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Förord 

Det här examensarbetet har genomförts under våren 2017 på Olofsfors AB i Nordmaling. 
Examensarbetet är den avslutande kursen för utbildningen högskoleingenjör i maskinteknik. 
Kursen ligger på 15 hp och utbildningen omfattar totalt 180 hp. Utbildningen har genomförts 
på Umeå universitet. 
 
På Olofsfors har arbetet handletts av Mats Frangén som är konstruktör och från Umeå 
universitet så har Lars Andersson, universitetsadjunkt varit handledare. 
 
Examensarbetet har genomförts av två studenter. Mig (Martin Lantto) och Erik Andersson. 
Bredden i arbetet gjorde så att det lämpade sig att vara två personer under den praktiska 
delen av kursen. Även fast vi har genomfört arbetet tillsammans så har vi fördjupat oss i olika 
delar i rapporten. 
 
Jag vill tacka Mats Frangén, Fred Wahlberg och Jonas Persson för alla goda råd och 
synpunkter under arbetets gång. Jag vill även tacka Olofsfors och övrig personal för det 
seriösa och varma bemötandet vi fick från dag ett. Ett stort tack vill jag även rikta till Lars 
Andersson för alla givande samtal och den goda handledningen. 
 
Martin Lantto 
Umeå, Maj 2017 
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Sammanfattning 

Det här examensarbetet gick ut på att ta fram en nötningsrigg för länkkrokar åt Olofsfors AB. 
Målet var att ta fram en lösning och i ett senare skede även tillverka en prototyp för 
testkörning. Länkkrokarna har i dagsläget märkbart kortare livslängd än resterande 
konstruktion och syftet med riggen är att man i framtiden ska kunna jämföra material mot 
varandra och på så sätt ta fram ett bättre länksystem. 
 
För att kunna ta sig an problemet och förstå det så krävs en analys av nötningens karaktär. 
Det gjordes noggrann påläsning innan det riktiga arbetet inleddes. Efter det så gick projektet 
igenom två faser. Första fasen var att ta fram ett koncept och fas två var sedan att förverkliga 
detta koncept i en 3D-prototyp. 
 
Resultatet mötte i slutändan inte målet innan kursslut men är på god väg. Ett välutvecklat 
koncept finns i form av en 3D-prototyp. Det som kvarstår innan en fysisk prototyp kan börja 
tillverkas är att se över och förstärka konstruktionen där det behövs. 
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Abstract 

This project was based on the development of a wear/fatigue rig for link hooks for Olofsfors 
AB. The goal was to find a solution for this and at a later stage also produce a prototype. The 
link hooks currently have a significantly shorter life than the rest of the construction. The 
purpose of the rig is to be able to compare materials against each other in the future, thus 
developing a better link system. 
 
In order to solve the problem and understand it, an analysis of the character of the wear is 
required. Careful studies were done before the actual work started. After that, the project 
went through two phases. The first phase was to develop a concept and phase two was then to 
realize this concept in a 3D prototype. 
 
The result ultimately did not meet the goals before the end of the course but is on the right 
track. There is a well-developed concept in form of a 3D prototype. The remaining work 
before a real prototype can begin to be manufactured is to review and reinforce the design 
where needed. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Olofsfors vill ha en rigg för att testa deras länkkrokar. Länkkroken är en komponent i deras 
band för skogsmaskiner som är direkt sammankopplad med en länk. Kontakten däremellan 
ger med tiden en tydlig nötning på länkkrokens innerradie. Denna skada sker i betydligt 
snabbare takt gentemot resterande konstruktion. 
 
Riggens uppgift ska vara just att testa länkkrokarna mot nötningskaraktären de utsätts för i 
verkligheten. Det har gjorts tidigare försök till en nötningsrigg men dessa projekt har stött på 
komplikationer och sedan runnit ut i sanden. 
 

1.2 Syfte 
Syftet till att ta fram en fungerande nötningsrigg ligger i att förbättra livslängden hos 
länkkrokarna så att den är likvärdig gentemot resterande konstruktion. Med en fungerande 
rigg där resultatet är mätbart kan man börja testa olika lösningar på länksystemet. Kan man 
med hjälp av det mätbara resultatet bevisa att Olofsfors har ett pålitligt länksystem har man 
även tagit fram ett starkt säljargument. 

1.3 Mål 
Det övergripande målet med arbetet är att ta fram en lösning på en nötningsrigg åt Olofsfors 
och om tid finns att även konstruera en prototyp. Med tanke på kursens längd och beroende 
på riggens komplexitet så kan det vara svårt att färdigställa en prototyp innan kursslut. 
 
För att resultaten som riggen genererar ska vara pålitliga så måste nötningen som den skapar 
vara verklighetsförankrad. Detta genom att provbitarna som används i riggen ska efterlikna 
det befintliga länksystemet och även att nötningens karaktär ska vara densamma. 

1.4 Avgränsningar 
Det har bestämts att arbetet ska förhålla sig till endast en slags länkkrok eftersom det finns 
en mängd olika variationer av dessa. Geometrin kan skilja sig avsevärt mellan dessa och det 
hade försvårat konstruktionen av nötningsriggen. 
  



 

2 
 

Figur 1. Band (ECO-Tracks), skopstål (Bruxite) och  vägstål (Sharqedges). 

 

1.5 Företagspresentation 
Olofsfors AB tillverkar och konstruerar band avsedda för skogsmaskiner, skopstål och tänder 
till lastmaskiner och vägstål för plogar och hyvlar. Tillverkningen och konstruktionen av 
dessa är belagd i Nordmaling på just Olofsfors AB. På banden avsedda för skogsmaskiner är 
Olofsfors världsledande och stålen är ledande i Norden. 
 
Företaget har en historia som sträcker sig tillbaka ända till 1762. Det var året då John 
Jennings grundade och startade ett järnbruk där det tillverkades stångjärn och kättingar. 
Detta gör Olofsfors AB till ett av de äldsta företagen i Sverige. 
 
Olofsfors AB är en del av koncernen Olofsfors. Koncernen består idag av 6 bolag. Två i 
Sverige och resterande i Finland, Tyskland, Ryssland och Kanada. Olofsfors AB har även flera 
internationella återförsäljare av deras produkter. 
 
På Olofsfors AB finns det i dagsläget runt 130 anställda. Olofsfors AB hade 2015 en 
omsättning på 360 miljoner kronor. 
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2. Teori 

  

2.1 Dagsläget 
Ett band består generellt av sex komponenter. Länk, länkkrok, tvärjärn, sidostöd, broddar 
och bandlås (se figur 2). Alla dessa exklusive länkarna tillverkas i dagsläget på Olofsfors AB i 
Nordmaling. Länkarna är gjutna och inköpta från underleverantörer. Länkkrokarna formas, 
härdas och anlöps på Olofsfors AB. Det är just länken och länkkroken som detta 
examensarbete har cirkulerat kring. 
 

 
Figur 2. (1) Länkkrok, (2) Länk, (3) tvärjärn, (4) sidostöd. Område där nötning uppstår är markerat i blått. 

I dagsläget så uppstår en viss problematik med länksystemet. I länkens och länkkrokens 
kontaktyta (se figur 2, blå markering) sker en nötning som gör att länkkrokens innersida tar 
stor skada med tiden gentemot resterande konstruktion. Länkkroken blir i snitt obrukbar tre 
gånger under livstiden för ett tvärjärn. På bilden nedanför (figur 3) så kan man se hur en 
typisk nötning av en länkkrok kan se ut. Länkkroken på bilden hade ursprungligen en 
tjocklek på 20 mm. Det måttet har i det här fallet minskat avsevärt och mättes till ca 7,6 mm. 
 

 
Figur 3. Typisk nötning för en länkkrok. 
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 Det som inte finns till Olofsfors AB:s förfogande i dagsläget är ett sätt att testa länksystemet 
mot denna typ av nötning. Detta har varit ett hinder för att ta fram nya lösningar. Olofsfors 
AB har konstruerat och tillverkat en utmattningsrigg avsedda för deras tvärjärn (se figur 4). 
Det gjordes ett försök att integrera nötningsriggen och utmattningsriggen i samma 
konstruktion. Utmattningsriggen används flitigt men nötningsriggen blev inte lika 
framgångsrik. Konceptet gick då ut på att utsätta en viss längd av ett länksystem för 
pulserande drag samtidigt som en cylinder tryckte på mitten av det uppspända länksystemet. 
Under testkörningen av detta så havererade riggen pga. av de extrema krafterna som var 
inblandade. 
 

 
Figur 4. Utmattningsrigg för tvärjärn. 

 

2.2 Nötningens karaktär 
Sektretessbelagd text.För att ta sig an problemet så måste man förstå sig på nötningen och 
hur den uppstår. Först och främst så måste man förstå vad nötning innebär. Det får inte 
förväxlas med utmattning eller plastisk deformation. Under nötningen i detta fall så nöts 
delar av länkkroken bort. Skulle man väga en ny krok mot en använd krok så skulle den nya 
kroken väga mer. Till slut så nås en kritisk gräns då länkkroken har blivit så tunn så att den 
måste bytas ut. 
 
Olofsfors AB har tidigare fått hjälp från Centrum för Högpresterande Stål vid Luleå tekniska 
universitet. I rapporten efter undersökningen av länksystemets nötning så går det att 
konstatera en del saker. [1] 
 

 Länkkroken nöts mer trots att den är hårdare. 

 Mikrostrukturen i både länk och länkkrok är i huvudsak martensit. 

 Länkkrokens nötning orsakas i största del av slaginducerad ytutmattning, abrasiv 
nötning och plastisk deformation. 

 
När man talar om abrasiv nötning så brukar man dela in det i olika typer av nötning. Två 
vanligt förekommande är två-kropps och tre-kropps abrasion.  
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Vad som kännetecknar en två-kropps abrasion är två kroppar/material som glider mot 
varandra. Det hårdare av de två materialen nöter då bort material från det mjukare 
materialet. Tre-kropps abrasion innebär att två kroppar glider mot varandra med ett slag av 
partiklar mellan sig. I detta fall så nöts ett eller båda materialen. [2] 
 
Den slaginducerade ytutmattningen är en slags nötning som uppstår när två kroppar stöter 
samman. Partiklar eller flisor nöts då bort i samband med stöten. 
 
Skogsmaskinerna kör som väntat ofta i miljöer som är sandiga, leriga och fuktiga. Under 
dessa förhållanden så nöts länkarna i snabbare takt. Fukt/vatten ökar friktionstalet i 
kombinationen metall mot metall. Sand och andra hårda partiklar ökar som väntat 
sannolikheten att nötning sker i högre grad. 
 
Med det sagt så tyder allt på att det är den slaginducerade ytutmattningen som står för den 
största delen av skadan i länkkroken. Detta har även konstaterats i rapporten från LTU[1]. I 
fallet mellan länkkroken och länken så nöts länkkroken betydligt mycket mer än länken trots 
att länkkroken är hårdare. Detta går tvärtemot principen för abrasiv nötning. Däremot så 
finns det tecken på abrasiv nötning ändå eftersom  länkkrokens yta som utsatts för nötning är 
slät. Nötningens karaktär i det specifika fallet orsakas av en blandning av olika faktorer. 
 
När man förstått sig på nötningskaraktären så har man förstått vad riggen måste 
åstadkomma. Riggen ska ta hänsyn till verkligheten, dvs. slaginducerad ytutmattning, abrasiv 
nötning och även miljöförhållandena som banden körs i.  
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3. Metod  

Under det här examensarbetet så har huvuddelen av tiden tillbringats på Olofsfors AB i 
Nordmaling. Kontorsutrymme med datorer och CAD-licenser har tillhandahållits. I stora 
drag så har upplägget sett ut som följande. 
 

 Klarläggande av problem. 

 Framtagning av olika koncept på lösningar. 

 Val av koncept. 

 CAD-modellering med kontinuerliga avstämningsmöten med Olofsfors AB samt Lars 
Andersson. 

 Rapportskrivning. 

3.1 3D-moddellering 
Mjukvaran som vi har använt för att modellera är Autodesk Inventor. Inventor är ett program 
som man använder för att skapa och hantera 3D-prototyper. Inventor möjliggör även 
framtagning av 2D-ritningar. Programmet efterliknar andra CAD-program såsom 
Solidworks. 

3.2 Avstämningsmöten 
Avstämningsmöten har varit en vital del i processen och de har skett kontinuerligt under 
arbetets gång. Det är under dessa möten som vi har fått feedback och i dialog med 
handledare kommit fram till riktningar på utvecklingsprocessen. Det visade sig vara väldigt 
nyttigt för projektet att en individ som inte hade haft arbetet framför sig konstant fick sig en 
överblick. Det kan vara lätt att bli insnöad på något specifikt och speciellt när man skapar 
något från grunden. 
 
Möten planerades in med jämna mellanrum där vi först under en tid hade suttit och 
modellerat och utvecklat i samspråk med varandra (vi som i examensarbetare). Därefter sker 
mötet och feedback tas in. Sedan börjar proceduren om igen.  
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4. Genomförande 
I det här avsnittet så kommer utvecklingen för projektet att tas upp. Från papper och tankar 
till 3D-prototyp. 

4.1 Uppstartsfasen 
Under uppstartsfasen så började allt med att få en bra överblick runt problemet. Under första 
besöket på Olofsfors AB så gick vi en grundlig rundtur i fabriken. Vi undersökte även 
utmattningsriggen för tvärjärn (se figur 4) där det tidigare försöket på en nötningsrigg hade 
gjorts. Tillsammans med Mats och Fred så kom vi fram till att vi skulle ta fram olika koncept 
på riggar. Därefter så skulle vi samråd med Olofsfors AB använda dessa koncept som stöd för 
att få fram ett slutgiltigt koncept för att ta vidare och börja utveckla. 

4.2 Konceptframtagning 
Direkt efter uppstarten så började vi med konceptframtagningen. Eftersom att alla 
nötningsfall är unika beroende av nötningskaraktär och geometrin på detaljerna inblandade 
så fanns det inte mycket/ingenting att inhämta från tidigare arbeten. Diskutera och skissa 
blev lösningen för att få tankarna att börja gå. 
 
Under tiden då vi hade studerat det tidigare försöket för tillverkningen av en nötningsrigg så 
diskuterade vi kring vad som hade gått fel och om det gick att förenkla lösningen (läs 2.1 
“dagsläget” angående tidigare försök). Vi diskuterade huruvida viktigt det var att testa en viss 
längd av ett länksystem och blanda in så stora krafter. Frågeställningarna kretsade kring om 
det verkligen var nödvändigt med ett så storartat test och att det möjligtvis desto mer 
handlade om en specifik kontakt mellan två ytor. Även att man möjligtvis skulle värdesätta 
materialegenskaper högre än geometrin och på så sätt få fram en lösning enklare. 
 
Vi blev snabbt ganska inställda på en kollision mellan två ytor där den ena detaljen består av 
länkens material och den andra av länkkrokens material. Tanken blev även att en av 
detaljerna skulle vara snedställda för att uppnå ett slag samt ett moment där detaljerna glider 
mot varandra. Detta för att uppnå både slaginducerad ytutmattning och abrasiv nötning. Vi 
tänkte också att det skulle vara viktigt att snedställningens vinkel var ställbar för att kunna 
justera även efter tillverkning av nötningsriggen. Figur 5 visar de första skisserna på 
konceptet. 
 
Inför mötet då vi skulle bestämma oss för ett koncept hade vi med oss tre olika förslag. 
Skissen i figur 5 och ytterligare två simpla skisser (se figur 6 och 7). Nedan presenteras 
samtliga koncept till den grad de var utvecklade vid tillfället då de presenterades första 
gången.  

4.2.1 Koncept 1 
Konceptet i figur 5 var förslaget vi var mest positivt inställda till inför mötet då ett gällande 
koncept skulle utses. Det gick ut på att en detalj i länkens material (1) skulle slå på en 
snedställd samt dämpad yta som skulle representera länkkroken (2). På skissen (figur 5) så är 
hela länkkrokens fixtur dämpad men det fanns förslag på att ha den ledad och fast inspänd i 
en ände och dämpad i motsatta kant för att få en stabilare konstruktion och i sin tur ett 
pålitligare resultat. Länkdetaljen (1) skulle med hjälp av en cylinder jobba upp och ner och i 
hög fart träffa den snedställda/dämpade och ledade ytan och på så sätt initialt dela ut ett rent 
slag och sedan i direkt anknytning med detta slag skrapa längst ytan. 
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Figur 5. Koncept 1. 

4.2.2 Koncept 2 
Det andra konceptet blev tillslut grundidén för vad vi skulle välja att gå vidare med. Istället 
för att driva detaljen som representerar länken (1) upp och ner så skulle denna cirkulera 
kring en driven axel. Stången med tillhörande länkmaterial skulle varje varv passera en fixtur 
med tillhörande länkkroksmaterial (2) i samma stil som i koncept 1. Ett initialt slag som i sin 
tur genererar en dämpning. De två faktorer man kan påverka för att förändra kollisionen är 
varvtalet på axeln, infallsvinkeln på slaget samt dämpningen. 
 

 
Figur 6.  Koncept 2. 
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4.2.3 Koncept 3 
Koncept 3 blev lite som en uppföljare på Olofsfors AB:s tidigare försök. Vi ville även ha ett 
koncept där man tydligt använde sig utav hela länkkrokar och länkar och på samma vis som 
tidigare försökt att efterlikna verkligheten till största grad. Konceptet var relativt simpelt. Ett 
stycke länksystem skulle spännas upp mellan två fästen. Ett av fästena skulle röra sig i x-led 
för att i första hand få ett hastigt slag. Det andra fästet skulle röra sig i y-led för att få en 
rörelse mellan komponenterna som skulle ge abrasiv nötning. Vi var inte så postivt inställda 
på detta koncept och det sållades bort relativt fort när vi överläggde med Olofsfors på mötet. 
 

 
Figur 7. Koncept 3. 

4.3 Val av koncept 
Som nämnt innan så var det koncept 1 som inställningen emot var mest positiv inför mötet. 
Efter mötet med Olofsfors handledare så kom vi fram till detaljer som innebar en del 
komplikationer. De handlade i stora drag om svårigheterna med att få ett enhetligt slag varje 
gång. Efter överläggning så började vi alla att vara mer inriktade på koncept 2. 
 
Koncept 2 var ett koncept som vi inte alls hade utvecklat eller funderat över så mycket. Vi 
hade redan när vi presenterade det insett att konceptet som det såg ut i dagsläget inte var 
stabilt designmässigt. Det var i dialogen kring detta som det slutgiltiga konceptet växte fram. 
Den utstickande stången ersattes med en skiva vars centrum går längst den drivna axeln (se 
figur 8). Detaljen som representerar länken verkar då som ett utstick och träffar 
länkkroksfixturen en gång varje varv. 
 

 
Figur 8. Utveckling av koncept 2. 

4.4 Modellering 
Under den här rubriken kommer hela modelleringsprocessen tas upp steg för steg på en 
sådan nivå att man får en överblick på hur utveckling har sett ut. Tankegången kommer ligga 
i fokus där det tydligt beskrivs varför och hur steg har tagits. 
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4.4.1 Riggen i sin helhet – 3D-prototypen börjar ta form 
I den inledande fasen av modelleringsprocessen gjordes de mest karakteriserande formerna. 
Under planeringen så slog vi även fast att axeln skulle ha två identiska hjul med tillhörande 
länkkroksfixturer för att kunna köra två tester samtidigt. Detta för att även få ut ett 
referensvärde. 
 
Det slogs även fast att vi skulle använda oss utav hela länkar och länkkrokar och utforma 
riggen så att dessa kan spännas fast helt utan att kunna röra sig. Tidigare så hade vi varit inne 
på att antingen använda oss utav tillverkade provbitar enbart ägnade för riggen eller att 
modifiera befintliga detaljer så att inspänning skulle kunna förenklas. Båda dessa föll bort. 
Den första, lösningen med provbitar eftersom att det dels är omständligt och att det kan vara 
svårt att uppnå precis samma materialegenskaper genom att tillverka något helt nytt med 
andra geometrier. Den andra försvann på grund av att bearbetning i befintliga bitar kan 
påverka materialet även det. Det blir helt enkelt både smidigare och mer tillförlitligt att utgå 
från helt vanliga länkar och länkkrokar och forma riggen utifrån dessa. Vi valde även att 
utsätta ryggen (den plana sidan av länkkroken) för nötning eftersom denna är mer blottad 
och i sin tur lättare att komma åt. 
 

 
Figur 9. Version 1, stålhjul. 
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Figur 9 visar den första 3D-prototypen av nötningsriggen. I den inledande delen av 
modelleringen så fokuserades det enbart på de mest vitala detaljerna i riggen. Inget chassi 
finns, det andra hjulet syns inte heller men punkten där det ska fästat finns på axeln. I det 
här stadiet fanns inte heller någon lösning på hur man skulle kunna ställa infallsvinkeln på 
det slag som länken delar ut. Det gjordes symmetriska hål på hjulet för att få ner den totala 
vikten. I det här stadiet så är hjulet definierat som stål.  
 

 
Figur 10. Version 1, länkkroksfixtur. 

 
Figur 11. Länkkrok i fastspänt läge. 
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Vi var i detta läge under det tidiga stadiet med att försöka få till infästningar för länkkroken 
och länken. Figur 10 visar länkkroksfixturen i version 1. Den består av två komponenter. Det 
är en platta (1) som ska nypa fast länkkroken i hållaren (2) med två skruvar. Skruvarna skulle 
dras i de två genomgående hålen som syns på bilden på båda komponenterna. I teorin skulle 
den här lösningen förhindra all sorts rörelse för länkkroken. När den förs ner så säkrar 
hållaren att inte kroken kan röra sig i sidled och plattan förhindrar övriga rörelser som kan 
uppstå när länkkroken blir utsätt ett slag. I figur 11 kan man se hur länkkroken är tänkt att 
fästas i fixturen. 
 
Den andra utmaningen i det tidiga skedet av modelleringen var att anpassa hjulets geometri 
efter länken. I figur 12 nedan visas infästningen i närbild. Länkens geometri utnyttjas för att 
förhindra rörelse i alla riktningar förutom i den led som den träs in. De upphöjda kanterna på 
länken kontras med att utformningen på hålet har samma form som länken i den riktning 
den förs in. Detta förhindrar rörelse i alla riktningar förutom rakt ut. 
 

 
Figur 12. Länkens infästning i version 1. 

För att spänna fast länken så den hålls kvar så har man två (en på varje sida) spärrar som 
fästs med skruv i ett genomgående hål (se figur 13). I teorin resulterar nu detta i att länken är 
helt orörlig. 
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Figur 13. Spärr för länk. 

Man ska ha i åtanke att modelleringen av den här versionen inte pågick under en längre tid. 
Allt är inte genomtänkt och det är ganska stor del av modelleringen som är gjord för att 
kunna vila ögonen på det man har i huvudet istället för att tänka på det hela tiden. 
 
Vad som insågs när version 1 gjordes var att totala vikten för två stålhjul med en diameter på 
40 mm började bli väldigt tungt trots hålen som gjordes. Vi bestämde oss för att göra hjulen i 
aluminium istället för stål. Varför detta inte hade gjorts innan var pga. hur mjukt aluminium 
är gentemot stål. Eftersom länken kommer åka på många upprepande smällar fanns det då 
en risk att ett aluminiumhjul skulle slitas och bli oanvändbart relativt fort. För att undvika 
detta bestämde vi oss för att konstruera ytterligare en komponent, ett magasin. 

4.4.2 Magasinet 
För att förhindra nötning i hjulet ifall detta skulle komma att tillverkas i aluminium så 
konstruerades ett separat magasin i stål som i sin tur monterades på hjulet (se figur 14). 
Fördelen med detta är att hjulet skonas för direkta krafter. Magasinet tar emot de största 
smällarna och om magasinet skulle komma att ta stor skada så är det mer tacksamt att byta 
ut magasinet istället för att vara tvungen att tillverka ett helt nytt hjul. En annan fördel är 
också att länken kan spännas fast i magasinet utan att magasinet är fastskruvat i hjulet. Detta 
öppnar nya möjligheter och vinklar för inspänningen av länken. 



 

14 
 

 
Figur 14. Magasin på hjul. 

 
Figur 15. Magasinet avmonterat. 
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Magasinets utformning är snarlikt utformningen på hur infästningen såg ut i version 1. Figur 
15 visar när magasinet är avmonterat. Magasinet fästs med fyra skruvar i hjulet. Vad som 
skiljer inspänningen i den här versionen gentemot version 1 är att länken hålls på plats av en 
kloss som man trär igenom magasinet och igenom insidan av länken innan magasinet 
monteras (se figur 16). Denna kloss hålls sedan på plats med hjälp av hjulets geometri och 
kan inte lossna när väl magasinet är monterat. Notera att i figur 16 så måste länken vara på 
plats före klossen trycks igenom magasinet. 
 

 
Figur 16. Kloss för inspänning. 

 
Figur 17. Hålet för klossen går rakt igenom hela magasinet. 
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4.4.3 Länkkroksfixtur – Version 2 
Efter modelleringen av den första fixturen så insåg vi vikten av ett stumt slag. Utan någon 
slags stöd rakt under ryggen (se figur 11) för länkkroken kommer den att svikta och andelen 
slaginducerad ytutmattning minskar. Detta krävde en reviderad modellering av 
länkkroksfixturen. 
 
Fixturen gjordes om så att en plattform skapades under länkkroken. Tanken är även att 
plattformen ska lyfta upp kroken någon enstaka millimeter så att övriga delar av länkkroken 
inte rör i resterande delar av fixturen. Sedan ska kroken spännas ner m.h.a. två fötter (se 
figur 19). 
 

 
Figur 18. Ny fixtur. 

 

 
Figur 19. Fot till fixtur. 
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En av fötterna är längre än den andra. Den längre snedställs 20 grader för att sedan dras 
snett neråt åt motsatt håll för länkens slagriktning. Dessa fötter ska förhindra all slags rörelse 
för länkkroken. På figur 20 nedan syns det glapp som har lämnats under fötterna för att man 
ska kunna spänna fast länkkroken. 
 

 
Figur 20. Tvärsnitt på fixtur. 

4.4.4 Släden – Möjligheten att kunna korrigera infallsvinkeln på slaget 
Förutom att kunna bestämma var axeln ska sitta gentemot fixturen så vill man kunna 
korrigera infallsvinkeln för slaget även efter tillverkning och montering. Vi konstruerade ett 
system uppbyggt av två slädar som man kan flytta och låsa fast i olika lägen (se figur 21). 
Konceptet är relativt simpelt. En stor släde som förflyttar hela fixturen framåt och bakåt 
(närmre är längre bort från hjulet) och en liten släde som ligger ovanpå den stora. Den lilla 
släden ställer man in hur släden ska vinklas. Bägge slädar glider i ett spår och ska gå att låsa 
fast i ett antal förutbestämda lägen. 
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Figur 21. Slädsystmet för riggen. 

4.4.5 Stöd för hjulaxel 
Ett stöd har skapats för att minska maxmomentet som hjulaxeln utsätts för. Genom att sätta 
ett stöd på mitten av axeln så kommer maxmomentet för axeln bli hälften så stort gentemot 
en konstruktion utan stöd. Se figur 23. 
 

4.4.6 Motor och remdrift 
För att elmotorn som ska driva axeln inte ska vara direkt ansluten till axeln så skall axeln 
drivas med en rem. Detta för skona motor och växellåda. Eftersom axeln kommer att jobba 
med så låga varvtal kommer även en växellåda behövas. Det har gjorts ett hål i chassit för att 
visa var motor och växellåda kommer monteras (se figur 23). Sedan kommer en rem utgå 
från hålet och driva axeln. Remmen kommer gå på insidan av chassit för att göra riggen mer 
personsäker. 
 

4.4.7 Länkkroksfixturens infästning – Shims/distansplattor 
Den stora släden är inte längre aktuell för att försäkra fixturens stabilitet. Istället så ska nu 
övre svängfästet på fixturen vara monterat i väggen och justering av det övre svängfästet görs 
med shims/stora distansplattor. I figur 22 har glappet mellan chassit och svängfästet 
markerats. Ett visst antal distansplattor läggs in och när önskad justering på 
länkkroksfixturen är uppnådd så skruvas allt fast ordentligt. Chassiväggen kan komma att 
flyttas in när man vet de exakta dimensionerna på själva riggen. 
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Figur 22. Område (rödmarkerat) där distansplattor läggs in. 

 
  



 

20 
 

5. Resultat 

5.1 3D-prototypen i sin helhet 
Målet med ta fram en helt färdig lösning på en nötningsrigg har inte uppfyllts. Figur 23 är 
riggens 3D-prototyp i detta nu. Konceptet kring nötningsriggen är helt färdigställt men 
arbetet kring att förstärka konstruktionen kvarstår. 
 

 
Figur 23 - Assembly, nötningsrigg. Stöd (1), hål för motor (2). 

5.2 Stöd för hjulaxel 

  
𝑀𝑚𝑎𝑥 =

𝐹𝐿

4
  (1) 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝐹 ∙ 𝑐  (2) 
 
 
Figur 24 och 25 [3] visar hur momentet förändras genom axeln. Formel (1) och (2) ger oss att 
𝑀𝑚𝑎𝑥 kommer bli hälften så stort med stödet på plats förutsatt att sträckan a eller b i figur 24 
är lika stor som sträckan c i figur 25. 
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Figur 24. Punktlast i mitten. 

 
Figur 25. Två punktlaster. 

5.5 Dämpare/cylinder 
Dämpningen av länkkroksfixturen ska göras med en pneumatisk cylinder. Båda cylindrarna 
ska styras av samma regulator för att uppnå samma arbetstryck. Dämparen i assemblyt (se 
figur 23) är inte dämparen i fråga men dess mått från bakre svängfäste till främre svängfäste 
(med slaglängd inräknat) är detsamma som på den pneumatiska cylinder som vi är inriktade 
på. 
  



 

22 
 

 

6. Diskussion 

6.1 Resultatet 
Som befarat så nådde aldrig projektet ett prototypbygge utan ligger fortfarande i 
konstruktionsfasen. Trots detta så finns det goda förutsättningar för att ta det här projektet 
framåt. Grovarbetet är gjort och det finns ett detaljerat koncept med tillhörande 3D-prototyp 
att ta del av. 

6.2 Genomförandet 
Det här examensarbetet gjordes av mig och Erik Andersson. Såhär i efterhand förstår jag hur 
mycket mer tidskrävande det här hade blivit om man inte på ett enkelt och smidigt sätt hade 
kunnat föra en dialog med någon. Speciellt i fasen då grundkonceptet skulle tas fram då man 
börjar på ett helt blankt papper och ska försöka skapa något från grunden. 
 
Den största delen av projektet har tillbringats i Inventor blandat med konstant 
kommunikation mellan mig och Erik. Det sätt vi har tagit oss igenom arbetet kan beskrivas 
ungefär som att vi först har skapat och sedan tänkt efter djupare. Det har visat sig vara 
betydligt enklare att inse brister och fel när man har ett fullständigt koncept framför sig rent 
visuellt. Det kändes även nödvändigt att ha allt framför sig då komponent A var beroende av 
komponent B osv. I avsnittet genomförande kan man tydligt se hur detta har gått tillväga och 
det kändes ibland som att vi gjorde dubbelt jobb på relativt simpla detaljer men jag tror att 
detta är karakteristiska kännetecken på vad det kan innebära att konstruera något som inte 
gjorts förut. 

6.3 Framtida arbete 
I det absolut sista skedet av projektet innan rapporten skulle börja skrivas började vi se över 
3D-prototypen mer detaljinriktat. Att riggen är helt stabil är extremt viktigt när det kommer 
till hur mycket man kan lita på de mätvärden ett framtida test skulle ge. Om te.x. en av 
länkkrokarnas läge ändrar sig mitt i testet kan detta göra stor skillnad och det finns en chans 
att just det testet skulle skilja sig resultatmässigt gentemot övriga tester av samma 
materialkombination. Det man strävar efter är att om man skulle köra en serie tester efter 
varandra med samma material och under samma förutsättningar så ska samtliga mätvärden 
hålla sig inom ett rimligt spektrum.  

 
Det finns en hel del att se över i framtiden. Inte minst infästningarna för länk och länkkrok. 
Dessa är väldigt viktiga att få helt statiska gentemot riggen även under drift. Överlag stabilare 
rigg behövs så att den hinner återhämta sig och inte skakar/vibrerar efter ett slag innan det 
nya slaget uppstår. 
 
Ett system där länkkroken konstant blötläggs med en blandning av vatten och en typ av ett 
abrasivt element är även något man ska fundera över i framtiden. Detta eftersom det 
representerar verkligheten då länkkrokar nöts som mest. Det finns ytliga koncept på detta i 
dagsläget. Antingen att länkkroken konstant skulle ligga i ett vattenbad med abrasiv sand. 
Sen ett tryckluftssystem som blåser in luft i vattenbadet så att sanden fördelas jämt i vattnet. 
Det som inte har undersökts nog kring detta är huruvida detta fungerar i praktiken. Koncept 
nummer två angående detta handlar om att en kran ovanför vardera länkkrok i riggen står 
och droppar/låter sandvatten rinna ner på länkkroken. Sedan ska vattnet fångas upp i botten 
på riggen och återvända upp i tanken igen. 
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6.4 Från ett ekonomiskt, ekologiskt och ett socialt perspektiv 

Ekonomiskt 
Det ekonomiska perspektivet i projektet är ganska givet. Förbättrade och marknadsledande 
produkter gör det lättare att öka försäljningen. 
 

Ekologiskt 
Produkter som håller längre innebär att materialet använd till dess fulla kompetens. Om fler 
väljer att använda band på sina skogsmaskiner så gynnar detta samhället på ett ekologiskt 
sätt. Mindre utsläpp och marken tar mindre skada. 
 

Socialt 
Vi har under projektet tänkt mycket på att riggen ska vara personsäker i slutändan. I 
dagsläget har det inte gjorts mer än att slagriktningen är riktad neråt och remmen ska gå på 
insidan av chassit. 
 
Ljudnivån tror vi kommer vara så hög så att hörselkåpor är att föredra om man ska vistas 
runt riggen en längre tid.   
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Bilaga 1. Sid1(2) 
Kravspecifikation 

Krav/önskemål 

nr. 

Målspecifikation Krav/Önskemål Vikt 

av 

önske-

mål  

(1-5) 

Prio Version Kommentarer 

1. Undersöka nötnings 

karaktär för 

länksystemet. 

K  Medel 1.0  

2. Provbitarna skall 

efterlikna det 

befintliga 

länksystemet. 

K  Hög 1.0  

3. Skapa ett koncept 

som både kan utföra 

abrasiv friktion och 

slag på länksystem. 

K  Hög 1.0  

4. Länksystemets 

slitage skall vara 

verklighetsförankrat

. 

K  Hög 1.0  

5. Nötningscykeln 

skall högst ta 

5 dagar för en 

testserie. 

K  Medel 1.0  

6. Testriggen skall 

vara personsäker. 

K  Hög 1.0  

7. Ta fram en metod 

för att mäta 

nötningen. 

K  Hög 1.0  

8. 3D-CAD underlag 

på slutkonceptet. 

K  Hög 1.0  

9. Kompletta ritningar 

av slutkonceptet 

K  Medel 1.0  

11. Tillverka en 

prototyp av 

slutkonceptet. 

K  Medel 1.0  

12. Testköra protypen 

och få ut tillförlitlig 

data. 

Ö 5  1.0  

13. Testriggen skall 

motsvara ca 3000 h 

körning av en 

skotare. 

Ö 3  1.0  

14. Ställbar slagkraft i 

nötningsriggen. 

Ö 3  1.0  

15. Kontrollera 

signifikansnivån på 

mätresultaten 

Ö 1    
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Bilaga 2. Sid2(2) 
Riggkoncept 

 

 
 
 


