
En begravningsbil p̊a väg hem fr̊an skroten

Med grundläggande mekaniska
samband kommer man l̊angt! I
detta arbetet användes en grovt
förenklad systemmodell tillsamm-
ans med hävst̊angsprincipen för
att visa hur mycket kraft en
gasfjäder m̊aste bidra med för
att lyfta bakluckan p̊a en begrav-
ningsbil.

Arbetet behandlar ocks̊a hur
n̊agot s̊a enkelt som ett material-
byte kan hjälpa en konstruktion
som lider av sprickbildning och
brott.

Den mekansika konstruktionen av
en baklucka till en bil är relativt
enkel. Bakluckan roterar kring sina
g̊angjärn likt en pendel och h̊alls antin-
gen stängd eller öppen. När bakluckan
h̊alls öppen görs detta normalt med
hjälp av gasfjädrar. Detta examen-
sarbetet har behandlat situationen d̊a
bakluckan är s̊a stor och gasfjädern
s̊a stark s̊a att resten av fordonet blir
synligt p̊averkad av kraften som dessa
b̊ada delar utövar p̊a varann.

Den nämnda bakluckan tillhör inte
vilken bil som helst, den tillhör en
begravningsbil. Denna begravningsbil
har en odelad baklucka som öppnas
ut̊at och upp̊at. Den stora bakluckan
ställer krav p̊a stora gasfjädrar som i
sin tur ställer krav p̊a bra infästningar
av gasfjädrar till fordon. Det har visats
sig att valet av infästningspunkter har

stor p̊averkan p̊a hur stora gasfjädrar
som kommer behöva användas. Det
har ocks̊a visat att vissa material-
val har mer än enbart sina mekaniska
egenskaper att bidra med till prob-
lemet. Infästningspunkterna till̊ater
gasfjädrarna att bidra med mer nyttigt
moment och materialvalen kan i sin tur
minska eller öka det moment som bak-
luckan bidrar med runt g̊angjärnen.

Tyvärr var detta arbetet präglat
av misskommunikation fr̊an start till
slut. Företaget som äger fordonet
valde att inte delta i projektets utveck-
ling, varför en hel del antaganden
och uppskattningar fick göras där
information inte fanns. Detta hin-
drade projektet fr̊an att optimera
den befintliga designen, men inte
ifr̊an att hitta optimeringsförslag som
en framtida konstruktion kan ha
nytta av. Dessa förslag var: Hitta
infästningspunkter för gasfjädrarna
som minimerar gasfjäderns slaglängd
och samtidigt maximerar dess mo-
mentbelastning p̊a bakluckan. Hitta
alternativa, lättare material, vilket
sänker den nödvändiga kraften i
gasfjädrarna. Förstärk omr̊adet
omkring infästningspunkterna för att
minska spänningar och minimera
risken för sprickbildning. Skulle dessa
alternativ inte duga har även alterna-
tiva lösningar s̊a som släppningsbara
gasfjädrar eller elmotorer föreslagits.
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