvika överhettning av densamma p.g.a. friktion och andra 

förluster. 

För att erhålla drift i båda rotationsriktningarna krävs förenklat; 

 

1. En pump med variabelt deplacement. 

2. En motor. 

3. Ett matarsystem. 

När det gäller dimensionering av tanken vid öppet respektive slutet system så rekommenderar 

Isaksson (1999) att tankens volym skall vara lika med en gång volymflödet mätt i liter/min för 

en öppen krets i en mobil applikation. Tittat man istället på en sluten krets så rekommenderar 

Poclain Hydraulics när en P90 pump används så bör tankens volym vara minst 5/8-delar av 

matarpumpens volymflöde i liter/min och vätskenivån skall vara minst hälften av samma 

volymflöde. Tankens volym beror således starkt av kapaciteten på de komponenter som väljs 

till systemet. 

 

Då de fyra hjulen skall kunna svängas oberoende av varandra går det inte att låta en motor 

driva två hjul på en sida på det sätt som exempelvis en Bobcat är utformad utan det krävs en 

motor per hjul. Det går att konstruera systemet på några olika sätt; antingen låter man varje 

hjulmotor drivas av en egen pump eller så seriekopplas motorerna på en sida och drivs med en 

pump alternativt så parallellkopplas motorerna och drivs med en pump. 

För att hålla nere storleken på och antalet komponenter så bör man dock välja att 

parallellkoppla motorerna för att kunna utnyttja hela systemets tryckfall över en motor och på 

så sätt erhålla ett högt drivmoment från en pump med litet deplacement. 

 

Anledningen till att ha separata pumpar till höger- respektive vänstersida är att i det fall 

fordonet svänger måste innerhjulen ha en lägre rotationshastighet än ytterhjulen då de under 
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en given tidsrymd rullar sträckor som är olika långa, genom att reglera pumpens deplacement 

erhålles en ökning eller minskning av flödet beroende på vad som önskas. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det som behövs för att lösa en fyrhjulsdrift med 

fyrhjulsstyrning är; 

 

1. Fyra motorer. 

2. Förmodligen minst två pumpar. 

3. Matarsystem vid sluten krets. 

4. Styr- och bromssystem. 

 

 

 

Förslag på hur en grovt förenklad uppkoppling av de olika principerna kan utformas  

visas i figur 17 och 18. Figur 17 visar parallellkopplingen på vänstersidan och 

seriekopplingen på högersidan, dessa typer av uppkopplingar tillåter att fyra fasta motorer 

används i kombination med två variabla pumpar.  

 

Figur 18 visar ett alternativ som endast kräver en variabel pump men som i gengäld kräver att 

fyra motorer med variabelt deplacement används, på så sätt kan hastigheten regleras genom 

att ändra pumpens deplacement medan hastighetsskillnaden mellan inner- och ytterhjul (vid 

kurvtagning) regleras med motorernas deplacement. Eventuellt skulle man även kunna variera 

motorernas deplacement beroende på hur hårt belastade de är. 

Innerhjulens rotationshastighet är kopplad till förhållandet mellan inre och yttre svängradie 

vilket betyder att om det tänkta fordonet i figurerna 17 och18 svänger till vänster i 

färdriktningen så skall        
     

     
, se figur 3 i avsnittet 2.1 för bakgrunden till detta. 

 

Som drivmotorer kan man antingen använda färdiga lösningar med nav med planetväxel och 

motor i samma enhet, så kallade travel-drives, möjliga leverantörer av sådana enheter är 

Figur 17 - Till vänster, parallellkopplade 

motorer med fast deplacement drivna av en 

pump med variabelt deplacement, till höger 

samma komponenter i seriekoppling 

Figur 18 - Fyra parallellkopplade 

motorer med variabelt deplacement 

drivna av en pump med variabelt 

deplacement 
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Poclain Hydraulics, Bosch Rexroth och Hansa TMP. Det finns även leverantörer som erbjuder 

navet med planetväxel som separat enhet bl.a. O&K Antriebestechnik, Hangzhou Ever-Power 

Transmission och Hansa TMP. Det andra alternativet är att själv plocka ihop en drivning med 

motor och nav från olika leverantörer, exempelvis en motor ur Hägglunds Compactserie med 

egentillverkat/inköpt nav och parkeringsbromsenhet. Det finns fördelar och nackdelar med de 

olika alternativen men det som i slutändan bör avgöra vad som är bäst är systemets 

totalkostnad och vilken konstruktion som ger bäst verkningsgrad i förhållande till kostnad. En 

annan faktor som är intressant i sammanhanget är hur mycket plats respektive 

konstruktionslösning upptar, en kompakt konstruktion är att föredra då en del av syftet med 

hela arbetet är att effektivisera utrymmesutnyttjandet. 

 

De ekvationer som är relevanta för att bedöma dugligheten av motorer och pumpar i det 

aktuella systemet är för motorer; 

 

            

             

 

samt för pumpar; 

 

            

             

 

där Q är flöde i m³/s, ω är vinkelhastighet i rad/s, Vφ är deplacementet i m³/rad, Δp är 

tryckfallet i Pa, M är momentet i Nm, ηv är den volymetriska verkningsgraden och ηm är den 

mekaniska verkningsgraden. Index m och p står för motor respektive pump. 

 

I det fall man vill använda sig av hydrostatisk bromsning för erhålla en färdbromsfunktion 

kommer hjulmotorerna att fungera som pumpar och pumpen att fungera som motor, det som 

begränsar bromsförmågan blir således det moment som finns tillgängligt från dieselmotorn. 

På det sätt som kopplingen är utformad i figur 17 så kommer kravet på tvåkretsfunktion att 

vara uppfyllt (se tabell 4 i avsnitt 2.3), om läckage uppstår i en krets så kan fortfarande den 

andra kretsen bromsa fordonet. Problemet med denna uppdelning är dock att bromskretsen 

blir delad från sida till sida istället för diagonalt vilket man normalt eftersträvar, en 

tryckförlust på ena sidan skulle kunna leda till att bromsarna på andra sidan låses vilket skulle 

kunna orsaka att fordonets operatör förlorar kontrollen över det. 

Om man däremot betraktar kretsen i figur 18 så kan man se att den inte klarar av att uppfylla 

det kravet, genom lämpligt placerade säkerhetsventiler kan man säkra enskilda motorer men 

ett läckage i närheten av pumpen skulle resultera i förlorad hydrostatisk bromsverkan. 

 

2.5 Hjulupphängning 

 

Styrning 

 

För att svänga ett fordon av den typen som denna drivlina är tänkt till är midjestyrning den 

vanligaste metoden för styrning, fördelen med midjestyrning är att den samtidigt kan 

kombineras med en torsionsmidja som tillåter fordonets främre och bakre halva att rotera i 

förhållande till varandra. 
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Andra möjliga alternativa styranordningar kan vara; mekaniskt länkage (t.ex. kuggstång eller 

snäcka), elektriska eller hydrauliska servomotorer alternativt hydraulkolvar som verkar på 

samma sätt som en kuggstångsstyrning. 

Nackdelarna med mekaniska länkage är att de med tiden blir utslitna och börjar glappa vilket 

ger en osäker styrning, elektrisk styrning är inte tillåten enligt EN1889-1:2003. Kvar som 

alternativ står då hydrauliska servomotorer och kolvar. För att förenkla så kommer endast 

alternativet med hydrauliska kolvar att behandlas i detta arbete. 

 

Då styrutslaget måste vara något större på innerhjulet än på ytterhjulet för att fordonets skall  

 

svänga kring en centrumpunkt (figur 3) så måste hydraulkolvarna som ger styrutslaget ha 

olika slaghastighet på inner- respektive yttersida då det erforderliga slaget skiljer sig åt från 

sida till sida. Figur 19 visar hur geometrin för styrningen skulle kunna se ut (sett ovanifrån).  

 

 

Med denna utformning kommer hastigheten som innerkolven bör röra sig med vara kolvens 

hastighet vid minusslag och vice versa. Om kolvarna är monterade så att Ackerman-villkoret 

uppfylls så behöver inte slaghastigheten skilja sig åt mellan kolvarna utan då behöver 

tillflödet endast justeras baserat på skillnaden i kolvarea på plus- respektive minussida.  

 

 

Det tillflöde som krävs blir således;                 , där vkolv är önskad slaghastighet och 

A+/- är kolvarea på kolvens plus- respektive minussida. 

 

Bilaga 3 ger en mer detaljerad bild av de geometriska sambanden och beräkningarna som 

ligger till grund för flödesanalysen av styrsystemet. 

Sammanfattningsvis så är styrkolvens halva erforderliga slaglängd; 

 

  
              

 
 
 
 
 
 

       
 
 
        

 
 
 
 

 

där Ls är styrningens hävarmslängd, φ är styrutslaget och α beror av styrkolvens minsta 

inbyggnadsmått smin och hävarmslängden på följande vis; 

 

         
          

 
 
 

       
 
 
     

  

 

Figur 19 - Styrkolvarnas slagrörelse 
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Kolvarna monteras på ett sådant sätt att de påverkar hjulen så som visas i figur 3. 

 

 

Fjädring 

 

Det finns otaliga sätt på vilka man kan montera ett hjul på ett fordon, för ett fordon av den här 

typen är en stel hjulaxel den enklaste lösningen som uppfyller de krav som ställs på den, med 

en sådan konstruktion skulle det gå att uppfylla målen och kraven i kravspecifikationen. En 

sådan axel tar dock upp utrymme mellan hjulen som bättre kan nyttjas för andra ändamål, 

skall man ta hänsyn till kriterie nr 8 i kravspecifikationen så bör andra lösningar övervägas. 

Två möjliga alternativ är antingen att använda en hjulupphängning av trailing-arm typ 

liknande den som finns på en Skogsjan 495 eller Konrad Highlander, där är dock 

hjulupphängningen nivåreglerad vilket inte riktigt är nödvändigt för denna drivlinas 

upphängning. Förenklat skulle man kunna säga att en trailing-arm upphängning exempelvis 

skulle fungera likt svingen på en motorcykel där hjulet sitter monterat på en arm som är ledad 

framför hjulet. 

Det andra alternativet är att låta hjulet vara monterat i en spindel upphängd i dubbla a-armar, 

en vanlig framvagnslösning på rambyggda fordon som är lättare än lastbilar där stela axlar 

istället är det mest populära alternativet. 

 

I vilket fall man än väljer behöver hydraulmotorn monteras i någon typ av spindel som kan 

rotera runt en vertikal axel då hjulet måste kunna svängas i det fall man inte hellre väljer att 

använda sig av midjestyrning. 

 

För att spara utrymme är torsionsfjädring ett lämpligt alternativ som inte är lika 

utrymmeskrävande som exempelvis skruvfjädring eller luftfjädring. På en trailing-arm 

upphängning kan man låta armens led påverka en fjäderstav placerad tvärs över fordonet från 

sida till sida och i det fall dubbla a-armar används kan den nedre a-armen påverka en fjäder 

monterad längs med fordonet. En nackdel med den typen av upphängning är att den är relativt 

komplicerad med många ingående delar om man jämför med hur man skulle kunna utforma 

en trailing-arm eller en stel axel. 

 

Då den föreslagna drivlinan endast kommer att vara lämplig för ett långsamtgående fordon 

skulle man eventuellt kunna tänka sig att helt och hållet avstå från fjädring och endast 

använda en torsionsmidja för att underlätta framkomligheten på ojämn terräng. Detta 

alternativ är antagligen den minst komplexa lösningen men också den för operatören minst 

komfortabla, midjan tar också upp en del utrymme i mitten av fordonet där den placeras. När 

midjestyrning används är en torsionsmidja ett logiskt alternativ för ökad flexibilitet men i 

fallet med fyrhjulsstyrning är det inte en lika självklar lösning. 

3. Resultat 
 

3.1 Svängradie 

 

För att göra en objektiv jämförelse mellan de olika alternativen vad det gäller vilka utrymmen 

som hjulhus och midja kräver och vilka sväng- och frigångsradier som erhålles, har utdata för 

ett fordon med karaktäristika som visas i tabell 6 behandlats på ett sådant sätt att det som visas 

i den högra kolumnen i tabell 7 är en procentandel av baslinjen eller referensen vilken är 

alternativ No2. 
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 I tabell 7 visas värdena i de tre variabeltabellerna som förhållandet mellan variabeln och 

baslinjen dividerat med antalet variabler, de värden som dessa förhållanden är räknade på 

finns i bilaga 4. I tabell 8 har de areor som hjulhus och midjor kräver adderats till varandra i 

de fall det är applicerbart (se tidigare illustrationer) och även är det som visas ett förhållande 

mellan den aktuella variabeln och baslinjen, i den högra kolumnen visas förhållandet som 

procentandel av baslinjen. 

Det som visas är alltså en jämförelse över vilken förbättringspotential som går att nå på 

områdena frigångs- eller svepradier invändigt och utvändigt i en sväng samt 

utrymmeseffektivitet hos hjulhus kontra midja genom att ändra på vilket sätt ett fordon styrs. 

I detta fall är låga värden bra då dessa visar att en lösning är mer effektiv, d.v.s. den ger 

antingen förbättrade prestanda eller den tar upp en mindre ytarea än baslinjen. 

 
Tabell 6 - Ingångsvärden till svängradiemodellen 

 

Indata 

Värde Enhet Beskrivning Variabel 

Styrutslag yttersida φY 40 grader 
Fordonsbredd B 3.5 meter 
Fordonslängd framför F C 1.5 meter 
Fordonslängd bakom G D 2 meter 
Vikvinkel midja K 40 grader 
Placering midja E 0.5 meter 
Placering framaxel F 4 meter 
Placering bakaxel G 4 meter 

Däckbredd H 0.36 meter 
Däckdiameter I 1.4 meter 

Spårvidd J 3 meter 

No1/3 Svängradie inre bakhjul R 9.2 meter 
No7 Fordonslängd framför 0 C7 5.5 meter 

No7 Fordonslängd bakom 0 D7 6 meter 
 

 
Tabell 7 - Möjliga frigångsradier hos de olika alternativen, No2 är den normaliserande referensen 

 

No. Koncept 

Variabler Sammantagen procentandel av 
baslinje (No2) RFI RFYF RFYB 

1 Midjestyrning icke-symmetrisk 0.33 0.34 0.33 100 
2 Midjestyrning symmetrisk 0.33 0.33 0.33 100 
3 Tvåhjulsstyrning 0.33 0.41 0.33 107 
4 Fyrhjulsstyrning 0.06 0.20 0.21 46 
5 Fyrhjuls- och midjestyrning 0.05 0.18 0.19 43 
6 Skid-steering 0.00 0.17 0.18 35 
7 Skid-steering special 0.00 0.17 0.18 35 
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Tabell 8 - Jämförelse mellan de areor som de olika alternativa styrsätten kräver, No2 är även här 

normaliserande 

 

No. Koncept 

Variabler 
Procentandel av baslinje (No2) 

AM + AH 

1 Midjestyrning icke-symmetrisk 1.00 100 

2 Midjestyrning symmetrisk 1.00 100 

3 Tvåhjulsstyrning 0.52 52 

4 Fyrhjulsstyrning 0.89 89 

5 Fyrhjuls- och midjestyrning 1.74 174 

6 Skid-steering 0.15 15 

7 Skid-steering special 0.07 7 

 

 

3.2 Drift 

 

För att tillgodose de i kravspecifikationen uppställda driftfallen krävs de effekter och moment 

som presenteras i tabellerna 10, 11 och12. Tabell 9 visar vilka ingångsvärden som detta är 

baserat på, däckradien är baserad på data tillhörande ett Michelin XKA 14.00R24 vilken säger 

att däcksradien vi full belastning är 616mm (Michelin Earthmover 2012). 

Friktionskoefficienten är hämtad från Beardmore (2012) med reservation för källans 

pålitlighet och för att förenkla de beräkningar den påverkar antas i fortsättningen att detta 

värde gäller för både kinetisk och statisk friktion. 

 
Tabell 9 - Ingångsvärden till belastningsberäkningar 

 

Indata 

Värde Enhet 

Alternativ 

Anmärkning Beskrivning 
Variab

el Värde Enhet 
Fordonshastighet fall 1 υ1 0.50 km/h 0.14 m/s   

Lutningsvinkel fordon fall 1 θ1 30.00 
grade

r 
0.52 radianer 

  
Fordonshastighet fall 2 υ2 2.00 km/h 0.56 m/s   

Lutningsvinkel fordon fall 2 θ2 20.00 
grade

r 
0.35 radianer 

  
Fordonshastighet fall 3 υ3 5.00 km/h 1.39 m/s   

Lutningsvinkel fordon fall 3 θ3 0.00 
grade

r 
0.00 radianer 

  
Däckradie r 0.62 m 

  
  

Förskjutningsmått 
rullmotstånd 

a 0.035 m 
    

Koefficient för rullmotstånd μr 0.06 N/A 
  

  

Massa fordon m 20000 kg 
  

Tyngdpunkt i mitten av 
fordonet 

Friktionskoefficient μ 0.60 N/A 
  

Förenkling; kinetisk = 
statisk 

Antal drivhjul n 4.00 N/A 
  

Antal bärande hjul är 4st 
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Tabell 10 - Dimensionerande värden vid 30 grader lutning 

 

Utdata fall 1 

Värde Enhet 

Alternativ 

Anmärkning Beskrivning Variabel Värde Enhet 

Rotationshastighet hjul vid υ1 ω 0.23 rad/s 2.15 rpm   
Belastning bakaxel B 130800 N 

  
  

Belastning framaxel F 65400 N 
    

Erforderlig tillförd effekt bak PB 4.99 kW 
  

Per drivhjul 

Erforderligt tillfört moment bak MB 22126 Nm 
  

Per drivhjul 

Erforderlig tillförd effekt fram PF 2.49 kW 
  

Per drivhjul 

Erforderligt tillfört moment fram MF 11063 Nm 
  

Per drivhjul 

Total erforderlig effekt P 14.97 kW 
    

 

 
Tabell 11 - Dimensionerande värden vid 20 grader lutning 

 

Utdata fall 2 

Värde Enhet 

Alternativ 

Anmärkning Beskrivning Variabel Värde Enhet 

Rotationshastighet hjul vid υ2 ω 0.90 rad/s 8.61 rpm   
Belastning bakaxel B 111096 N 

  
  

Belastning framaxel F 85104 N 
  

  

Erforderlig tillförd effekt bak PB 12.20 kW 
  

Per drivhjul 

Erforderligt tillfört moment bak MB 13530 Nm 
  

Per drivhjul 

Erforderlig tillförd effekt fram PF 9.35 kW 
  

Per drivhjul 

Erforderligt tillfört moment fram MF 10365 Nm 
  

Per drivhjul 

Total erforderlig effekt P 43.10 kW 
  

  
 

 
Tabell 12 - Dimensionerande värden vid 0 grader lutning 

 

Utdata fall 3 

Värde Enhet 

Alternativ 

Anmärkning Beskrivning Variabel Värde Enhet 

Rotationshastighet hjul vid υ3 ω 2.25 rad/s 21.53 rpm   
Belastning bakaxel B 98100 N 

  
  

Belastning framaxel F 98100 N 
  

  

Erforderlig tillförd effekt bak PB 3.87 kW 
  

Per drivhjul 

Erforderligt tillfört moment bak MB 1717 Nm 
  

Per drivhjul 

Erforderlig tillförd effekt fram PF 3.87 kW 
  

Per drivhjul 

Erforderligt tillfört moment fram MF 1717 Nm 
  

Per drivhjul 

Total erforderlig effekt P 15.48 kW 
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3.3 Bromsar 

 

För att uppfylla kraven i ställda av EN1889-1:2003 skall bromsarna som hör till denna 

drivlina prestera enligt tabellerna 14, 15 och 16 baserat på de ingångsvärden som visas i tabell 

13. 

 
 

Tabell 13 - Ingångsvärden till bromsberäkningar 

 

Indata 

Värde Enhet 

Alternativ 

Anmärkning Beskrivning Variabel Värde Enhet 

Lutningsvinkel fordon 
parkeringsbroms 

θp 30 grader 0.52 radianer 
 

Säkerhetsfaktor 
parkeringsbroms 

s 1.2 N/A 
   

Lutningsvinkel färdbroms θ2 30 grader 0.52 radianer 
Maximal tillåten 
lutningsvinkel 

Retardationskrav 
färdbroms 

af 1 m/s² 
  

Minsta tillåtna 
retardation 

Belastning bakaxel B 130800 N 
   

Belastning framaxel F 65400 N 
   

Retardationskrav retarder ar 1 m/s² 
  

Minsta tillåtna 
retardation 

Massa fordon m 20000 kg 
  

Tyngdpunkt i mitten 
av fordonet 

Friktionskoefficient μ 0.60 N/A 
  

Förenkling; kinetisk = 
statisk 

Däckradie r 0.62 m 
   

 

 
Tabell 14 - Dimensionerande data parkeringsbroms 

 

Utdata parkeringsbroms 

Värde Enhet 

Alternativ 

Anmärkning Beskrivning Variabel Värde Enhet 

Hållmoment broms MP 22655 Nm   
Minsta moment per hjul på 
den högst belastade axeln 
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Tabell 15 - Dimensionerande data färdbroms 

 

Utdata färdbroms 

Värde Enhet 

Alternativ 

Anmärkning Beskrivning Variabel Värde Enhet 

Bromsmoment fram 

Max MBF 20933 Nm 
  

Max tillåtet utan låsning 

Min MBF 4107 Nm 
  

Minsta erforderliga 

Min MBFS 14100 Nm 
  

Minsta erforderliga enl. 
EN1889-1:2003 

Bromsmoment bak 

Max MBB 10467 Nm 
  

Max tillåtet utan låsning 

Min MBB 2053 Nm 
  

Minsta erforderliga 

Min MBBS 7050 Nm 
  

Minsta erforderliga enl. 
EN1889-1:2003 

 

 
Tabell 16 - Dimensionerande data hjälpbroms 

 

Utdata hjälpbroms 

Värde Enhet 

Alternativ 

Anmärkning Beskrivning Variabel Värde Enhet 

Bromsmoment fram Min MRFS 10072 Nm 

  

Minsta erforderliga enl. 
EN1889-1:2003 

Bromsmoment bak Min MRBS 5036 Nm 
    

Minsta erforderliga enl. 
EN1889-1:2003 
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3.4 Sammanfattning av beräkningsresultat 

 

För att lättare få en överblick över de viktigaste och dimensionerande resultaten av 

beräkningarna presenteras de sammanfattat i tabell 17. Dessa ligger sedan till grund för valet 

av nav, hydraulikkomponenter, bromsar och styrning. 

 

Tabell 17 - Sammanfattning av beräkningsresultat 

 

Dimensionerande värden 
Eventuell 

säkerhetsfaktor 
Värde Enhet 

Krav Typ 

0.5 km/h 30° 
Erforderligt drivmoment 1 22126 Nm 
Erforderligt varvtal 1 2.2 rpm 

2 km/h 20° 
Erforderligt drivmoment 1 13530 Nm 
Erforderligt varvtal 1 8.6 rpm 

5 km/h 0° 
Erforderligt drivmoment 1 1717 Nm 
Erforderligt varvtal 1 21.5 rpm 

Navbelastning 
Radiell maximal 1 130800 N 
Axiell maximal 1 29430 N 

Parkeringsbroms Minsta hållmoment 1 22655 Nm 

Färdbroms 
Minsta moment fram 1 14100 Nm 
Minsta moment bak 1 7050 Nm 

Hjälpbroms 
Minsta moment fram 1 10072 Nm 

Minsta moment bak 1 5036 Nm 

Styrmoment Erforderligt moment 
stillastående 

1 5233 Nm 

 

3.5 Hydraulik 

 

För driften rekommenderas användning av fyra stycken Poclain Hydraulics MS35 hjulmotorer 

drivna av två stycken P90 055- pumpar från samma leverantör. Med dessa komponenter så 

uppfylls de krav som ställs undantaget kravet på hjälpbromsförmåga. Poclain Hydraulics kan 

utöver de hydrauliska komponenter som behövs även erbjuda kompletta lösningar för 

elektronisk styrning av dessa komponenter. Beräkningsresultat som stöder komponentvalet 

presenteras i tabell 19, ingångsvärden till beräkningarna visas i tabell i 18. De ekvationer som 

har använts i beräkningarna har presenterats i avsnitt 2.4. 

Hjulmotorn MS35 går att få i ett par olika konfigurationer med olika specifikationer och 

deplacement, på den variant som rekommenderas går det att växla mellan 1747 och 3494 

cm
3
/varv. För att försörja dessa används som tidigare har nämnts två P90-pumpar, detta är 

pumpar som är gjorda för bruk i en sluten krets och de har en inbyggd matarpump vilket 

eliminerar behovet av en extern sådan. 
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Tabell 18 - Ingångsvärden till komponentberäkningar 

 

Indata 

Värde Enhet 

Alternativ 

Anmärkning Beskrivning Variabel Värde Enhet 

Antal pumpar   2 -       

Varvtal diesel 
 

1750 rpm 183.26 rad/s   

Vevaxelmoment diesel 
 

255 Nm 
  

  

Önskat maximalt motormoment Mm 22126.0 Nm 
  

Hydraulmotor 

Systemets maximala arbetstryck Δpp 450 bar 4.50E+07 Pa   

Motordeplacement 
Vm 1747.0 cm³/varv 2.78E-04 

m³/ra
d 

  

Alternativt motordeplacement 
Vm 

alt 
3494.0 cm³/varv 5.56E-04 

m³/ra
d 

  

Motorvarvtal vid maxflöde 
nQm

ax 
21.5 rpm 2.25E+00 rad/s   

Motorvarvtal vid maxmoment 
nΔp

max 
2.2 rpm 2.30E-01 rad/s   

Volymetrisk verkningsgrad pump ηvp 0.90 - 
  

  

Hydraulmekanisk verkningsgrad 
pump 

ηmp 0.87 - 
  

  

Volymetrisk verkningsgrad motor ηvm 0.90 - 
  

Totalverknings-
graden för en 

MS35 är ca 
0.85 vid de 

aktuella 
driftsvarvtalen 

Hydraulmekanisk verkningsgrad 
motor 

ηmm 0.90 -     
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Tabell 19 - Beräkningsresultat hydraulikkomponenter 

 

Utdata 

Värde Enhet 

Alternativ 

Anmärkning Beskrivning Variabel Värde Enhet 

Erforderligt pumpdeplacement 
vid önskat maximalt flöde 

  53.0 cm³/varv 8.43E-06 m³/rad   

Motormoment vid ovanstående 
deplacement  

3291.0 Nm 
  

Räknat på Vm, 
högre än 

nödvändigt, 
endast 1700 Nm 

krävs 
Erforderligt pumpdeplacement 
vid önskat maximalt 
motormoment  

15.5 cm³/varv 2.47E-06 m³/rad 
Per pump, räknat 

på Vm alt 

Motormoment vid Vm alt 
 

22521.5 Nm 
  

  

Motorvarvtal vid ovanstående 
deplacement  

3.1 rpm 3.29E-01 rad/s 

Högre än 
nödvändigt, 

endast 2.2 rpm 
krävs för 
0.5km/h 

Totalverkningsgrad @ 0° lutning ηtot 0 0.63 - 
  

  

Totalverkningsgrad @ 30° lutning ηtot 30 0.63 -       

 

Med dessa driftsdata skulle en koppling i sluten krets kräva en tankvolym på 60 liter och i en 

öppen krets skulle tanken behöva ha en volym på ca 170 liter, beräkningen baseras för sluten 

krets på matarpumpens deplacement, dieselmotorns varvtal och Poclain’s rekommendationer. 

För en öppen krets har pumpen deplacement, dieselmotorns varvtal och Isaksson’s (1999) 

rekommendation använts.För att förenkla beräkningarna har de förluster som uppstår i 

lednings- och ventilsystemet försummats. 
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3.6 Hjulupphängning 

 

För att få en uppfattning om hur en eventuell hjulupphängning skulle kunna se ut när 

svängbara hjul används och man vill ha viss fjädringsväg så har två enkla modeller 

modellerats, se figur 20, 21 och 22. Bägge alternativen visas med en Poclain Hydraulics 

MS35-motor monterad i spindeln, för att få en tydligare bild är hjulbasen i modellen endast 

4000mm. 

  

Figur 20 – Modell av en hjulupphängning med dubbla länkarmar 
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Figur 21 – Modell av en trailing-arm upphängning 
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Figur 22 - Detaljstudie av en trailing-arm 
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4. Utvärdering/Diskussion 
 

4.1 Utvärdering av svängradieutredning 

 

Vid en analys av jämförelsen mellan de olika alternativen framstår No7 och 6 som de bästa 

alternativen vad det gäller dels de sväng- och frigångsradier som erbjuds men även vad det 

gäller hur mycket plats hjulhusen tar upp. Det finns egentligen inga invändningar mot No7 

annat än den synnerligen okonventionella konstruktionen vilket i vissa fall kan vara negativt. 

Bruket av alternativ No6 skulle leda till stora belastningar på däck och hjulupphängning samt 

att det skulle krävas mycket kraftiga motorer för att det överhuvudtaget skulle kunna svänga. 

Detta system fungerar väl på korta och relativt lätta fordon som exempelvis Bobcat och 

bandfordon där marktrycket fördelas över en mångfaldigt större yta.  

Vidare uppfyller inget av dessa alternativ kriterium nr 2 i kravspecifikationen (tabell 1) vilket 

visserligen endast är ett mål men som ändå bör beaktas, skall man uppfylla målen är det 

istället alternativen No4 och 5 som framträder som de mest fördelaktiga konstruktionerna, det 

skall dock noteras att det inte ger någon sådan ökning i prestanda att kombinationen av midje- 

och fyrhjulsstyrning uppväger det utrymme som midja kräver. 

 

Med anledning av ovanstående så förordas No7 om konstruktionen tillåter det och målen i 

kravspecifikationen frångås, alternativt No4 om målen skall uppfyllas. Tittar man på 

resultaten i tabell 8 kan man se att utrymmesvinsten med fyrhjulsstyrning är liten, dessutom 

kan relativt små ändringar i fordonsbredd och hjulbas resultera i en förlust av tillgängligt 

utrymme. För den aktuella modellen räcker det med att ändra fordonsbredden till 3.43m för 

att vinsten skall vara borta. De potentiella vinsterna i sväng- och svepradie är dock relativt 

stora, i tabell 7 kan man exempelvis utläsa att den inre frigångsradien är endast 18% av den 

för den midjestyrda varianten. Observera att ingen hänsyn tas i jämförelsen till hur mycket 

utrymme en konventionellt monterad stel axel tar upp, skulle man ta detta i beaktande ändras 

bilden av vilket utrymme som skulle finnas tillgängligt, att göra en tredimensionell modell av 

detta ligger dock utanför ramen för detta arbete. 

 

För detta arbete kommer alternativ No4 att vara den konstruktionslösning som dikterar 

villkoren för hydrauliksystem, styrning och hjulupphängning. 

 

 

4.2 Hydrauliksystem och bromsar 

 

Då den föreslagna transmissionen egentligen inte klarar av att uppfylla hjälpbromskravet kan 

ett alternativ vara att använda en travel-drive från O&K. Denna har en inbyggd färdbroms 

vilken skulle kunna användas som hjälpbroms om färdbromsen är hydrostatisk, den kan drivas 

av en fast eller variabel motor kombinerat med en eller flera variabla pumpar (en travel-drive 

och en motor per drivhjul). Om variabla motorer används kan man öka effektiviteten genom 

att variera deplacementet på både motorer och pumpar men även reglera varvtalet på den 

motor man använder för pumpdriften. 

Anledningen till att Poclainkomponenter ändå rekommenderas är att de är specialiserade på 

hydrostatiska transmissioner och har de nödvändiga elektroniska styrsystemen till dessa. 

Kravet på hjälpbroms har alltså försummats här vilket gör att detta upplägg endast är lämpligt 

i det fall det går att frångå kraven som ställs enligt EN1889-1:2003. 
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Den motorstorlek som har valts till resultatsektionen (MS35) är en storlek större än den som 

Poclain rekommenderar (MS25), anledningen till detta är att om man räknar med 

verkningsgrader och tar hänsyn till att alla hjul inte kommer att ha samma kontakttryck i 

motlut så är MS25-motorn otillräcklig. För att inte hela flödet skall gå till det främre hjulparet 

om och när dessa tappar greppet och börjar slira så bör någon typ av flödesbegränsning 

byggas in i systemet. 

För att MS25-motorn skall vara acceptabel räcker det dock med att man sänker kravnivån 

något, om det exempelvis räcker att fordonet klarar 25 graders lutning istället för 30 grader så 

är den tillräcklig med marginal. 

Ett alternativ till dessa dedikerade hjulmotorer kan vara en motor avsedd för banddrift kallade 

MK35, den är lättare och har bättre effektivitet på låga varv men dess lagring är något sämre 

än den i MS-motorn, lagringen skulle dock vara tillräcklig för ett 20 tons fordon. 

 

Att tvåkretsuppdelningen med Poclainmotorerna blir vänster/höger istället för som brukligt 

diagonalt, d.v.s. vänster bakhjul kopplas ihop med höger framhjul och vice versa, bedöms inte 

vara något större problem då denna transmission är avsedd för ett långsamtgående fordon. En 

låsning av bromsarna bör inte få några negativa konsekvenser.  

 

Hade mindre hjul använts så hade det gått att höja driftsvarvtalet på motorerna och det hade 

även gått att använda en mindre motorstorlek tack vare att det erforderliga momentet hade 

minskat. Dock är det så att motorernas yttermått inte minskar lika snabbt som kapaciteten, 

detta gör att fälgens innerdiameter inte kan vara för liten då det förutom en motor även skall 

rymmas en hjulspindel inuti fälgen. 

 

Tanken var att jämföra olika transmissionsalternativ utifrån kostnad och effektivitet men detta 

föll på svårigheten att få både prisuppgifter och effektivitet, för att få relevanta prisuppgifter 

skall man i princip komma med ett skarpt projekt och be om en offert. 

 

Sammantaget kan alla de krav och mål som ställs utom det som rör kortvarig drift anses 

uppfyllda med den föreslagna transmissionen, det som kan utredas vidare är 

hjulupphängningen. För att kunna förflytta det fordon som transmissionen är monterad på 

kortare sträckor utan att behöva starta dieselmotorn skulle eventuellt en ackumulator kunna 

användas. En sådan skulle kunna laddas under den tid som längre förflyttningar sker.   

När det gäller hjulupphängningen finns alternativet att det möjligen är totalt sett bättre att 

montera två hjulmotorer på en gemensam axel (typ I-beam) och på så sätt få en 

hjulupphängning som är enklare och mera kostnadseffektiv än den individuella varianten, om 

inte det är avgörande för fordonet att utrymmet mellan hjulparen är fritt kan en sådan lösning 

till och med totalt sett vara mer utrymmeseffektiv. 

5. Slutsatser 
 

Användningen av fyrhjulsstyrning kan väsentligt förbättra ett fordons prestanda när det gäller 

att svänga runt ett hörn, dock är det inte säkert att någon utrymmesbesparing i fordonet kan 

uppnås jämfört med midjestyrning. Det system som är mest effektivt när det gäller både 

potentiella svängradier och utrymme är s.k. skid-steering, detta lämpar sig dock bäst för 

fordon med larvband. 

Hydraulikkomponenter väljs med fördel från Poclain Hydraulics om undantag från EN1889-

1:2003 kan göras eller om någon annan standard är mer lämplig för den aktuella 

transmissionen. Ett intressant alternativ är att använda en travel-drive från O&K 

Antriebstechnik med motorer och en pump med variabla deplacement.  
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Effektiviteten hos den valda transmissionen skulle kunna gå att förbättra med hjälp av mindre 

hjul vilket skulle leda till att en mindre motor skulle kunna väljas. 

Om man väljer att använda sig av individuell hjulupphängning så bör en noggrann studie av 

detta göras, de renderingar av CAD-modeller som har visats är endast skisser på hur det 

kanske skulle kunna se ut. 

 

6. Tackord 
 

Jag vill rikta ett tack till Peter Wigarthsson, Göran Karlsson, Fredrik Lindström och Martin 

Ekefalk på Camatec Industriteknik AB. Ett stort tack även till Kjell Jansson och Jan 

Lindström på Poclain Hydraulics. 
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Bilaga 1 : Svängradieutredning. 
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Bilaga 2 : Belastnings- och bromsberäkningar. 
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Bilaga 3 : Styrkolvarnas rörelse. 
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Bilaga 4 : Ingångsvärden till svängradiejämförelse, utdata 
från modell. 

 

No. Koncept 

Variabler 

L AM + AH RFI RFYF RFYB RFMF RFMB 

1 Midjestyrning icke-symmetrisk (om F-E≠E+G) 11.50 2.62 9.13 13.06 12.79 14.02 13.04 
2 Midjestyrning symmetrisk (om F=G) 11.50 2.62 9.24 12.83 12.90 13.18 13.18 
3 Tvåhjulsstyrning 11.50 1.36 9.13 15.80 12.79 0 0 
4 Fyrhjulsstyrning 11.50 2.33 1.70 7.57 7.94 0 0 
5 Fyrhjuls- och midjestyrning 11.50 4.56 1.48 7.07 7.44 0 0 
6 Skid-steering 11.50 0.39 0 6.52 6.95 0 0 
7 Skid-steering special 11.50 0.20 0 6.52 6.95 0 0 

 
 


