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Sammanfattning 

Detta examensarbete är en konceptstudie över styrleder till en banddriven skotare. Arbetet 

utfördes hos BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik under våren 2012. Konceptstudien vill 

visa en realistisk lösning för skotarens styrleder inklusive lagring, infästning i ramstruktur 

samt smörjning.  

För att möta ökade krav på produktivitet inom skogsnäringen utveckar BAE Systems 

Hägglunds en banddriven skotare som baseras på det kunnande och samlade erfarenhet av 

banddrift som finns inom företaget. Inom detta större projekt har det arbete som avhandlas i 

denna rapport utförts. 

Arbetet är alltså en konceptuell studie över styrleder till en skotarprototyp och vill visa på en 

realistisk lösning för dessa. Arbetet delades in i fem faser: förstudie, lastfall, 

konceptgenerering, konceptutvärdering och konstruktion. 

Arbetet inleddes med en förstudie där specifika problem för arbetet definierades och på 

marknaden befintliga styrdonslösningar studerades. En kravspecifikation upprättades. Ett 

studiebesök hos två avverkningsgrupper genomfördes i syfte att vidga förståelsen för 

skogsmaskinens mekanik.   

Därefter genomfördes en beräkningsfas där olika lastfall identifierades. De olika lastfallen låg 

sedan till grund för dimensioneringen av styrlederna. 

Efter lastfallen tog konceptgenereringen vid där olika lösningsförslag togs fram. 

Sedan utvärderades koncepten där två stycken förslag valdes ut för att arbeta vidare med. 

I den avslutande konstruktionsfasen genomgick de utvalda konceptförslagen en 

grundläggande dimensionering samt visualiserades med hjälp av CAD-programvara.  

Slutresultatet är en styrled som tar sin utgångspunkt i företagets befintliga bandvagnsfamilj. 

Lagringen består av glidlager, har fyra smörjpunkter och infästning i fordonet sker med hjälp 

av svets- och skruvförband.    
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Abstract 

This thesis is a conceptual study of steering pivots to a forwarder. The work was performed at 

BAE Systems Hägglunds in Örnsköldsvik in spring 2012. The concept study wants to show a 

realistic solution for the forwarder's steering pivot including bearing support, attachment to 

the frame structure and lubrication.  

In order to meet the increased productivity demands in the logging industry BAE Systems 

Hagglunds is developing a tracked forwarder based on the knowledge and collective 

experience of tracked vehicles within the company. The work discussed in this report is done 

within this larger project. 

As mentioned earlier, this work is a conceptual study of steering pivots to a forwarder 

prototype and wants to show a realistic option for them. The work was divided into five 

phases: feasibility study, load cases, concept generation, concept evaluation and design. 

The work began with a preliminary study in which specific problems for the work was 

defined and already existing options for steering pivots were studied. A specification was 

drawn up. Two harvesting groups were visited in order to broaden the understanding of the 

mechanics of the forwarder. 

After this, a calculation phase was performed where different load cases were identified. The 

various load cases formed the basis for the design of the steering pivots. 

Next, the concept generation started where different solutions were proposed. 

After an evaluation, two of the solutions were chosen to be examined further. 

During the last phase, design, the chosen solutions were given a basic design and visualized 

with CAD-software. 

The end result was a steering joint which is based on the company's existing family of tracked 

vehicle. The bearing consists of plain bearings, has four grease fittings and the attachment to 

the vehicle is made by means of welded and bolted connections. 
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1 Inledning 

Under denna rubrik beskrivs bakgrund, syfte, mål, avgränsningar, problemformuleringar och 

metoder som ligger till grund för arbetet. 

1.1 Bakgrund 

Bakgrund till examensarbetet är en önskan hos skogsindustrin att förbättra produktiviteten vid 

avverkning och gallring. Dagens skogsbruk bedrivs uteslutande med skogsmaskiner, så 

kallade skördare och skotare. Ett sätt att höja produktiviteten inom branschen är att 

effektivisera skogsmaskinernas virkeshantering. Detta kan till exempel ske genom kortare 

transporttider mellan avverkningsplats och upplagsplats. BAE Systems i Örnsköldsvik deltar i 

ett projekt riktat mot skogsindustrin där BAE utvecklar en skotarprototyp som ska ”erbjuda 

produktivitetsökning genom högre hastighet och smart systemtänk”[2]. Skotaren baseras 

alltså på BAE:s gedigna kunnande och erfarenhet av banddrivna fordon. Teknikplattform för 

HFT-projektet är BAE´s bandvagn BvS 10. BvS 10 är ett midjestyrt fordon utrustat med 

bandställ och är framtaget för att ta sig 

fram i svår terräng. Bandvagnens 

midja har tre rörelsefrihetsgrader. Med 

tre frihetsgrader åsyftas rotation kring 

x-, y- och z-axlarna; roll, pitch och 

yaw. I HFT:ns fall ska styrlederna 

kunna rotera kring z-axeln 

(vertikalled) för att möjliggöra 

styrning av fordonet. En i övrigt stum 

midjeled tillåter HFT:ns fram- och 

bakvagn att rolla (rotera kring x-

axeln). Tekniken från BvS 10:ans 

bandställ ska överföras till HFT:n. 

Bandställen är fästade till en 

centrumbalk; chassiramen. 

Bandställen har ett fjädringssystem 

som ger dessa möjligheten att nivellera 

(pitch) i förhållande till chassibalken. 

1600 mm 

  800 mm 

    450 mm 

2900 mm 

         Figur 1. Bandställ med chassibalk sedd från ovan. 
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Bandställen är i dagsläget under utveckling men vissa mått är fastslagna. Det gäller avstånden 

mellan banden som uppgår till 1600 millimeter och arbetsytan för lagring och styrning som ej 

får överstiga 800 millimeter för att fjädringen ska kunna arbeta fritt. Själva chassibalkens 

dimensioner är endast ungefärliga och uppgår i dagsläget till 450 millimeter på bredden och 

300 millimeter på höjden. Godstjockleken i balken uppgår till 10 millimeter. Själva midjan 

har tre frihetsgrader; roll, pitch och yaw. HFT:ns midja kommer däremot endast kunna rolla 

och i övrigt vara stum. Därmed är en traditionell midjestyrning utesluten i detta fall. 

Styrningen (yaw) av HFT kommer istället att ske genom att rotera chassibalkarna relativt 

lastramen, där lastramen är den i fordonet längsgående balk som bär upp timmerlasset och 

förbinder bakre bandställspaket (bandställ och chassibalk) med främre bandställspaket. 

Styrningen ska även synkroniseras för att åstadkomma spårföljning och på så sätt öka 

fordonets kurvtagningsförmåga[1]. Själva examensarbetet är en del i detta större projekt och 

går ut på att genom en konceptstudie föreslå lämpliga lösningar för styrlederna. I lösningen 

ingår lagring, smörjning och infästning för lederna.  

 

Figur 2. Chassibalk betraktad bakifrån med utsatta mått. 

 

Lastramen är, som ovan nämnts, den längsgående balk som bär upp fordonskroppen och som 

styrlederna ska fästas i. Lastramens bredd uppgår i dagsläget till cirka 780 millimeter. 

450 mm 

300 mm 
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Figur 3. Lastramen betraktad bakifrån med utsatt mått (ramens bredd). 

 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att förbättra lönsamheten inom skogsnäringen genom en 

effektivare virkeshantering och smarta systemlösningar hos skotare. 

1.3 Mål 

Examensarbetets mål är att på utsatt tid ta fram ett konceptförslag över styrleder för en 

banddriven skogsmaskin. 

1.3.1 Övergripande mål  

Undersöka och utreda lämpliga koncept för styrlederna. Häri ingår lagring av styrled, 

infästning i fordonsramen samt smörjning.  

1.3.2 Delmål 

 Lastfallsberäkning.  

 Konceptgenerering. 

 Konceptutvärdering. 

 Konstruktion. 

1.4 Kravspecifikation 

 Styrlederna ska klara 26 ton fördelat på 4 bandställ med en lastfördelning på 14 ton 

bak och 12 ton fram, max 7 ton per bandställ. 

 Varje styrled skall tillåta minst ±22.5° vridning (styrning).  

 Komponentlikhet. Samma lösning fram och bak. 

             780 mm 
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 Robust, enkel och användarvänlig konstruktion. Det ska vara enkelt att serva och 

reparera komponenterna. 

 Ekonomiskt konkurrenskraftig lösning.  

1.5 Problembeskrivning 

Till skillnad från traditionella midjestyrningar ska HFT styras genom att rotera chassibalkarna 

relativt lastram kring en axel i vertikalled. Det är alltså axeln som i denna rapport benämns 

styrled. Detta kräver en lagring som fungerar under stora lastpåkänningar i både radial- och 

axialled, klarar moment och dynamiska lastfall. 

1.6 Genomförande 

Arbetet inleds med en förstudie där olika på marknaden befintliga styrledslösningar 

undersöks. Därefter följer lastfallsberäkningar över vad styrlederna i det aktuella fallet ska 

klara. Efter detta genereras ett antal förslag på lösningar som sedan analyseras närmare där ett 

eller flera förslag väljs ut för att slutligen geometrisäkras gentemot befintlig prototyp med 

hjälp av CAD. Till sitt förfogande har projektet adekvat litteratur, expertis, hård- och 

mjukvara samt motiverade medarbetare. 

1.7 Avgränsningar 

Tillverkningsunderlag och ritningar kommer ej att tas fram i detta arbete utan det material 

som ritas upp i CAD kommer att vara av typen principskisser över styrlederna och dess 

funktion. I mån av tid kommer enklare hållfasthetssimuleringar utföras i aktuell CAD-

programvara (catia). Endast grundläggande systemkonstruktion och dimensionering kommer 

att utföras i detta arbete. 
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2 Företagspresentation 

Här ges en presentation av företaget innehållande nuvarande affärsområden, produkter samt 

en tillbakablick över den historiska utvecklingen. 

2.1 Affärsområden 

BAE Systems är en av världens största leverantörer av försvarsmateriel. Globalt har företaget 

107000 anställda varav cirka 860 i Örnsköldsvik. BAE Systems finns representerade i ett 

hundratal länder. Årligen beviljas företaget över 200 patent. Försäljningen för 2011 uppgick 

till cirka 200 miljarder kronor. BAE Systems Hägglunds AB tillhör filialen Global Combat 

Systems Vehicles, förkortat GCS Vehicles, vars yttersta ägare är BAE Systems plc[3]. 

 

 

Figur 4. BAE Systems företagsstruktur[3].  
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GCS Vehicles fördelar sin verksamhet över fem kärnområden: 

 Land 

 Hav 

 Flyg 

 C41SR (kommunikation) 

 Service och eftermarknad 

 

2.2 Produkter 

GCS Vehicles designar, utvecklar och tillverkar militärfordon. Produktportföljen innehåller i 

huvudsak stridsfordon och underhåll-, logistik- och transportlösningar för militära ändamål. 

Vid anläggningen i Örnsköldsvik produceras de båda fordonsslagen CV90 och BvS10. 

2.2.1 CV90 

Combat Vehicle 90 eller stridsfordon 90 är en familj av bepansrade stridsfordon utrustade 

med två bandställ och ett eldgivningstorn som kan roteras 360 grader. Besättningen består av 

vagnchef, förare, skytt samt 7 soldater. 

 

Figur 5. CV90[6]. 
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CV 90 har sitt ursprung i en önskan hos det svenska försvaret att ta fram ett stridsfordon med 

unika egenskaper gällande mobilitet och skydd. I mitten av 1980-talet fick Hägglunds en 

förfrågan och började därefter utveckla prototyper. Efter noggranna tester kunde de första 

fordonen levereras 1993 och idag har över 1000 stycken tillverkats och levererats världen 

över från fabriken i Örnsköldsvik.  

2.2.2 BvS 10 

BvS 10 är ett bepansrat bandfordon bestående av två fordonskroppar sammankopplade med 

en midja. BvS 10 har mycket goda egenskaper när det gäller framkomlighet då den tar sig 

fram på de flesta underlag. Den är dessutom amfibisk. BvS 10 bygger på Hägglunds tidigare 

bandvagnsfamiljer, såsom Bv 206 men är större, starkare och snabbare. Den största skillnaden 

gentemot Bv 206:orna är en kraftfullare motor, större markfrigång och förbättrad styrning och 

chassi. Stora fördelar med BvS 10 gentemot liknande fordon är dess goda mobilitet och 

komfort, stora lastförmåga och flexibilitet. Man kan till exempel variera och anpassa 

vapenbestyckning efter uppdrag[6].  

 

Figur 6. BvS 10[6]. 
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2.3 Historia 

BAE Systems produktionsenhet i Örnsköldsvik har sitt ursprung i det snickeri Johan 

Hägglund anlade 1899. Han och familjen hade byggt en gård i Gullänget i mitten på 1890-

talet och där startade Johan, som var snickare till yrket, ett litet gårdssnickeri. Johan och hans 

fru Hulda hade 10 barn. Av dessa skulle sju söner bli engagerade i det som skulle bli 

Hägglund & Söner. Ursprungligen tillverkades skrindor, timmerkälkar, dörrar och 

fönsterkarmar. Det lilla snickeriet växte så småningom och 1918 kunde man flytta in i nya 

lokaler. Arbetsstyrkan uppgick då till 3 personer. 1922 bildades aktiebolaget Hägglund & 

Söner. Under perioden 1927-29 hade Hägglunds växt ytterligare och var nu den största 

möbeltillverkaren i norra Sverige. 1931 upphörde möbeltillverkningen. 1921 byggde 

Hägglunds över ett lastbilsflak med ett kapell som inreddes med träbänkar. Detta blev 

upptakten på Hägglunds tillverkning av busskarosser. Hägglunds byggde karosserna på 

chassin tillverkade av bland andra Ford, Scania och Volvo. I slutet av 1940-talet levererades i 

genomsnitt 2 bussar per dag. 1974 tillverkades den sista bussen av Hägglunds. Redan 1932 

hade företaget fått sin första beställning på spårbundna fordon. Det var ett bolag i Sundsvall 

som beställde fem spårvagnar. Därifrån kom tågtillverkningen så småningom att omfatta, 

förutom spårvagnar, pendeltåg, tunnelbanevagnar, rälsbussar och gruvlok. Hägglunds division 

för spårbundna fordon, traction, såldes till ABB railcar 1990. Den erfarenhet och kunnande 

Hägglunds förvärvat genom åren med tågproduktion kunde omsättas i utvecklande av 

elmotorer. I mitten av 1950-talet blev el-motorer Hägglunds första medvetna exportsatsning 

och 1958 byggdes i Örnsköldsvik en fabrik för serietillverkning av dessa. Tillverkningen 

såldes till ASEA 1967. 1957 köpte Hägglunds rättigheterna till en ny typ av hydraulmotor. 

Tanken var att använda motorn som drivkälla i hamnkranar men den skulle få en mycket 

bredare spridning än så. 1967 togs beslut att hydraulmotorn skulle bli en egen produkt. 

Satsningen blev framgångsrik. 1976 uppfördes i Mellansel en ny fabriksbyggnad, inklusive 

hydraullaboratorium, för utökad produktion av hydraulmotorer. 1991 kunde Hägglunds 

stoltsera med lanseringen av marathon, världens största hydraulmotor. Hägglunds satsning på 

däckskranar i hamnar hängde alltså ihop med förvärvandet av rättigheterna till hydraulmotorn. 

Hägglunds sätt att bygga kranar var lyckosamt. Tidigare versioner hade varit elektriskt drivna 

vilket innebar omfattande ett omfattande maskineri utanpå kranarna. Idén var att bygga 

viktbesparande, kompakta hydrauliklösningar inuti ett skyddande kranhus. Satsningen blev 

framgångsrik och 1965 uppfördes en egen hall för krantillverkningen. 1993 blir Hägglunds 

krandivision en del av McGregor-gruppen. Hägglunds hade tidigt upparbetat en god relation 

med det svenska försvaret genom leveranser av bland annat bussar, markradiostationer och 
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elektriska komponenter. 1956 fick Hägglunds en order på nya torn till en äldre stridsvagn. 

Stridsvagnen betecknades STRV 74 och det första tornet levererades 1957. 1961 fick 

Hägglunds sitt första utvecklingsuppdrag av försvaret. Uppdraget gällde att utveckla en ny 

pansarbandvagn. Uppdraget lyckades och pansarbandvagn 302 såg dagens ljus. 1969 

färdigställde Hägglunds den första prototypen till det som skulle bli infanterikanonvagn 90 

(IKV 90). 1974 fick Hägglunds nästa utvecklingsuppdrag för bandvagnar. Detta skulle så 

småningom leda fram till modellen Bv 206 som skulle bli en stor exportframgång. Bv 206 har 

sålts i fler än 11000 exemplar till omkring 40 länder. 1980 byggdes en ny bandvagnshall och 

strax därefter utvecklades stridsfordon 90, även känd som CV 90. 1998 var en 

vidareutveckling av den framgångsrika Bv 206 färdig. Den nya bandvagnsmodellen fick 

namnet BvS 10. Utöver ovan nämnda har Hägglunds genom åren tillverkat allehanda 

produkter inom olika områden, bland annat flygplanskroppar, svetsutrustning, truckar, 

gruvmaskiner, med mera. 1972 blev Hägglunds uppköpt av ASEA. När ASEA gick samman 

med Brown Boveri och bildade ABB 1988 delades Hägglunds & Söner upp i fem divisioner 

som sedan såldes. Divisionen som kallades vehicle blev uppköpta av Alvis vilka i sin tur 

köptes upp av BAE Systems som är nuvarande ägare [7]. 
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3 Teori 

Under denna rubrik presenteras relevant teori för examensarbetet.  

3.1 Tribologi 

Tribologi är namnet på läran om växelverkande ytors relativa rörelse, det vill säga friktion, 

nötning, smörjning. Tribologiska fenomen är något som vi alla har erfarenheter och 

dagligdags påverkas av, såsom gnissel i gångjärn, halka, skrubbsår, med mera. Tribologi kan 

även vara en förutsättning för att ett maskinsystem ska fungera. Utan däckens friktion mot 

marken omöjliggörs bilens framdrivning. 

Några tribologiska grundbegrepp: 

 Tribosystem kallas ett system bestående av två eller flera ytor som står i mekanisk 

kontakt under relativ rörelse. 

 Ytorna som ingår i tribosystemet kallas följaktligen triboytor. 

 Nötning är den förlust av material från en triboyta som sker på grund av ytornas 

relativa rörelse. 

 Friktion är den kraft som uppstår genom ytors relativa rörelse och beror på ojämnheter 

och molekylära vidhäftning mellan ytorna. Friktionen är motriktad rörelseriktningen 

och vill alltså bromsa denna. 

 Smörjning används för att minska friktion mellan ytor i relativ rörelse. Smörjmedel 

kan vara fast, flytande eller i gasform och placeras mellan triboytorna[19]. 

 

Den teoretiskt minsta friktion som kan existera är den mellan två helt släta ytor. I detta 

idealfall uppstår friktion endast på grund av molekylernas vidhäftning och blir relativt liten. I 

verkligheten existerar dock ej atomärt släta ytor utan dessa är alltid mer eller mindre ojämna. 

En ytprofils utseende avgörs av dess vågighet och jämnhet. Ett mycket vanligt mått på 

ytjämnhet är det så kallade Ra-värdet. Ra-värdet är ett medelvärde på ytprofilens avvikelse 

från medelnivån i vertikalled och mäts genom att en spetsig nål dras över provytan med 

konstant hastighet. Rörelsen i vertikalled registreras och används sedan för att beräkna Ra-

värdet. En ytas ojämnhet är alltså en starkt bidragande orsak till friktionsförekomst. På 

mikronivå ser en till synes jämn yta ut som ett alplandskap med höga berg och djupa dalar. 

Intuitivt förstås att om två sådana ytor står i kontakt och bringas i relativ rörelse kommer ett 

motstånd uppenbaras som vill hindra rörelsen. Den andra orsaken till friktion är adhersion 

mellan triboytornas molekyler. En förenklad bild av adhersion ges av att betrakta ytatomerna i 
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en solid som inte fullt utnyttjande sina bindningar. Dessa lediga bindningar kommer att vilja 

binda atomer i motstående yta. På så vis skapas ett motstånd mot den relativa rörelsen och 

friktionen ges ytterligare ett bidrag. Tack vare ojämn yttopografi kommer två solida kroppar 

som pressas mot varandra i full, atomär kontakt endast vid ett begränsat antal punkter på ytan. 

Dessa punkter eller fläckar utsätts för höga spänningar på grund av den lilla arean. Blir 

spänningen för stor plasticeras materialet under punkterna tills arean är tillräckligt stor för att 

bära den pålagda lasten. Hur stor arean blir beror på materialets hårdhet och den pålagda 

kraften. Hårdhetsmätning går för övrigt till så att ett mätinstrument trycks in i materialet som 

avses testas. Den pålagda kraften och deformationen i testmaterialet registreras. Mätningen 

kan vara plastisk eller elastisk. En vanlig mätmetod är Rockwellprovning där hårdheten anges 

i enheten Hardness Rockwell, förkortat HR. Sammanfattningsvis kan om friktion sägas: 

 Friktionskraften är proportionell mot normalkraften 

 Friktionskoefficienten betecknas µ (my) och ges av kvoten av friktionskraften och 

normalkraften. 

 Friktionskoefficienten är oberoende av både kontaktarea och glidhastighet[19]. 

 

Ett smörjmedels primära uppgift är att minska friktion och nötning. Smörjmedel kan även 

bidra till att sänka temperaturen, isolera elektriskt, vara korrosionsskyddande samt överföra 

effekt. Rätt använt kan ett smörjmedel reducera friktionskraften till mindre än en hundradel 

jämfört med det osmorda fallet. Nackdelar med smörjning kan vara att smörjmedlet innehåller 

små mängder vatten som diffunderar in i lagerytorna och påskyndar nötningen. I kul- och 

rullager med väldigt små friktionskoefficienter i torrt tillstånd kan smörjmedel öka friktionen. 

I dessa fall fungerar smörjningen främst som nötningsskydd. Ur hälso- och miljösynpunkt kan 

smörjmedel i vissa fall vara olämpliga. Viskositet kallas den egenskap som ger vätskor och 

gaser dess motstånd mot fritt flöde. En olja med hög viskositet är mer trögflytande och 

”tjock” jämfört med en olja med lägre viskositet. Viskositet är alltså en slags inre friktion och 

beror på motståndet hos smörjmedlets molekyler att förflytta sig i förhållande till varandra. 

Viskositet är den främsta parametern vid val av smörjmedel och avgör friktionsförlusterna, 

värmeutvecklingen, verkningsgrad, lastbärande förmåga samt nötningen. Precis som fasta 

material mjuknar vid stigande temperaturer minskar även viskositeten. SI-enheten för 

dynamisk viskositet är Pascalsekund. När ett smörjmedel är tillfört kan det sänka friktionen på 

två olika sätt. I ena fallet byggs ett tryck upp i smörjmedlet som är så högt att det förmår skilja 

de fasta ytorna åt. Detta kallas fullfilmssmörjning. I det andra fallet förmår inte smörjmedlet 
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att utveckla fullfilm. Då bildas istället gränsskikt av smörjfilm på de belastade ytorna som 

därigenom undviker direktkontakt och glider mot varandra med relativt låg friktion. Dessutom 

finns blandsmörjning som är en kombination av fullfilm- och gränsskiktssmörjning[19]. 

3.2 Lager 

Ett lager är ett maskinelement med uppgift att fixera axlar, uppta rörelseenergi och möjliggöra 

en relativ rörelse mellan två ytor med så låg friktion som möjligt. Ett lager består traditionellt 

av ett lagerhus som omsluter en löpring med rullkroppar. Rullkropparna är kulor eller 

cylindriska rullar och består oftast av metall även om olika plaster, kompositer och keramer 

förekommer. En kula i ett kullager överför belastningen genom en mycket liten yta; en 

punktkontakt. Bärförmågan blir därför mindre än hos en rulle i ett rullager som överför 

belastningen genom linjekontakt mot löpringen. Däremot blir friktionen, och därmed 

temperaturen, mindre i ett kullager. Ett gemensamt namn för kul- och rullager är 

rullningslager[20]. En annan vanlig lagertyp är glidlager och består i det enklaste utförandet 

av en bussning där en axel kan rotera. Glidlager kan indelas i två huvudgrupper: smorda och 

osmorda. Osmorda glidlager använder ej smörjmedel. Lagermaterialen är valda så att en låg 

friktionskoefficient uppnås utan smörjmedel. Smorda glidlager bygger på att en smörjfilm 

byggs upp av trycket i smörjmedlet och det trycket separerar triboytorna. Smorda glidlager 

kan i sin tur indelas i hydrodynamiska och hydrostatiska glidlager. Till de osmorda 

glidlagrens fördelar hör är att de är billiga samt att de inte smutsar ner på grund av avsaknad 

av smörjmedel. Dessa lager har en begränsad lastbärarförmåga som kan vara en nackdel och 

en begränsande faktor. Den största fördelen hos smorda glidlager gentemot osmorda är den 

minskade friktionen mellan ytorna tack vare smörjmedlet, den stora lastbärarförmågan, låga 

effektförbrukningen och hög styvhet. Hydrodynamiska glidlager baseras på att ett inre tryck 

byggs upp i smörjmedlet genom triboytornas relativa rörelse. Trycket medför att smörjmedlet 

separerar ytorna som därmed undgår direkt kontakt och på så vis minskas 

nötningshastigheten. Hydrostatiska glidlager bygger på att en extern källa, som till exempel 

en pump, trycksätter smörjmedlet innan detsamma tillförs lagret[19]. Andra typer av lager är 

flexibla lager och elektrodynamiska lager. Flexibla lager består av en solid del och materialet 

är flexibelt och tillåter viss töjning. Används till exempel som gångjärn i lock till mindre 

plastburkar. Elektrodynamiska lager erbjuder ytterligare ett sätt att rotera ytor relativt 

varandra med i det närmaste obefintlig friktionsutveckling. Elektrodynamiska lager är en 

relativt ny typ av lager som utnyttjar elektromagnetism för att separera och hålla axlar och 

tappar på plats[9].   
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3.2.1 Lagerval 

Från de tidigaste rullningslagren som bestod av enkelradiga kullager finns nu en uppsjö olika 

variationer på kul- och rullager att välja på. Här nedan redogörs för några av de vanligast 

förekommande: 

 Enradigt kullager. Kan överföra både radiella och axiella belastningar. Låg inre 

friktion. Klarar höga varvtal. 

 Sfäriskt kullager. Tvåradigt. Överför radiella belastningar samt viss axiell. 

Självinställande förmåga. 

 Vinkelkontaktkullager. En- och tvåradigt utförande. Stor radiell- samt axiell 

bärförmåga, betydligt högre än för enradiga kullager. Den tvåradiga varianten klarar 

även betydande momentbelastningar samt axiell belastning i båda riktningar. 

 Cylindriska rullager. Klarar stora radiella belastningar och i vissa fall axiella. 

Flerradiga rullager är avsedda för mycket stora belastningar och där krav på hög 

styvhet föreligger. Kompakta lager. 

 Sfäriska rullager. Klarar stora radiella belastningar, betydande axiella, stora 

stötbelastningar samt självinställande förmåga. Högre friktion än cylindriska rullager 

och därmed högre driftstemperatur. 

 Koniska rullager. Överför axiell belastning i en riktning. Radiella belastningar 

överförs i lagret till en axiellt riktad kraft. Därför vanligt att lagren ansätts mot 

varandra. 

  

För att göra rätt lagerval finns en 

mängd faktorer att ta hänsyn till. 

Belastningens storlek är den mest 

grundläggande parametern. 

Tillgängligt utrymme styr också 

lagervalet. Ett rullager kan då vara ett 

lämpligare alternativ än ett kullager. 

Belastningens riktning avgör om ett 

radial- eller axiallager bör väljas. Vid 

kombinerade belastningsfall och 

momentbelastning finns en mängd 

tvåradiga kul- och rullager att tillgå men även enkelradiga, koniska kryssrullager kan vara 

Figur 7. Kryssrullager[11]. 
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lämpliga. Snedställning mellan axel och lagerhus kan uppstå till exempel på grund av felaktig 

montering. Vid stora passningskrav måste lagren kunna anpassas till snedställningen. Sfäriska 

kul- och rullager är självinställande och vore lämpliga i en dylik situation. Det varvtal med 

vilket lagret roterar är också en mycket viktig faktor att ta hänsyn till när man väljer lager[20]. 

Lagertyper med låg friktion, såsom kullager, är de som klarar de högsta varvtalen. Kullager är 

även att föredra när låg ljudnivå är en viktig faktor. För väldigt låga rotationshastigheter kan 

dock kullager vara ett dåligt val då smörjmedlet kan klumpa ihop sig och öka lagrets interna 

friktion. I dylika fall är glidlager ett bättre val[19]. För till exempel spindlar i 

verktygsmaskiner är styva lager att föredra. Rullager har större styvhet än kullager och vore i 

detta fall ett bättre val[20].  
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4 Metod 

Här beskrivs metodiken bakom examensarbetets genomförande. 

4.1 Datainsamling 

Varannan vecka har avstämningsmöten inom HFT-projektet ägt rum där inblandade 

examensarbetare har fått redogöra för den aktuella situationen i respektive examensarbete och 

därefter fått feedback från HFT-gruppen. Totalt har nio examensarbeten varit inblandade i 

HFT-projektet, varav fyra stycken, inklusive detta arbete, fokuserat på styrningen med 

tillhörande lagring av fordonet. Mellan dessa fyra arbeten har regelbunden kontakt hållits för 

att ligga i fas med respektive arbetens utveckling. Utöver detta har möten med mer specifika 

agendor förekommit, där till exempel lastfall diskuterats. Författaren bakom denna rapport har 

även genomfört möten och intervjuer har med anställda på BAE Systems i Örnsköldsvik. 

Både med personer inblandade i HFT-projektet samt övrig personal med spetskompetens. 

Övrig information har hämtats företagsinternt, på nätet samt i bokform. 

4.2 Konceptutveckling 

Under konceptutvecklingsfasen har tillvägagångssättet till viss del baserats på kompendiet 

Systematisk Konceptutveckling, sammanställt av Ulf Liedholm vid Linköpings tekniska 

högskola[5]. Under förstudien genomfördes en granskning av problemet samt en 

marknadsundersökning över befintliga lösningar. I ett första skede av konceptgenereringen 

upprättades en konstruktionskriterielista över krav- och önskvärda egenskaper hos styrleden. 

Därefter togs en så kallad ”black-box” fram som beskriver den funktion man vill åstadkomma 

samt tekniska lösningar för att åstadkomma denna funktion. Sedan genererades ett antal 

koncept genom brainstorming[5]. I den efterföljande fasen, konceptutvärderingen, användes 

en Pugh-matris för att välja ut koncept att arbeta vidare med. Pugh-matrisen togs 

ursprungligen fram av den brittiske ingenjören Stuart Pugh och används för att välja den bästa 

av ett flertal lösningar på problem. Pugh-matrisen används på så sätt att man låter ett antal 

personer med betydelse för det slutliga valet betygsätta ett antal olika lösningsalternativ samt 

rangordna för lösningen viktiga egenskaper. Därefter multipliceras de viktade egenskaperna 

med förslagens betyg för att erhålla en poängsumma. Även betygen summeras[12]. 

4.3 CAD 

CAD betyder Computer Aided Design och är ett digitalt hjälpmedel för att framställa 

bildprototyper och ritningar. Simuleringar, till exempel över rörelseförlopp och hållfasthet, är 

även möjliga att åstadkomma och kan på så vis ge en god bild av verkligheten. I det här 

arbetet används programvaran catia v5 från den franska tillverkaren Dassault Systèmes. 
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4.4 Hållfasthetslära 

När fasta kroppar utsätts för krafter uppstår motkrafter i kroppens inre. Kraftpåkänningarna 

inuti kroppen ger upphov till spänningar och deformationer. Når den pålagda kraften ett 

kritiskt värde kan brott uppstå. Hur stora krafter en solid kropp tål beror på en mängd faktorer, 

såsom material, utformningen av kroppen, dynamiska eller statiska lastfall, med mera. Detta 

beskriver i stora drag hållfasthetslärans innehåll. Hållfasthetsläran tar sin utgångspunkt i 

mekaniken och matematiken och kan delas in i två grenar: provning och matematisk 

beräkning av materialegenskaper samt mekanisk stelkroppsanalys[20]. I detta arbete har 

hållfasthetsmässiga formler och beräkningsgångar hämtats ur Hans Lunds bok om 

hållfasthetslära[20] och Karl Björks formelsamling[21].     
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5 Resultat 

Under denna rubrik presenteras examensarbetets resultat. Inledningsvis redogörs för vad som 

framkom i förstudien. Därefter följer en redogörelse för i tur och ordning 

lastfallsidentifiering- och beräkning, konceptgenerering samt konceptutvärdering och 

avslutningsvis konstruktionsfasen i arbetet.  

5.1 Förstudie 

Under förstudien sonderades marknaden efter lagerlösningar för stora, kombinerade statiska 

och dynamiska lastfall med förekomst av tippmoment.  Ett studiebesök hos två 

avverkningsgrupper ute i skogarna i Härjedalen företogs även för att på plats inspektera 

respektive skotares midjelösningar.  

John Deeres skotare har en lastkapacitet på 17 ton och Valmets 890 18 ton. Midjorna 

påminner om varandra då styrningen av fordonen fungerar på samma sätt, nämligen genom att 

två hydrauliskt styrda kolvar omväxlande drar och trycker kring en ledad midja. I båda fallen 

är kolvarna fästade i bakvagnen och trycker mot framvagnen även om motsatsen existerar. 

När det gäller midjans roll-led använder sig dessa båda tillverkare av olika principer. John 

Deere har ett svänglager monterat vertikalt på bakvagnen. Det är ringen där den främre kolven 

i figur 7 är fäst. Genom svänglagret löper kardanstången. Rullelementen i lagret består av 

kulor och smörjningen sker manuellt. För att kunna låsa roll-leden är maskinen utrustad med 

en kuggstång som vidlåsning fixeras och på så vis hindrar svänglagret att rotera. Valmet har 

istället för svänglager en tapp som utgår från framvagnen och sticker in i bakvagnens ram 

genom en mässingsbussning där den låses fast mot två motstående koniska rullager. Tappen 

är ihålig och igenom densamma löper kardanaxeln. För att låsa midjan använder Valmet två 

Figur 9. Midjelösningen hos Valmets skotare 

890.  

Figur 8. Midjelösningen hos John Deeres 

skotare 1710D. 
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hydraulstyrda kolvar. Smörjningen av lagret är centralstyrd och sköts via pump och 

smörjfördelare. Enligt respektive avverkningsgrupp fungerar båda lösningarna 

tillfredsställande. Entreprenadmaskiner, som till exempel grävmaskiner, är utrustade med 

stora så kallade svängkranslager för att åstadkomma en rotation av överdelen gentemot 

larvfötterna. 

 

Figur 10. Svängkranslager hos Komatsu PC800. 

 

Svängkranslager är speciellt utformade för att ta 

upp stora axiella- och radiella krafter samt 

tippmoment. Svängkranslager används bland 

annat till vindkraftverk, turbiner i 

vattenkraftverk, lyftkranar, grävmaskiner och 

finns i dimensioner från några hundra millimeter 

i diameter upp till flera meter. Lagren kan vara 

utrustade med en intern eller extern kuggkrans 

för att åstadkomma rotationen men finns även i 

utföranden utan kugg[14]. Ledande tillverkare på 

marknaden är det tyska företaget Rothe Erde[15] 

Figur 11. Genomskärning av ett 

svängkranslager med kulor som 

rullkroppar, läpptätning och 

smörjnippel[14]. 
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och SKF. Ett svängkranslager är av typen rullningslager och rullkropparna består av kulor 

eller rullar. Det finns både en- och flerradiga lager samt kombinationer av kulor och 

rullar[14]. Rothe Erde har specialiserat sig på en typ av svänglager där rullelementen, det vill 

säga kulorna eller rullarna löper längs stålringar inuti lagret. Detta gör att lagrets vikt avsevärt 

kan minskas eftersom lagerhuset ej behöver vara av stål utan kan tillverkas av till exempel 

aluminium. Jämfört med traditionella svängkranslager där lagerhusen är tillverkade i stål är 

viktbesparingen cirka 60 % [16]. 

 

Figur 12. Snitt genom ett trådsvängkranslager där två cylindriska rullar löper längs tre 

ståltrådar[16]. 

 

När förstudien var avslutad förändrades uppdraget. Projektgruppen för HFT-projektet 

beslutade att satsa på en annorlunda lösning för styrningen av fordonet[2]. Man frångick 

tankarna på en mera traditionell midjestyrning till förmån för en synkroniserad rotation av 

bandställen istället. Detta medförde att det ursprungliga uppdraget delades upp i tre delar; 

styrprincip, midjeled med tillhörande låsning av midjan och styrled, varav denna rapport 

avhandlar styrleden. Ett nära samarbete med övriga examensarbetare inkopplade på 

styrningen blev därmed nödvändigt. 

5.2 Lastfall 

Lastfallen är statiska. Med statiska menas statisk jämvikt och att inga dynamiska tillskott i 

form av accelerationer tagits med. Hänsyn till dynamiska tillskott har indirekt tagits genom att 

studera statiska extremfall. Gällande maskinens massfördelning är följande förenklingar 
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gjorda: maskinens massfördelning antas vara homogen och den tyngdkraft maskinens massa 

ger upphov till angriper i en punkt (masscentrum). Position för masscentrum är ungefärligt, 

liksom övriga mått. Mått, såsom vikt, avstånd med mera, baseras på mätningar i befintlig 

CAD-modell över prototypen, projektdirektiv[2][4] samt tidigare gjorda examensarbeten [Joel 

Lindström och Stefan Idergard, 2012].  

5.2.1 Stillastående, plant underlag 

Total vikt för en fullastad, fulltankad maskin antas uppgå till 26 ton. Vikten fördelas över två 

bandställspar där de bakre bär 14 ton och de främre 12 ton. Vikt för ett bandställspaket (två 

bandställ och chassiram) antas uppgå till 1500 kg. Mellan chassiram och lastram är 

styrlederna placerade, en fram och en bak. Lederna bär hela maskinens, exklusive 

bandställspaketens, vikt. Lasten som den bakre styrleden bär uppgår därmed till 12,5 ton och 

för den främre till 10,5 ton. Totalvikt över båda styrleder blir således 23 ton. Det ger en 

lastfördelning av totala vikten som följer  

Bakre styrled 

     

     
                  (1) 

Främre styrled 

     

     
                  (2) 

Den bakre styrleden blir därför dimensionerande. Den kraft som tas upp av bakre styrled när 

maskinen står fullastad på plant underlag ges av 

               (3) 

Numeriskt erhålls 

                               



21 
 

 

Figur 13. Friläggning av maskinen där lastramen vilar på de båda styrlederna. 

 

Sträckan mellan de båda styrledernas centrum antas vara 

               (4) 

Jämviktsekvationer: 

                    (5) 

 
 
                      (6) 

Styrledens reaktionskraft RA är lika stor som FA, det vill säga 123 kN 

Löses RB ut ur (5) erhålls 

                (7)  

Numeriskt 
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Löses A ut ur (6) erhålls 

  
       

     
       (8) 

Numeriskt 

  
           

      
             

Löses nu B ut ur (4) erhålls numeriskt: 

                        

h anger sträckan mellan maskinens masscentrum och styrledernas infästningar i respektive 

chassiram. I detta fall antas masscentrum för fullastad skotare sammanfalla med masscentrum 

för timmerlasset. Fullastad antas skotaren uppnå höjden 4,1 meter över markplanet. Höjd upp 

till lasset antas vara 1,4 meter och höjd upp till styrledsinfästning i chassiram 0,9 meter. 

 

Figur 14. Avstånd för härledning av sträckan h mellan styrledsinfästning i chassiram och 

masscentrum, skotaren betraktad bakifrån. 
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Lassets massa antas vara homogen och jämnt fördelad. Detta antagande medför att 

tyngdpunkten hamnar mitt i lasset rakt ovanför styrlederna. 

  
         

 
                      (10) 

I verkligheten hamnar dock tyngdpunkten lägre i förhållande till markplan. 

5.2.2 Lutning 

Maskinen ska klara att köra fullastad i     med- och motlut. Vid körning i lutning kommer 

lasten som tas upp av vardera styrled förskjutas. Vid körning i motlut belastas bakre styrled 

mer medan främre styrled avlastas. Tvärtom gäller för körning i medlut. Eftersom en större 

del av massan är fördelad till bakre styrled vid plan körning så blir fallet med körning i motlut 

dimensionerande. 

 

Figur 15. Friläggning av maskinen vid körning i motlut. 

 

             (11) 

         
 

 
        (12) 
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Numeriskt erhålls 

      (
    

    
)              

Sträckan r mellan bakre styrled och masscentrum ges av 

                (13) 

Numeriskt erhålls ur ekvation (13) 

  √                        

Masscentrums effektiva hävarm a ges av 

                   (14) 

Numeriskt 

                             

Sträckan b ges av 

                     (15) 

Numeriskt erhålls ur ekvation (15) 

                             

Nu kan kvoten för lastfördelning mellan bakre och främre styrled ställas upp 

 

 
 

 

    
                 (16) 

Kraften som bakre styrled tar upp kan nu tecknas 

   (  
 

 
)           (17) 

Numeriskt erhålls 
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Figur 16. Enkel figur som visar hur kraften FA och dess komposanter ansätter bakre styrled 

vid     motlut. 

 

 Kraften FA:s komposant i x-led ges av 

                   (18) 

Samt i z-led 

                   (19) 

Numeriskt erhålls 

                             

                              

Det teoretiskt maximala motlut maskinen kan köra i utan att slå runt fås när sträckan a är 0 m. 

Detta inträffar när vinkeln   når det värde där        . 
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Då ligger maskinens masscentrum rakt över bakre styrled. Kraften FA och dess komposanter 

Fx och Fz antar då sina största värden 

                          

                                

                                

5.2.3 Skrå 

Maskinen skall klara skråkörning i     lutning utan att välta.  

 

 

Figur 17. Enkel illustration över skråkörning i     lutning, maskinen sedd bakifrån. 
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Eftersom maskinens masscentrum förskjuts horisontellt i förhållande till styrlederna vid 

skråkörning ger detta upphov till ett moment kring x-axeln. Maximalt moment uppnås då 

vinkeln θ når sitt största värde. 

               (20) 

       
           (21) 

Numeriskt 

   √                       

        
 

  
        (22) 

Numeriskt erhålls för ekvation (36) 

        
    

    
              

Ett uttryck för sträckan S tecknas 

           Φ+    )     (23) 

                                                     

Så kan då en ekvation för tyngdkraften mg:s effektiva hävarm tecknas 

                    (24) 

Numeriskt 

                          

                                 

Momentet bakre styrled utsätts för ges av 

                 (25) 

Numeriskt 
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Den bakre styrleden upptar den tidigare under rubriken stillastående, plant underlag, härledda 

kraften FA i vertikalled. Kraften FA:s komposanter ges av   

                    (26) 

Numeriskt 

                           

                             

                    (27) 

                              

                         

5.2.4 Körning över dike och backkrön 

När maskinen kör över diken och krön kommer styrlederna att, förutom axiella krafter, 

utsättas för böjmoment. Extremfallen uppträder när hela maskinens vikt vilar på de yttersta 

hjulen i främre respektive bakre bandställ. 
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Figur 18. Friläggning av maskinen vid körning över dike. Förenklad bild innehållande 

lastram, bandställ, styrleder samt maskinens masscentrum sedda från sidan. 

 

 

 

Figur 19. Friläggning av maskinen vid körning över backkrön. I övrigt identisk med figur 7.  
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Eftersom en större del av maskinens tyngd är fördelad till bakre styrled blir denna återigen 

dimensionerande. I övrigt antas främre och bakre bandställ vara identiska gällande vikt och 

geometri. Styrlederna antas vara infästade vid bandställens geometriska centrum.   

 

 

Figur 20. Friläggning av bandställ och styrled vid körning över dike, sedda från sidan. 

 

         kg     (28) 

                               

               (29) 

               (30) 

Jämviktsekvationer: 

                  (31) 
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                                (32) 

Numeriskt erhålls för ekvation (32) 

                                    

Ekvationerna ovan kan även tillämpas på fallet körning över backkrön.  

5.2.5 Rotation 

Bandställens geometri baseras på BvS 10. För Bvs 10 är även krockkraften FK beräknad sedan 

tidigare. FK uppgår till 100 kN. Då HFT:n antas bli cirka 86 % tyngre än BvS 10 skalas FK 

upp med en faktor 1,86[4]. Fordonet skall kunna läggas på sida. Cv90 dimensioneras av en 

sidkraft på 8,5 ton. Det motsvaras av 4,25 ton för en BvS10 eftersom kraften delas mellan två 

bandställ. Proportionering med vikten 35 ton för Cv90 och 26 ton för HFT ger 

     
  

  
        

                       (33) 

Även i z-led uppstår krafter när skotaren kör över hinder, såsom stubbar, stockar, med mera. 

Det mesta av dessa krafter upptas i bandställens fjädring. Kraften antas ej bli större än 

                (34) 

                          (35) 
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Figur 21. Bandställen sedda ovanifrån med krafter och avstånd utsatta. Styrleden är 

rotationspunkt. 

 

Kraften FK ger upphov till ett vridmoment kring styrleden i z-led. Effektiv hävarm blir 

avståndet från markplan upp till styrleds infästning i chassiram såsom visas i figur 2. Detta 

avstånd antas uppgå till 0,9 meter. 

               (36) 

Numeriskt ger ekvation (34) 

                              

Samma situation som föregående fall gäller för det vridmoment som orsakas av kraften FS.  

               (37) 

Numeriskt 
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Kraften Fu:s vridmoment ges av 

              (38) 

Numeriskt 

                      

Här kan också nämnas att storleken på det moment maskinens styrning måste åstadkomma för 

att svänga uppgår till 43 kNm. Detta moment upptas av styrledens lager. Maximal 

vinkelhastighet utstyrningen kan åstadkomma antas uppgå till 22,5°/sekund[26]. Det är alltså 

så snabbt styrningen kan åstadkomma en rotation kring styrlederna. Detta ger ett maximalt 

varvtal, flager, för lagret på 3,75 varv/minut. 

5.2.6 Lastning 

När maskinen lastar och lastar av virke ger detta upphov till ett moment kring styrlederna i x-

led. 
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Figur 22. Maskinen frilagd och betraktad bakifrån under pågående lastning. 

 

Kranen har en räckvidd på 9,5 meter fullt utsträckt. Detta ger att 

                 (39) 

Masscentrum för kranens egenvikt antas ligga mitt på kranen 

               (40) 

Kranens massa ges av 

                   (41) 
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Den största massa gripklon antas kunna lyfta uppgår till 

                   (42) 

Momentet som styrlederna utsätts för ges av 

   (           (              ))       (43) 

Numeriskt 

   (                     )                        

5.2.7 Utmattning 

Vid körning utsätts styrlederna för varierande lastpåkänningar. Eftersom maskinens 

masscentrum ej sammanfaller med styrledernas uppkommer en pendlande rörelse kring 

styrlederna, orsakade av att maskinen kränger. Maskinens ekonomiska livslängd uppgår till 

15000 timmar. Hela systemet antas kunna arbeta med frekvensen 1 Hz, fullastad, hälften av 

tiden den används, det vill säga 7500 timmar. Detta ger antal lastcykler 

            (44) 

Numeriskt erhålls 

                       

Styrningen ger också upphov till fall av varierande last. Här antas att riktningen på det 

moment styrningen ger upphov till i genomsnitt ändras varannan sekund (0,5 Hz) under 50 % 

av maskinens livslängd. Detta ger då 

                               

Även av- och pålastning ger upphov till dynamiska lastfall. Momentet antas variera med 

frekvensen 0,2 Hz, vilket innebär att lastningsmomentet tar fem sekunder. På- och avlastning 

antas maskinen göra 75 % av sin livslängd. Detta ger  
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5.2.8 Sammanfattning lastfall 

 

Lastfall 1: Statisk belastning, maskinen 

fullastad, stillastående på plant underlag. 

1. Fx: 0 N 

2. Fy: 0 N 

3. Fz: 123 kN 

4. Mx: 0 Nm 

5. My: 0 Nm 

6. Mz: 0 Nm 

Lastfall 2: Statisk belastning, maskinen 

fullastad, körning i motlut 

1. Fx: 69 kN 

2. Fy: 0 N 

3. Fz: 135 kN 

4. Mx: 0 Nm 

5. My: 0 Nm 

6. Mz: 0 Nm 

Lastfall 3: Statisk belastning, maskinen 

fullastad, körning i skrålut 

1. Fx: 0 N 

2. Fy: 21 kN 

3. Fz: 121 kN 

4. Mx: 39 kNm 

5. My: 0 Nm 

6. Mz: 0 Nm 

Lastfall 4: Statisk belastning, maskinen 

fullastad, körning över dike och backkrön 

1. Fx: 0 N 

2. Fy: 0 N 

3. Fz: 123 kN 

4. Mx: 0 Nm 

5. My: 206 kNm 

6. Mz: 0 Nm 

Lastfall 5: Statisk belastning, maskinen 

fullastad, rotation av bandställ kring styrleder 

1. Fx: 0 N 

2. Fy: 0 N 

3. Fz: 123 kN 

4. Mx: 0 kNm 

5. My: 167 kNm 
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6. Mz: 0 kNm 

Lastfall 6: Statisk belastning, på- och 

avlastning 

1. Fx: 0 N 

2. Fy: 0 N 

3. Fz: 123 kN 

4. Mx: 148 kNm 

5. My: 0 Nm 

6. Mz: 0 Nm 

Lastfall 7: Utmattning, maskinen fullastad, 

lasset kränger vid körning 

1. Lastcykler: 27*10
6
 

2. Fx: 0 N 

3. Fy: 0 N 

4. Fz: 123 kN 

5. Mx: 39 kNm 

6. My: 0 Nm 

7. Mz:  0 Nm 

Lastfall 8: Utmattning, maskinen fullastad 

och svänger 

1. Lastcykler: 135*10
5
 

2. Fx: 0 N 

3. Fy: 0 N 

4. Fz: 123 kN 

5. Mx: 0 Nm 

6. My: 0 Nm 

7. Mz:  0 Nm 

Lastfall 9: Utmattning, maskinen lastar på 

och av timmer 

1. Lastcykler: 81*10
5
 

2. Fx: 0 N 

3. Fy: 0 N 

4. Fz: 123 kN 

5. Mx: 148 kNm 

6. My: 0 Nm 

7. Mz: 0 Nm 

Figur23. Sammanfattande tabell över lastfallen. 
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5.3 Konceptgenerering 

Inför konceptgenereringen upprättades en konstruktionskriterielista för att undersöka om nya 

krav eller önskemål angående styrlederna framkommit som inte fanns upptagna i 

kravspecifikationen. Upprättandet av konstruktionskriterielistan gjordes med avseende på de 

förändringar som skett i det ursprungliga uppdraget. 

Specifikation Krav/Önskemål 

Två styrleder; en fram, en bak K 

Lederna skall tillsammans klara lasten av 23 

ton, varav 10,5 ton på den främre och 12,5 

ton på den bakre 

K 

Varje led skall tillåta rotation på minst 

±22,5°  

K 

Samma lösning fram och bak K 

Ekonomiskt konkurrenskraftig K 

Kompatibilitet med övriga i systemet 

ingående komponenter 

Ö 

Lätt att underhålla Ö 

Möjlighet att parallellställa bandställen Ö 

Använda standardkomponenter Ö 

Samma lösning fram och bak Ö 

Figur 24. Konstruktionskriterielista. 

 

Konstruktionskriterielistan visade att de krav som fastslogs i kravspecifikationen i stort är 

oförändrade. Därmed kunde arbetet fortsätta utan ändringar eller omformuleringar av syfte 

och mål. Därefter tog författaren fram en så kallad black-box för att tydliggöra den 

efterfrågade funktionen hos styrleden. En black-box är ett sätt att visualisera ett 

händelseförlopp eller funktion utan att känna till de ingående detaljer som möjliggör 

funktionen. Black-boxen har en input och en output[5]. Den efterfrågade funktionen hos 

styrlederna är rotation för att på så vis möjliggöra utstyrning av fordonet. Detta skall då ske 

när styrningen aktiveras; det vill säga när operatören vrider på ratten. 
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Figur 25. Black-box som beskriver den funktion som eftersträvas hos styrlederna.  

 

När den efterfrågade funktionen hos styrlederna var fastslagen och författaren kände sig 

införstådd med detta kunde så själva konceptgenereringen inledas. Denna fas i arbetet gick till 

så att författaren tog fram ett antal idéer över hur den efterfrågade funktionen kunde 

realiseras. Dessa förslag fick sedan genomgå en poäng- och betygssättning. Här följer nu en 

redogörelse för dessa förslag med kommentarer om idén bakom samt för- och nackdelar. Här 

bör påpekas att ingen djupare analys över förslagen och deras för- och nackdelar gjordes vid 

denna tidpunkt i arbetet utan är uppskattade av författaren. Fokus låg i denna fas på att 

brainstorma fram olika lösningsalternativ för att sedan utvärdera dessa. 

 

 

 

 

 

 

Styrningen 

aktiveras 
Styrleden roterar 

Fordonets 

rörelseriktning 

ändras 
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5.3.1 Förslag 1. Svänglager 

Koncept: Rotation av chassiram relativt lastram möjliggörs genom användande av ett 

traditionellt svänglager. Själva lagret kan bestå av till exempel kul-, rull-, eller glidlager. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Beprövad teknik  

+ Kompakt lösning 

+ Bra skydd för lagret 

- Dyr lösning 

Styrled 

                              Lastram 

                             Chassiram 

Figur 27. Principiellt svänglager till förslag 1. 

Figur 26. Principiell gestaltning av styrleden i förslag 1. 
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Kommentar: Tekniken med svänglager är beprövad och denna lagertyp återkommer i en 

mängd olika tillämpningar och applikationer på marknaden. Alltifrån minigrävare med 

svänglager med diametrar på några decimeter upp till vindkraftverk där svänglagerdiametern 

kan uppgå till flera meter. Denna lagertyp tål växlande belastningsfall, krafter från olika 

riktningar samt moment. En nackdel är priset som tenderar att bli högt på grund av 

konstruktionen som kräver en hel del arbete i tillverkningsfasen. 

5.3.2 Förslag 2. Ryggraden 

Koncept: Detta koncept har inspirerats av ryggraden med dess kotor och diskar. En serie 

sammansatta länkar (lameller) med elastiskt material emellan som tillåter minst 22,5° 

vridning av chassiram relativt lastram. Alternativt kan man tänka sig en enkel, solid led 

bestående av något töjbart material som även den tillåter vridning. 

 

 

Alternativ 2.1:  

 

Figur 28. Principiell bild över styrleden enligt förslag 2, alternativ 1. 

 

 

 

 

Lastram

m 

Chassibalk 
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Alternativ 2.2: 

 

Figur 29. Principiell bild över styrleden enligt förslag 2, alternativ 2. 

 

+ Enkel, billig konstruktion 

+ Minimalt underhåll 

- Elastiska material tål endast måttliga dragkrafter 

- Risk för instabilitet vid körning 

Kommentar: Någon dylik lösning har författaren ej påträffat på marknaden så tekniken kan 

knappast sägas vara beprövad. Stora fördelar med denna konstruktion skulle vara att den i 

princip är underhållsfri då den ej kräver något smörjmedel för att fungera och bör kunna bli 

billig att tillverka då den innehåller få delar med enkla geometriska former. Den stora frågan 

är om något lämpligt material går att uppbringa. 

5.3.3 Förslag 3. Gångjärnet 

Koncept: Konceptet baseras på gångjärnen i dörrar och själva leden är ett stort glidlager. 

Tanken är att genom att använda en stor ”gångjärnstapp” kan man erhålla en relativt stor area 

på glidytan och på så vis minimera friktionen. 

Lastram 

Chassibalk 
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Figur30. Principiell bild över styrleden enligt förslag 3. 

 

+ Få ingående delar 

+ Lågt tryck och liten friktion tack vare stor area. 

- Instabil 

- Risk för knäckning 

- Tung konstruktion 

Kommentar: Denna lösning och liknande principer återfinns lite varstans och bygger som 

ovan nämnts på gångjärnet. Hos vissa skogsmaskinstillverkare återfinns denna lösning med en 

horisontellt infäst tapp i midjan för att tillåta relativ rotation mellan fram- och bakvagn. 

5.3.4 Förslag 4. Trailerkoppling  

Koncept: I detta koncept är tanken att använda sig av en lösning liknande den som trailers 

och lastbilar använder sig av; nämligen en pivotkoppling bestående av en tapp och vändskiva. 

För att minska friktionen mellan vändskiva och lastram kan man tänka sig någon form av 

inbyggd tryckluftslösning inuti vändskivan som hjälper till att bära lasten och på så vis 

minska slitaget på lagret. En sådan lösning ökar dock komplexiteten väsentligt då den kräver 

Chassiram 

Lastram 

Styrled 

Smörjmedel 

Glidytor 



44 
 

pneumatik och antagligen någon typ av återkopplande system för att endast aktiveras vid 

rotation av styrlederna. 

 

 

Figur 31. Svängplatta från Fontaine[8] illustrerar idén bakom förslag 4. 

 

+ Beprövad, enkel teknik 

+ Billig lösning 

- Öppet lager, vilket innebär ökat slitage 

- Inte särskilt miljövänlig lösning 

Kommentar: Återigen beprövad teknik. Den här lösningen klarar bevisligen av stora laster då 

trycket över svängplattan kan överstiga 40 ton hos stora trailers. Slitaget på lagerytan bör 

dock vara relativt högt då lagret är öppet. Dessutom finns i det fallet miljöaspekten att ta 

hänsyn till. För att minimera friktionen skulle man kunna tänka sig någon typ av inbyggd 

tryckluft inuti svängplattan som vid sväng aktiveras och på så sätt hjälper till att bära lasten. 

Nackdelen är att lösningens komplexitet och pris då stiger samt att energiförbrukningen ökar.  



45 
 

5.4 Konceptutvärdering 

Efter att ett antal koncept framtagits lät författaren dessa förslag genomgå en första 

utvärdering i syfte att välja ut ett eller flera förslag att arbeta vidare med. Utvärderingen 

skedde med hjälp av en så kallad Pugh-matris.  

Egenskaper Prioritering Referens Förslag 1 Förslag 2 Förslag 3 Förslag 4 

Låg vikt  5 3 3 2,5 3 2,5 

Lågt underhållsbehov 4 3 4 4,5 3,5 2,5 

Miljövänlig lösning 2 3 4 4,5 4 2 

Kompakt lösning 3 3 3,5 3 2,5 3 

Rimlig komplexitetsnivå 7 3 3,5 4 3,5 2,5 

Kompatibilitet HFT 1 3 3,5 2,5 3,5 3,5 

Ekonomiskt rimlig 6 3 3,5 3 3,5 3,5 

Summa poäng 
 

84 98,5 97 93,5 77,5 

Summa betyg 
 

21 25 24 23,5 19,5 

Figur 32. Förenklad Pugh-matris som visar konceptens betyg samt poäng. Referens är i detta 

fall svänglagret i BAE´s bandvagn BvS 10. 

 

Ur Pugh-matrisen kan slutsatsen dras att förslag 1, svänglagret, är det förslag som passar bäst 

i detta sammanhang, tätt följd av förslag 2, ryggraden, utifrån de krav som finns uppställda i 

kravspecifikationen. Förslag 1 valdes därför så småningom ut för vidareutveckling. 

Ytterligare en faktor som talade till förslag 1:s fördel var dess lämplighet ur styrprincipens 

hänseende. Ett svänglager kan utrustas med invändig eller utvändig kugg. Detta skulle kunna 

möjliggöra utstyrning av fordonet genom användande av snäckskruv. Om hydrauliskt styrda 

kolvar istället skulle användas för styrning av fordonet skulle dessa kunna fästas antingen på 

hävarmar fästade i direkt anslutning till svänglagret eller på själva chassiramen. Vid ett möte 

2012-04-26 där författaren deltog tillsammans med examensarbetare inkopplade på fordonets 

styrprincip beslutades att avståndet mellan chassibalk och lastram ej skall understiga 200 

millimeter för att med säkerhet rymma de för styrningen nödvändiga hydraulcylindrar, kolvar 

samt tillhörande infästning. Då författaren gjorde bedömningen att förslag 2:s fördelar skulle 

vara överlägsna övriga förslag ägnades en del tid till att utreda möjligheten att förverkliga 

detta förslag. De enda befintliga material som, enligt författaren, då skulle kunna komma 

ifråga är olika polymerer, då dessa uppvisar en låg elasticitetsmodul och därmed kan tillåta 

tillräcklig töjning för att utstyrningen av fordonet skall fungera. Dessutom med så låg 

kraftinsats som möjligt. Det stora problemet i detta fall är att polymerer, som till exempel 

gummi, tål dragspänningar dåligt[25]. Antagligen skulle en polymer i det här specifika fallet 
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drabbas av utmattningssyndrom i ett tidigt skede till följd av de varierande lastfallen eller till 

och med dras sönder. Lösningen skulle nog även bli relativt vinglig och instabil under drift till 

följd av polymerernas låga elasticitetsmodul. Detta skulle kunna leda till att maskinen under 

körning hamnar i otillåtet höga svängningar som kraftigt skulle kunna påverka komfort och 

framkomlighet. Med hänseende till dessa nackdelar avfärdades förslag 2. Nästa steg i 

konceptutvärderingen blev framtagandet av ett så kallat funktionsmedelträd. Ett 

funktionsmedelträd beskriver möjliga tillvägaggångssätt när det gäller realiserandet av den 

önskade funktionen[5]. Högst upp i funktionsmedelträdet återfinns den funktion som 

identifierades med hjälp av black-boxen. Funktionen beskrivs alltså i den översta rutan med 

svart kontur. Undernivåerna i trädet beskriver möjliga vägar att realisera funktionen. I detta 

specifika fall handlar det om att överföra rotationen som styrningen ger upphov till genom 

styrlederna. Sedan konceptförslag 1 valts ut för vidareutveckling gjordes av författaren en 

analys över olika alternativ att med svänglagrets hjälp överföra rotationen. Med andra ord 

vilka lagerelement som kunde vara lämpliga för den valda lösningen. Detta illustreras i 

följande figur.    

 

 

Figur 33. Funktionsmedelträd. 
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Att överföra relativ rörelse genom rullning är energieffektivt och leder därmed till låg 

friktionsutveckling. Kulor eller rullar som lagerelement är en beprövad teknik som ger ett 

kompakt lager, klarar stora, varierande lastfall inklusive tippmoment och skulle fungera i 

detta fall. En nackdel skulle kunna vara de låga rotationshastigheter som förekommer. 

Rullningslager är beroende av smörjmedel för att fungera optimalt. När rotationshastigheten 

är låg finns risk att smörjmedlet klumpar ihop och tvärtom ökar rotationsmotståndet och 

friktionen i lagringen. Flexibla lager har sina fördelar fast då främst när storleken på 

förekommande laster är måttliga. Flexibla lager har även en stor konkurrensfördel då de 

betingar ett lågt pris. Glidlager däremot klarar stora laster om smörjning tillämpas. Denna 

lagertyp lämpar sig för låga rotationshastigheter då nötningshastigheten hos lagret ökar med 

ökad rotationshastighet. Dock kan glidlager ha problem med statisk friktion vid intermittent 

rotation även om moderna glidlagermaterial genom sin sammansättning nästan helt eliminerat 

den risken. Även glidlager är ett ekonomiskt fördelaktigt val. Lager som bygger på 

elektromagnetism är i det närmaste friktionsfria, har hög styvhet och klarar stora laster. 

Permanentmagneter är antagligen för klena för att kunna användas i detta sammanhang. 

Därmed måste elektromagneter användas och då måste energi tillföras, vilket är en nackdel. 

Utöver detta är tekniken ny, obeprövad och komplex vilket medför höga kostnader för en 

dylik lösning. För att överföra rotationen skulle man även kunna tänka sig en typ av lagring 

där en trycksatt gas eller vätska separerar triboytorna. Friktionsförlusterna vid rotationen blir i 

det närmaste obefintliga. Trycksättningen av gasen eller vätskan kan ske på konstgjord väg 

med hjälp av till exempel pumpar eller på naturlig väg med hjälp av konstruktionens 

egentyngd. Genom att effektivt innesluta gasen eller vätskan kan trycket, och därmed 

bärförmågan, i mediet bibehållas. Båda alternativen ställer dock krav på hermetisk tätning 

som dessutom kan motstå det höga trycket. Med beaktande av ovan anförda synpunkter 

framstår rullningslager och smorda glidlager som de i dagsläget mest realistiska alternativen. 

Författaren valde därför att utesluta övriga lagertyper till förmån för dessa två. En 

sammanställning över rullnings- och glidlager upprättades med avsikten att på ett överskådligt 

sätt jämföra de olika lagertypernas egenskaper.   
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Typ Rullningslager Glidlager 

Beskrivning Kulor eller cylindriska rullar 

används för att överföra 

rotationen i lagret 

Två ytor som glider/gnider 

mot varandra. Med eller utan 

smörjmedel 

Friktion Låg.  Relativt hög till väldigt låg.  

Elasticitetsmodul Väldigt hög Relativt låg till väldigt hög  

Livslängd Medel till väldigt lång 

beroende på underhåll och 

användningsområde 

Kort till väldigt lång 

(teoretiskt oändlig) beroende 

på underhåll och 

användningsområde. Smorda 

lager i hög grad beroende av 

effektiv tätning 

Underhåll Lågt underhåll Lågt underhåll 

Lastförmåga Klarar mycket stora laster Klarar medelstora till mycket 

stora laster 

Ekonomi Relativt dyra Billiga till relativt billiga 

Komplexitet Medel Låg till medel 

Kommentarer Klarar stora moment och 

laster 

Kan ha problem med statisk 

friktion vid låga 

rotationshastigheter. Smorda 

glidlager klarar mycket stora 

laster med väldigt låg 

friktion. God dämpning men 

kan ändå vara känsligt för 

vibrationer. Känsligt för 

föroreningar. Tätningen 

därför kritisk 

Figur 34. Sammanställning över rullningslager och glidlager och deras utmärkande 

egenskaper. 

 

Det helt igenom dominerande lagerelementet på marknaden när det gäller svänglager är 

rullningslager; kulor, rullar eller både och. Detta främst beroende på att dessa lagertyper 
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klarar stora, växlande belastningsfall och förekommande moment, tekniken är beprövad och 

väl etablerad på marknaden, underhållsbehovet är lågt och livslängden hög. Friktionen i dessa 

lager är låg. Rullkoefficienten ligger mellan 0,005-0,125 beroende på obalans, föroreningar, 

smörjklumpar. Glidlager kan ha problem med tippmoment då otillåtet stora spänningar kan 

uppstå i lagermaterialet till följd av snedställning av lagerhuset. För att åtgärda problem med 

tippmoment kan lagerdiametern ökas i den mån tillgängligt utrymme tillåter. Som 

sammanställningen i föregående figur visar matchar båda lagertyperna de egenskaper som 

anses prioriterade i HFT-projektet. För att slutgiltigt välja lager betygsatte författaren de olika 

typerna utifrån hur väl lagertyperna bedömdes möta de uppställda kraven i 

kravspecifikationen samt Pugh-matrisens prioriteringar.  

 

Egenskaper Rullningslager Glidlager 

Friktion ++ ++ 

Styvhet ++ ++ 

Underhåll ++ ++ 

Ekonomi - ++ 

Livslängd ++ ++ 

Lastförmåga ++ ++ 

Komplexitet + ++ 

Beroende av smörjmedel - - 

Beroende av effektiv 

tätning 

- -- 

Lämplighet vid låga 

rotationshastigheter 

- + 

Statisk friktion ++ - 

Lämplighet vid radiella och 

axiella lastfall samt 

moment 

++ + 

Summa 11+ 12+ 

Figur 35. Jämförelse mellan rullningslager och glidlager.  
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Betygsskalan har fyra nivåer där två plus är högsta betyg och två minus är lägsta betyg. 

Betygssättningen är subjektiv och grundar sig på författarens samlade information om de 

aktuella lagertyperna. Figur [35] visar att glidlager är den bäst lämpade lagertypen i detta 

specifika fall. Den enskilda faktor som ansågs mest betydelsefull för det slutgiltiga valet var 

priset. Glidlager går att tillverka till en betydligt lägre kostnad än motsvarande rullningslager. 

Som exempel kan nämnas att kostnaden för BvS 10:ans svänglager hamnar mellan 40000 till 

50000 kronor medan kostnaden för tornlagringen i CV 90 uppgår till cirka 117000 

kronor[26]. Tornlagringen är ett svängkranslager av typen trådkullager. Jämförelsen haltar 

något bland annat beroende på de skilda lastfall de olika lagren utsätts för men ger i alla fall 

en fingervisning om den betydligt fördelaktigare prisnivån för glidlager. Det slutgiltiga 

lagervalet blev alltså smorda glidlager. 

5.5 Konstruktion 

Vid konstruktionen av lagret utgick författaren från det svänglager som sitter i BvS 10:ans 

midja och tillåter främre och bakre bandvagnskropp att rotera relativt varandra. Anledningen 

till att detta lager valdes som utgångspunkt i konstruktionsarbetet är ekonomi- och 

tillverkningsrelaterade. Det är alltid billigare att utgå från befintlig teknik än att utveckla helt 

ny om det inte behövs. Tillverkningsprocesser är etablerade och kunskapen och 

erfarenheterna större. BvS 10:ans lager är precis som övriga bandvagnskomponenter 

anpassade till tuffa förhållanden. Lagerhuset är uppbyggt av stålringar som får sin profil 

genom rundsvarvning. Därefter karbureras (värmebehandlas med kemiska tillsatser som till 

exempel amoniak) ringarna för att erhålla en hård, nötningsbeständig glidyta med låg friktion. 

Mekaniska glidringstätningar tätar lagret[26]. Lagrets yttre diameter uppgår till 450 

millimeter och den inre till 300 millimeter. Höjden för lagret uppgår till 75 millimeter och 

vikten till cirka 100 kilogram. I så stor utsträckning som möjligt under konstruktionsfasen 

eftersträvades att hålla dimensionerna för BvS 10-lagret så att den slutliga vikten för lagret 

skulle bli så låg som möjligt.  
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Figur 36. Svänglagret betraktat ovanifrån med utsatta mått. 

 

Så här ser det slutliga konstruktionsförslaget över styrleden ut från ovan. Innerdiametern för 

lagret uppgår till 436 millimeter och ytterdiametern till 596 millimeter. Det ger en total 

lagertjocklek på 80 millimeter. Ytterdiameter för den undre flänsen uppgår till 676 millimeter, 

vilket är styrledens absoluta yttermått. Svänglagret fästes med skruvförband i lastramen och 

skruvstorleken är M12. Infästning för lagret i chassibalken sker genom svetsförband. Den 

övre flänsen svetsas fast i chassibalken. 

32 x M12 

218 

298 

338 

[mm] 
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Figur 37. Svänglagret betraktat från sidan. 

 

Styrledens lager, tillsammans med övre och undre fläns, har en höjd av 200 millimeter och 

vikten uppgår till cirka 133 kilogram. Lagret har fyra smörjpunkter, jämt fördelade 90° 

sinsemellan.  

200 
Smörjpunkter 

[mm] 
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Figur 38. Genomskärning av svänglagret. 

 

Figur [38] visar en genomskärning av lagret. De svarta strecken i figuren är delningslinjer 

mellan ingående komponenter. Lagerkonstruktionen består av nedre fläns, innerring, ytterring 

samt övre fläns. Inner- och ytterring samt nedre flänsen monteras med skruvförband. Därefter 

nedre flänsen med ringar i lastramen. Avslutningsvis skruvas övre flänsen fast i ytterringen. 

Det blåmarkerade i figuren symboliserar glidlagermaterialet och det svarta tätningarna. Som 

tätning används i denna konstruktion samma typ som sitter i BvS 10:ans svänglager, nämligen 

mekaniska glidringstätningar fast i en större dimension. Mekaniska glidringstätningar är 

speciellt konstruerade för roterande applikationer i extremt krävande miljöer där de har 

mycket god slitstyrka samtidigt som de förhindrar inträngning av hårda och slitande medier 

från utsidan. Trelleborg sealing solutions saluför dimensioner som skulle passa till denna 

lösning, vilket är lämpligt då BAE redan köper glidringstätningar av företaget och någon ny 

affärskontakt således ej behöver etableras. Den lilla urgröpning som syns i figuren bakom det 

vertikala glidlagret är en smörjkanal. 

5.5.1 Lagerhus och fläns 

Ytterringarna tillverkas av stål, till exempel SS-1550. Ringarna rundsvarvas till önskad profil. 

Den yta där glidlagren fästs karbureras. Vid hörn och kanter i ringprofilen i anslutning till 
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glidlagren ökas kälradien för att minimera påverkan från höga kantspänningar hos 

glidlagermaterialet. Ringar och flänsar borras och gängas därefter. Flänsmaterialet bör vara 

stål, till exempel SS-1550. Flänsarna tillverkas lämpligast som gjutgods. Flänsdimensionerna 

är valda utifrån SKF:s riktlinjer[14] som säger att flänsens ”fot” bör, vid lagermedeldiametrar 

överstigande 500 millimeter, vara större än 0,04*lagermedeldiametern. 

 

Figur 39. Genomskärning över anslutande lagerkomponenter (flänsar) med utsatta 

måttbeteckningar [14]. 

 

                         (45) 

Detta ger numeriskt 

                       

Flänskragens godstjocklek ges av 

                         (46) 
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Numeriskt erhålls 

                       

Den undre sträckgränsen, ReL, för SS-1550 uppgår till 260 MPa[22]. 

För att undersöka om risk för knäckning föreligger hos flänskragen användes Eulers 1:a 

knäckfall 

    
    

       
        (47) 

Fkr = Fz = 135000 N 

E = stålets elasticitetsmodul = 200 GPa 

Lfläns = flänskragens höjd= 100 mm 

  
        

        
  

  
 = flänskragens böjtröghetsmoment   (48) 

Där Dfläns är övre flänsens ytterradie och dfläns är övre flänsens innerradie 

Numeriskt erhålls 

  
                

  
               

    
                   

      
             

Risk för knäckning av flänsen kan därmed anses utesluten då så stora krafter som Fkr ej 

förekommer i styrledens fall. 

5.5.2 Val av glidlagermaterial 

Eftersom BAE´s strävan är att i så stor utsträckning som möjligt använda sig av befintlig 

teknik från BvS 10 till HFT-projektet undersöktes egenskaperna hos det glidlagermaterial som 

används i bandvagnens midjesvänglager för att utreda om det kunde vara lämpligt att använda 

i detta fall. Materialet i fråga kallas tufcot och är en komposit som består av höghållfasta 

fibrer och armerad PTFE i en epoxyhartsmatris.  
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Max dragspänning 90 MPa 

Max tryckspänning, normalriktning 345 MPa 

Max tryckspänning, parallellriktning 97 MPa 

Max skjuvspänning 134 MPa 

Densitet 1250-1480 kg/m
3
 

Hårdhet 100 Hardness Rockwell M 

Friktionskoefficient 0,003 

Specifik styrka, stål ~250 kNm/kg 

Specifik styrka, tufcot ~314-524 kNm/kg 

Figur 40. Sammanställning över tufcots mekaniska egenskaper samt en jämförelse med stål 

över specifik styrka[18]. 

 

Tufcot levereras till BAE som tunna skivor[24]. Därefter skärs den slutliga formen ut med 

hjälp av laser. Utskuret och klart har materialet formen av en båge. I varje lager monteras 

sedan åtta kvartscirklar; lagret består av två glidytor och därmed fyra stycken kvartscirklar per 

glidyta. Tjockleken uppgår till cirka 3 millimeter. Ytterradien mäter 191 millimeter och 

innerradien 170,8 millimeter. I detta arbetes nykonstruktion ökas ytterradien till 264 

millimeter men glidlagermaterialets bredd på 20,2 millimeter behålls. Anledningen till att just 

dessa mått valts är att författaren valt att maximera lagerkonstruktionens diameter för att 

minimera effekten av förekommande tippmoment. Styrledens lager skall, som tidigare 

nämnts, fästas mellan lastramen och den smalare chassibalken. Chassibalkens bredd uppgår 

till 450 millimeter och detta mått blir därmed dimensionerande för hur stor lagrets 

ytterdiameter kan tillåtas bli. Lagrets diameter skulle kunna tillåtas uppgå till cirka 800 

millimeter (vid diametermått överstigande 800 millimeter hindras bandställens 

fjädringssystem) men med nuvarande mått på chassibalken skulle lagret få ett betydande 

utstick och sitta mera oskyddat. Dessutom skulle ett så pass stort lager addera onödigt mycket 

vikt till fordonet. Utöver detta bör lagerhuset ligga an helt mot infästningsytan för att fördela 

pålagda laster på ett optimalt sätt[14]. Därför dimensionerades lagret utifrån chassibalkens 

bredd på 450 millimeter. 
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Figur 41. Principbild över utskuret glidlagermaterial. 

 

HFT:ns styrleder blir även utsatta för radiella krafter. Lagringen måste därmed vara utrustad 

med glidlager även för dessa fall. 

  

 

 

Bredden uppgår till 26 millimeter, innerradien till 261 millimeter och tjockleken till 3 

millimeter och även i detta fall är bredd- och tjocklek hämtade från BvS 10:ans svänglager av 

samma anledning som tidigare nämnts. För att kunna dimensionera glidlagret behövs 

20,2 mm 

243,8 mm 

26 mm 
261 mm 

Figur 42. Glidlager för radialkrafter, betraktad ovanifrån till vänster och från sidan 

till höger. 



58 
 

kännedom om dess pv-värde. pv-värdet är produkten av det tryck som glidytan på lagret 

utsätts för och den hastighet med vilken lagret roterar och finns tabellerad. Det maximala 

tryck lagret i detta fall kommer att utsättas för ges av lastfall 4; körning över dike och 

backkrön [Se bilaga]. Då kommer lagerytan att utsättas för ett kombinerat spänningsfall på 

grund av maskinens tyngd samt det vridmoment som beskrivs av lastfall 4 [Se bilaga]. Detta 

lastfall blir därmed dimensionerande.  

Glidlagerytans area för upptagande av vertikala krafter (z-led) ges av 

       
    

        (49) 

där Rz är lagermaterialets ytterradie och rz är innerradie. 

Numeriskt erhålls 

                             

 

 

Figur 43. Bild som visar hur axiella och radiella krafter samt moment ansätter 

glidlagerytorna (blåmarkerade) inuti styrleden. 

Fz 

My 

Fx 
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Figur 44. Enkel friläggning av glidlagermaterialet i figur[43] när det utsätts för maximal 

tryckspänning. 

 

NA,lager och NB,lager är normalkrafter som uppstår i glidlagret. My antas angripa i glidlagrets 

centrum. I följande beräkningar görs antagandet att Fz och den kraft som vridmomentet My 

ger upphov till fördelas jämnt över glidlagerytorna. I verkligheten breder lasten ut sig över 

lagerytorna och når sitt högsta värde i B så beräkningarna för glidlagret bör betraktas som 

överslagsräkningar för att undersöka rimligheten i valda dimensioner och lagermaterial. Ur 

figur [44] kan följande jämviktsekvationer tecknas: 

                              (50) 

 
 
                             (51) 

Vilket medför att  

         
        

   
 

                   

       
           

Den belastade glidlagerytans area ges av 

  

 
            

Fz 

NA,lager 
NB,lager 

Rz Rz 

My

A 

z 

x 

B 
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Tvåan i nämnaren kommer av att endast halva lagrets area tryckbelastas på grund av 

momentet som verkar kring y-axeln i lagrets centrum. Maxtryck ges således av 

           
        

  
 

      

     
        

                           (52) 

d = gliddiameter i mm = 528 mm 

β = halva svängningsamplituden i grader = 22,5° 

flager = lagrets svängningsfrekvens (varvtal) i varv/minut =3,75 varv/minut 

                                     

                            

När pv-värdet var beräknat insåg författaren att risk fanns att tufcot ej skulle fungera som 

lagermaterial i HFT:ns styrled med de lastfall som framtagits. pv-värdet hamnade för högt. 

Dessutom är tufcot ett relativt mjukt material så glidlagerämnena skulle antagligen behöva 

göras betydligt tjockare än 3 millimeter för att kunna bära erforderlig last vilket i slutändan 

skulle innebära ett tyngre lager. 
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Figur 45. pv-diagram för tufcot[18]. 

Sökande efter ett lämpligare glidlagermaterial vidtog och efter en tids sökande kunde ett 

passande material identifieras. Materialet i fråga var en fibervävskomposit från SKF 

uppbyggd av liknande beståndsdelar som tufcot men tillåtande ett högre pv-värde.  
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Figur 46. pv-diagram för fiberväv från SKF [17]. 

 

Med insatta värden för p och v hamnar lagret under kurvan i figur[46] vilket är acceptabelt. 

5.5.3 Smörjning 

Trots att PTFE-baserade glidlager har utmärkta glidegenskaper vid torrgång bör ändå 

smörjmedel användas. Smörjmedel har en kyleffekt som förlänger lagrens livslängd, hjälper 

till att täta lagren och skyddar lagermetallen mot korrosion. Regelbunden smörjning är viktigt, 

annars finns risk att fettet klumpar ihop och tillsammans med förslitningspartiklar från 

lagerytorna bildar en massa som ökar lagerförslitningen[12]. Kontakt togs med PMC 

Lubrication, som är en leverantör av centralsmörjningssystem, för rådfrågning. Efter att ha 

tagit del av laster och rotationshastigheter för detta specifika fall blev deras rekommendation 

ett progressivt smörjsystem för fetter upp till NLGI klass 2. Ett progressivt smörjsystem 

arbetar helt automatiserat och med inbyggda smörjcykler. Smörjfördelaren fördelar fettet på 

ett sådant sätt att det är omöjligt att någon smörjpunkt inte tillförs fett. De ansåg även att 

lagret borde ha minst 4 smörjpunkter för att uppnå tillräcklig smörjning. NLGI betecknar 
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fettets hårdhetsklass. NLGI klass 2 kan beskrivas som normal hårdhet. Klassen 000 till 1 har 

relativt låg viskositet och används i sammanhang där långsamma rotationer förekommer. 1-4 

har högre viskositet och används i fall där belastningen på lagret är stora. Lämpliga fetter i 

detta fall kan vara litiumbaserade med molybdendisulfid som tillsatt fast smörjmedel[22].  

5.5.4 Skruvförband 

Lagerenheten fästs i lastramen med hjälp av skruvförband. Även beräkningarna gällande 

skruvförbandet är förenklingar gjorda. Klämda delar antas vara helt stela. Inverkan av friktion 

är försummad. För en noggrann analys av skruvförbandet bör man beräkna styvheterna i 

skruvar och klämda delar samt ta hänsyn till att skruvarna tar olika mycket kraft vid 

momentbelastningen. För att skruvförbandet ej ska glappa ska förspänningskraften, Ff, vara 

större än den största kraften, Fmax, lagret utsätts för, vilket i detta fall uppgår till 451652 N. 

Utformningen av lagerringarna tillåter skruvstorlekar upp till M12. Hållfasthetsklass 10.9 

väljs vilket innebär att sträckgränsen för skruvarna ligger på 900 MPa. Förspänningskraften, 

Ff, för M12-skruv av hållfasthetsklass 10,9 uppgår till cirka 55,41 kN. För att ta reda på 

nödvändigt antal skruv ingående i förbandet tecknas kvoten av Fmax och Ff. 

    

  
 

      

     
      för halva lagret vilket ger 16 skruvar varvet runt. Detta antal upplevdes 

intuitivt av författaren som i underkant. Antalet skruvar i förbandet dubblerades därför till 32 

stycken. För att undersöka hållfastheten i skruvförbandet lät författaren ställa upp ett extremt 

lastfall; skotaren kör in i något oeftergivligt hinder fullastad i maximal fart. HFT:ns maximala 

hastighet vid landsvägskörning, vmax, är bestämd till 40 km/h, vilket ungefärligen motsvaras 

av 11,11 m/s[2]. Tiden som förflyter från att skotaren färdas i full fart till stillastående, tkrock, 

antas uppgå till 0,1 sekund. Detta ger retardationen vid krocken 

       
    

      
 

     

   
             

Den kraft som vill skjuva av skruvarna ges av maskinens massa samt retardationen 

                                     

Skruvarean hos en M12-skruv ges av 

               
       (53) 

Vid krock framifrån tar det främre skruvförbandet upp hela krockkraften. Antal skruvar i 

förbandet uppgår till 32 stycken.  
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Skjuvspänningen i skruvförbanden ges av 

       
      

          
 

       

     
          

Då skruvförbandets förspänningskraft uppgår till 73 % av skruvarnas sträckkraft[22] medför 

detta att den dragspänning,   , skruvförbandet utsätts för uppgår till 

                         

Effektivspänningen ges av 

   √   
         

        (54) 

Numeriskt 

   √                       

Av detta dras slutsatsen att skruvförbandet gott och väl klarar de påkänningar det kommer 

utsättas för. 

5.5.5 Utmattning och livslängd       

Det lastfall som ger de högsta spänningarna i styrledens stålstrukturer är lastfall 4. Den 

komponent som då upplever de högsta spänningarna är den övre flänsen. Lagerhuset (yttre- 

och inre ring) är konstruerat så att endast tryck- och dragspänningar belastar den inre 

strukturen hos lagringen. Eventuella skjuvspänningar upptas i skruvförbanden.  Fallet där den 

övre flänsen belastas maximalt återges här 

     
    

      
 

  

 
      (55) 

       
        

        
  

 
      (56) 

Numeriskt 

       
               

 
            

Fmax = Fz = 123 kN 

My = 206 kNm 
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 = flänsens böjmotstånd   (57) 

Numeriskt erhålls 

  
                

          
            

     
      

      
 

      

      
          

För SS-1550 ligger utmattningsgränsen,   , som lägst (vid växlande dragning-tryck) på 

        .[22] Då     understiger detta värde föreligger ej någon risk för utmattning i 

konstruktionens stålkomponenter. För beräkning av glidlagermaterialets nominella livslängd 

används SKF:s beräkningsgång och tabellerade värden[13]. Då maskinens antas svänga 50 % 

av sin livstid innebär det att glidlagret måste uppnå en livslängd av minst 7500 timmar (se 

lastfall 8). 

             
  

     
 = glidlagrets nominella livslängd  (58) 

KM = materialfaktor = 480 för glidlager av PTFE-komposit 

c1 = belastningsfaktor = 1,3 

c2 = hastighetsfaktor = 1,0 

c3 = temperaturfaktor = 1,0 

c4 = ytjämnhetsfaktor = 1,0 

c5 = faktor för typ av belastning = 1,5 

Trycket p ges av den kraft som verkar på glidlagerytans area vid körning, fullastad, på plant 

underlag (se lastfall 1). 

  
  

  
       (59) 

Numeriskt 

  
      

     
           

    = pv-värdet =                  
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n = exponent = 1 för pv-värden ≤ 1 

Numeriskt erhålls 

                 
   

                          

Här nedan visas det slutliga konstruktionsförslaget för HFT:ns styrled infäst i lastram och 

chassibalk. 

 

Figur 47. Bakre styrled infäst i bakre bandställspaket. 

 

Styrleden är infäst i bandställspaketets masscentrum för optimal lastfördelning genom lagring 

och bärande strukturer. 
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Figur 48. Bakre styrled infäst mellan bakre bandställspaket och lastram. 
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Figur 49. Främre styrled infäst i främre bandställspaket med anslutningskomponent 

monterad ovanpå styrleden. 

 

För den främre styrleden ser infästningen i maskinen lite annorlunda ut jämfört med den 

bakre. Med anledning av den nuvarande HFT-prototypens konstruktion måste någon typ av 

anslutande komponent konstrueras för att kunna fästa främre bandställspaket med styrled mot 

fordonskroppen. Den enda infästningspunkten är fordonets midjeled (roll-leden) som i sin tur 

är infäst i lastramens främre ände. I nuläget har inget arbete gjorts angående midjeleden så 

författaren har ej analyserat den främre infästningen mera ingående utan endast lämnat ett 

principiellt förslag bestående av figur[49] och[50]. Ett konstaterande görs dock att, återigen 

beroende på HFT:ns konstruktion, användande av ett traditionellt svänglager i midjeleden för 

att åstadkomma roll-funktionen blir problematiskt eftersom ett lager med tillräckligt stor 

diameter ej får plats på grund av chassibalken och att rotationsaxeln för roll (x-led) 

sammanfaller med chassibalkens centrumlinje. En lösning på detta problem kan vara en 

pendelarm på främre styrleds anslutningskomponent så som figur[50] visar. 

Infästning för 

midjeleden 
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Figur 50. Principskiss över främre styrleds anslutningskomponent med pendelarm för att 

möjliggöra rotation mellan bakre- och främre fordonskropp. 

 

När bandställspaketen roterar relativt varandra kring x-axeln roterar även pendelarmen. 

Avståndet från rotationscentrum (x-axeln) upp till anslutningskomponentens infästning i 

främre styrled uppgår i nuvarande konstruktionsförslag över styrlederna och chassibalk till 

350 millimeter. Pendelarmen fästs i någon typ av styrskena på bakvagnen som den kan glida i. 

5.5.6 Alternativt förslag 

Ett alternativt förslag togs fram under sökandet efter ett lämpligt glidlagermaterial till 

svänglagret. Detta alternativ består av en genom chassibalken genomgående tapp istället för 

svänglager. Här redogörs nu kortfattat för principen bakom detta alternativa förslag. 

x-axeln 
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Figur 51. Alternativt förslag betraktat från sidan. 

 

Tappen fästs i lastramen med svets- eller skruvförband och låses fast mot chassibalken med 

hjälp av en låsskiva. Tappen består av stål, är ihålig och kan tillverkas genom gjutning eller 

valsning och svetsning av utskuren plåt. 

 

Figur 52. Alternativt förslag betraktat snett underifrån. 
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Inuti chassibalken är en stos monterad. Inuti stosen sitter en bussning. Stosen och glidlagret 

används till att lagra och fixera tappen. Upptill och nertill i stosen sitter två koniska rullager. 

Tanken är att bussningen upptar förekommande radialkrafter och rullagren de axiella. 

Läpptätningar kan användas till tätning av lagret. 

 

Figur 53. Genomskärning av tapplösningen. 

 

De blåfärgade områdena i figur[53] föreställer bussningen och de små, turkosa rektanglarna 

rullagerkropparna. I bildens underkant sitter tappens låsskiva. De överslagsräkningar 

författaren gjort tyder på att detta alternativ definitivt är realiserbart. En tapp med till exempel 

ytterdiameter 300 millimeter och godstjocklek 20 millimeter skulle räcka för att klara de 

lastfall styrleden utsätts för utan risk för plasticering eller utmattning om till exempel ett 

maskinstål som SS-1550 väljs som tappmaterial. För rullagren förekommer ej heller någon 

risk att dessa inte skulle klara de laster de utsätts för. Livslängden för rullagren överstiger vida 

maskinens livslängd. De radiella krafter som kan förekomma tas upp av bussningen inuti 

stosen. De radiella kraftpåkänningarna blir så pass gynnsamma i denna konstruktion att tufcot 

skulle kunna användas som glidlagermaterial. Vikten för konstruktionen, inklusive tapp, stos 
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och två glidlager, blir ungefär lika tung som svänglagerlösningen. Den största fördelen med 

tapplösningen är att tufcot kan användas som glidlagermaterial till bussningen och själva 

konstruktionens robusthet. Nackdelar är att lösningen har två lagringsställen, de låga 

rotationshastigheter som förekommer i HFT:ns fall är inte gynnsamma för rullagrens 

funktion, tappen måste tätas mot chassibalkens undersida vilket kan medföra komplikationer 

på grund av det utsatta läget samt att önskemål framkommit inom projektgruppen om att låta 

utrymmet inuti chassibalken vara till förmån för framdragning av eventuell elektronik och 

hydraulik. Kräver någon typ av servicelucka på sidan av chassibalken för åtkomst till 

skruvförbandet. Generellt är rullager dyrare än glidlager vilket även det talar mot 

styrledslösningen med tapp istället för svänglager. 
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6 Diskussion  

Det slutliga konstruktionsförslag som detta examensarbete ledde fram till och som har 

presenterats i rapporten får anses som framgångsrikt. Författarens vilja och ambition har varit 

att utifrån konceptstudien kunna presentera ett realistiskt och konkurrenskraftigt 

lösningsförslag. De mål och krav som fastslagits bland annat i kravspecifikationen nåddes, 

dock med för stor tidsåtgång jämfört med den planerade vilket får betraktas som ett 

misslyckande. För vidare arbete finns mycket att göra angående styrlederna. Vid gjorda 

beräkningar har ingen hänsyn tagits till säkerhetsfaktor då författaren betraktat storleken på de 

i lastfallen förekommande krafterna som överdrivna och därmed fått en inbyggd 

säkerhetsfaktor. Men en fördjupad lastfalls- och hållfasthetsanalys över styrlederna är 

nödvändig. Här kan finnas möjligheter att minska lagerdimensionen och därmed vikten. 

Utreda roll-leden och dess infästning i styrleden i framvagnen. Utreda och utveckla chassibalk 

för de krafter den utsätts för. Noggrannare utreda glidlagermaterial och dess egenskaper. 

Tyvärr fick författaren inte tag i några specifikationer över det valda glidlagermaterialet trots 

upprepade samtal och mail till SKF. Fördelen med att svetsa fast flänskragen är att man 

minskar bearbetningstiden genom att slippa borra för skruvförbandet. En risk med svetsgods 

är den väteförsprödning som kan förekomma. Därför bör man kanske fundera en extra gång 

beträffande styrledernas infästning. Man skall även ha klart för sig de möjligheter att variera 

avståndet mellan chassiram och lastram som ges genom att ändra flänsens höjd alternativt 

undvara övre flänsen helt. Som sagt, mycket arbete återstår ännu med styrlederna men en 

grund är i alla fall lagd. 
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