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Sammanfattning 

Sveriges samlade skogsindustriföretag förutspår en förlust av marknadsandelar, eftersom man inte lyckas 

hålla samma tempo på produktionen som många andra länder. En orsak till detta är att skogsmaskinerna är 

för långsamma. Skotarna, vars uppgift är att förflytta virket från avverkningsplatsen till en uppsamlingsplats, 

bär en stor del av skulden. De hinner inte transportera virket tillräckligt snabbt. För att råda bot på detta ska 

en ny typ av skotare utvecklas, vars plattform inspireras av försvarsteknologi. Tack vare sin långa erfarenhet 

av banddrivna fordon har BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik fått i uppdrag att konstruera en prototyp, 

som baseras på deras framgångsrika bandvagn, BvS10.[A] 

 

Skotaren går under namnet Hybrid Forestry Truck (HFT), och är en banddriven skotare med fyra larvband. 

Framdrivningen är av seriehybridtyp, vilket betyder att en generator drivs av en dieselmotor. Dieselmotorn 

förser sedan fyra elmotorer, en i varje bandställ, med ström.  

 

Detta examensarbete går ut på att utveckla länken mellan elmotorn och drivhjulen till banden. Tre 

designkoncept presenteras och analyseras. Den, i författarens åsikt, mest ideala lösningen utvecklas sedan 

vidare mer detaljerat. 

Många andra examensjobb, samt interna analyser av Hägglunds själva, har gjorts på HFT. Detta innebär att 

många kraftsituationer och belastningsfall redan är uträknade, samt att de flesta komponenterna till slutväxeln 

är utvalda. 

 

 

 

 

Abstract 

The collective force of the Swedish forest industry predict a loss of market shares, due to the fact that they 

are unable to keep up with the pace of production that other countries have. One cause of this is slow 

harvesting machinery. The major blame for this can be laid upon the forwarder, whose task is to transport the 

harvested timber from the fell site to a landing site where the timber can be loaded onto trucks. To remedy 

this, a new type of forwarder will be developed, whose platform is based on military technology. Due to their 

extensive experience with tracked vehicles, BAE Systems Hägglunds in Örnsköldsvik, Sweden, has been 

tasked with designing a prototype forwarder based on their successful APC, the BvS10.[A] 

 

The forwarder has four individual tracks, and goes by the name Hybrid Forestry Truck (HFT). The 

propulsion method is a series hybrid system, which means that a diesel combustion engine drives an electric 

alternator, which provides power to the electric motors housed in each of the four tracks.  

 

The purpose of this thesis is to develop the link between the electric motors and the wheels that drive the 

tracks. Three conceptual designs will be presented and analyzed. The most ideal solution will be subject to 

further refining. Many other thesis works, as well as internal analyses by Hägglunds themselves, has been 

performed on the HFT. This means that many of the calculations have been performed, and many of the 

internal components of the motor housing has been selected. 
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Nomenklatur 

 

Beteckningar 

 

Symbol Beskrivning Enhet Förkortning 

  Area Kvadratmeter    

  Elasticitetsmodul Pascal    

  Kraft Newton   

  Längd Meter   

  Effekt Watt   

g Tyngdaccelerationen Meter/kvadratsekund      

      Rullmotstånd Newton   

 

 

 

Förkortningar 

 

CAD – Computer Aided Design 

CATIA – Computer Aided Threedimensional Interactive Application 

HFT – Hybrid Forestry Truck 

BAE – British Aerospace / Marconi Electric Systems 

Hägglunds – BAE Systems Hägglunds AB 

APC – Armored Personnel Carrier 

FEM – Finita Element-Metoden 

 

Programvara 

 

CATIA V5R20 CAD-modellering 

Microsoft Excel Tidsplanering 

Microsoft Word Rapportskrivning 

  



 

 

4 
 

Innehållsförteckning 

 

FÖRORD ............................................................................................................................................. 1 

SAMMANFATTNING ........................................................................................................................... 2 

ABSTRACT .......................................................................................................................................... 2 

NOMENKLATUR .................................................................................................................................. 3 

BETECKNINGAR ............................................................................................................................................... 3 

FÖRKORTNINGAR ............................................................................................................................................. 3 

PROGRAMVARA ............................................................................................................................................... 3 

INLEDNING ......................................................................................................................................... 6 

BAKGRUND ..................................................................................................................................................... 6 

Fordonsdata ................................................................................................................................................... 6 

PROBLEMBESKRIVNING ..................................................................................................................................... 7 

SYFTE ............................................................................................................................................................ 7 

MÅL ............................................................................................................................................................. 7 

Delmål ............................................................................................................................................................ 7 

KRAVSPECIFIKATION ......................................................................................................................................... 8 

Krav ................................................................................................................................................................ 8 

Önskemål ....................................................................................................................................................... 8 

Avgränsning ................................................................................................................................................... 8 

REFERENSRAM ................................................................................................................................... 9 

BAE SYSTEMS HÄGGLUNDS ............................................................................................................................... 9 

SKOTARE ...................................................................................................................................................... 10 

VINKELVÄXEL ................................................................................................................................................ 11 

Hypoidväxel.................................................................................................................................................. 12 

LAGER ......................................................................................................................................................... 13 

Spårkullager ................................................................................................................................................. 13 

Koniskt rullager ............................................................................................................................................ 13 

HYBRIDDRIFT ................................................................................................................................................ 14 

Seriehybrid ................................................................................................................................................... 14 

EKVATIONER ................................................................................................................................................. 15 

  



 

 

5 
 

GENOMFÖRANDE .............................................................................................................................. 16 

METOD ....................................................................................................................................................... 16 

CATIA V5 R20 ............................................................................................................................................... 16 

INGÅENDE KOMPONENTER ............................................................................................................................... 17 

Växellåda ..................................................................................................................................................... 17 

Slutväxel ....................................................................................................................................................... 17 

Elmotor ........................................................................................................................................................ 18 

KONCEPTGENERERING .................................................................................................................................... 19 

Referenskoncept .......................................................................................................................................... 19 

Konceptförslag 1 .......................................................................................................................................... 20 

Konceptförslag 2 .......................................................................................................................................... 21 

Konceptförslag 3 .......................................................................................................................................... 22 

RESULTAT .......................................................................................................................................... 23 

UTVÄRDERING AV KONCEPT ............................................................................................................................. 23 

Pugh-matris ................................................................................................................................................. 23 

Utvärdering koncept 1 ................................................................................................................................. 24 

Utvärdering koncept 2 ................................................................................................................................. 24 

Utvärdering koncept 3 ................................................................................................................................. 24 

SYSTEMKONSTRUKTION ................................................................................................................................... 25 

Slutväxelhus ................................................................................................................................................. 25 

Val av lager .................................................................................................................................................. 26 

Smörjsystem ................................................................................................................................................. 27 

Oljepump ...................................................................................................................................................... 27 

Oljetråg ........................................................................................................................................................ 28 

Utformning av parkeringsbromsmekanism ................................................................................................. 29 

Drivaxel och nav till drivhjul ......................................................................................................................... 32 

Förbindningsaxel .......................................................................................................................................... 34 

SLUTLIGT KONSTRUKTIONSFÖRSLAG ................................................................................................................... 35 

DISKUSSION ...................................................................................................................................... 36 

UTVÄRDERING AV KRAVSPECIFIKATION OCH PROJEKTMÅL ....................................................................................... 36 

Kravspecifikation.......................................................................................................................................... 36 

Önskemål ..................................................................................................................................................... 36 

Projektmål .................................................................................................................................................... 36 

Delmål .......................................................................................................................................................... 36 

SLUTSATS ..................................................................................................................................................... 37 

REFERENSER ...................................................................................................................................... 38 

BILAGA A - TIDSPLAN .......................................................................................................................... A 

BILAGA B – HANDRITADE PRINCIPSKISSER .......................................................................................... B 

 

 



 

 

6 
 

Inledning 

Bakgrund 

 

På uppdrag av Sveriges samlade skogsföretag är BAE Systems Hägglunds i färd med att utveckla en prototyp 

till en ny typ av skotare, vars syfte är att öka lönsamheten i skogsindustrin genom ökad produktionshastighet 

och lägre bränsleförbrukning. Problemet är att skördarna som fäller träden utvecklats mycket snabbare än 

skotarna, vilket lett till att skotarna inte hinner transportera timret ut ur skogen i tillräckligt snabb takt. 

Dessutom orsakar en traditionell typ av skotare, som har stora hjul, ganska omfattande markskador. 

Prototypen, som Hägglunds kallar HFT – Hybrid Forestry Truck, är en banddriven maskin som drivs av en 

separat elmotor för varje bandställ, totalt fyra stycken. Strömmen levereras av en generator som i sin tur drivs 

av en dieselmotor. För att möta kraven på ökad lönsamhet måste antingen skotaren kunna bära mer last, eller 

färdas snabbare. Att lasta mer timmer var inget bra alternativ, eftersom det samtidigt ökar marktrycket och 

bidrar till ännu mer markskador. Därför valde Hägglunds att fokusera på att höja skotarhastigheten, vilket 

innebär full last i terräng, från 4km/h som dagens skotare klarar, till 8 km/h. Ytterligare en fördel som 

banddriften medför över de traditionella hjuldrivna maskinerna, är att rullmotståndet i terräng är lägre, vilket 

sänker bränsleförbrukningen. Detta beror på att HFT inte sjunker lika djupt i lera och annat mjukt underlag 

på grund av det låga marktrycket.[10][A] 

 

 
Figur 1 - Hybrid Forestry Truck 

Fordonsdata 

 

För att utföra vissa beräkningar har data om HFT insamlats från ett antal företagspresentationer och analyser 

utförda av Hägglunds.[10] 

 

Bredd 2,98m 

Höjd  4,1m 

Längd 9,5m 

Markfrigång 0,6m 

Tjänstevikt  29.000kg 

Fordonsvikt 14.000kg 

Max last 15.000kg 

Maxhastighet olastad 50km/h 

Skotarhastighet 8km/h 

Rullmotstånd 12.8 kN 

Maximalt vridmoment 22kNm 
Tabell 1 – HFT Fordonsdata 
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Problembeskrivning 

 

För att undvika utrymmeskrävande och utsatta externa drivlinekomponenter i form av drivaxlar och 

fördelningsväxellådor, har Hägglunds bestämt att HFT ska ha separata elmotorer för vart och ett av de fyra 

bandställen. Elmotorn ska inneslutas i ett växelhus, en gjutjärnskonstruktion, i främre delen av skidbalken 

som drivbanden löper runt. Fördelarna med det är att varje drivband fungerar oberoende av de andra, vilket 

gör framdrivningen av fordonet mindre känslig för haverier. För att maskinen ska klara att dra 12 ton timmer 

i oländig terräng i 8km/h, och samtidigt ha en toppfart på 50km/h, krävs en växellåda för att omvandla 

dragkraft till hastighet och vice versa.  

 

Förutom växellådan och elmotorn måste även dreven till slutväxeln, smörjsystem och en 

parkeringsbromsmekanism rymmas i växelhuset, som begränsas i storlek av bandens bredd, skidbalkens höjd 

och till viss mån längden på banden. Två fästen till kraftiga bussningar, en till ett av markhjulen och en till 

främre länkarmen, måste också inpassas i sidan av huset.  

 

Syfte 

 

Syftet med arbetet är att utvärdera olika tillvägagångssätt att tillverka huset till slutväxeln. Avvägningar för 

produktionskostnad, monteringskomplexitet och servicevänlighet kommer göras.  

 

Mål 

 

Att ta fram tre olika konceptförslag på slutväxelhuset, och genom kritisk granskning välja ut det mest 

lämpliga alternativet för fortsatt konstruktion.  

Delmål 

 

Förutom utformningen av växelhuset ska även koncept genereras för parkeringsbromsmekanism, drivaxlar 

och smörjsystem. 
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Kravspecifikation 

 

För att arbetet ska anses godkänt ska följande krav (och helst önskemålen) vara uppfyllda: 

Krav 
 

 Definiera laster och indata 

 Ide-generera och ta fram max 3 konceptförslag 

 Verifiera att koncepten passar i skotarens bandställ 

 Systemkonstruera, vilket innebär: 

o Konstruera parkeringsbromsmekanism 

o Val av lager för upplagring av drev och axlar 

o Konstruera medbringare och axlar till drivhjulen 

Önskemål 

 

 Framtagning av verklig modell i 3D-skrivare 

 Servicevänlig konstruktion 

 Kostnadseffektiv lösning 

 Symmetrisk design, så att samma gjutgods kan användas på bägge sidor HFT 

 Konstruera smörjsystemets generella upplägg 

Avgränsning 

 

För att begränsa projektets omfattning och säkerställa att de arbetsuppgifter som faktiskt ingår får tillräckligt 

med tid för att kunna utföras ordentligt har, i samråd med handledare på Hägglunds, följande aspekter av 

arbetet utelämnats:  

 

 Detalj-konstruktion av fästen, kabelgenomföringar osv. 

 Bromssystem 

 Val av exakta komponenter till smörjsystemet 

 Måttsatta 2D-ritningar 

 Hållfasthetsberäkningar/FEM-analys 
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Referensram 

Här presenteras för arbetet relevant fakta och information 

 

BAE Systems Hägglunds 

 

Snickeriverkstaden Hägglunds & Söner AB grundades 1899, i stadsdelen Gullänget i Örnsköldsvik, av 

Johan Hägglund (1866–1956). 1921 fick man i uppdrag av ägaren till en lastbil av modell T-Ford att bygga 

en överbyggnad till flaket, vilket man utförde med gott resultat. 1924 byggde Hägglunds sin första egna 

busskaross.[1]  

 

Företaget växte sedan till ett av Norrlands största verkstadsföretag och fordonstillverkare. Förutom 

busskarosser tillverkade Hägglunds bland annat spårvagnar och flygplan. På 1950-talet hade Hägglunds 

upprättat en relation till Svenska försvaret, och man levererade bland annat kokspisar, radiostationer och 

bussar. 1961 fick de i uppdrag att utveckla en helt ny pansarbandvagn (Pbv 302), vilket innebar ett stort steg i 

kompetensutvecklingen av försvarsfordon. 

 

1972 blev Hägglunds & Söner uppköpta av Svenska ASEA, som 1988 slogs ihop med Schweiziska Brown 

Boveri och bildade ABB. I samband med detta delades Hägglunds upp i fyra delar och såldes. Delen som 

tillverkar bandvagnar såldes till det Brittiska företaget Alvis, som sedan köptes av BAE Systems 2004.[3] 

 

Med cirka 1000 anställda är BAE Systems Hägglunds en av Örnsköldsviks största arbetsgivare. 

 

 
Figur 2 - BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik 
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Skotare 

 

En skotare är en terränggående skogsmaskin vars uppgift är att transportera det fällda virket från fällområdet 

som ofta ligger djupt inne i skogen, till en uppsamlingsplats där det kan lastas på lastbilar. Traditionellt 

används fordon med midjestyrning och 6-8 stora hjul, för att försöka minska markskadorna så mycket som 

möjligt (se figur 3 nedan). För att öka framkomligheten är oftast alla hjulen drivna. Framdrivningen består 

antingen av separata hydraulmotorer för varje hjul, eller en hydrauliskt driven fördelningsväxellåda med 

kraftuttag för främre och bakre boggieaxel. En kranarm monterad på skotaren, oftast teleskopiskt konstruerad 

för ökad räckvidd, lyfter timret från marken upp på flaket.[6] 

 

Bland de stora tillverkarna av skotare räknas till exempel Ponsse, Gremo, Rottne, John Deere (tidigare 

Timberjack), Caterpillar och Komatsu Forest. 

 

 
Figur 3 - Timberjack 1110D, hjuldriven skotare 
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Vinkelväxel 

 

När man önskar ändra riktning på ett vridande moment, oftast på grund av utrymmesbrist, är en vinkelväxel 

en bra lösning. Den enklaste formen av en sådan konstruktion är två koniska drev (se figur 4). Dreven kan 

vara lika stora, men kan också vara olika om man önskar högre varvtal eller högre vridmoment på den 

utgående axeln. En komplett lösning på en vinkelväxel, och en av inspirationerna i inledningen av det här 

arbetet, är Sumitomos vinkelväxel BBB Buddybox. Se figur 5 nedan.[5] 

 

 
Figur 4 – Vinkelväxel 

 

  
Figur 5 - Sumitomo BBB Buddybox 
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Hypoidväxel 

 

En hypoid är en speciell typ av vinkelväxel, vars kuggar är skruvade. I en hypoidväxel är pinjongdrevet (det 

lilla drevet i figur 6 nedan) förskjutet från det större krondrevets centrumlinje. Detta medför att pinjongdrevet 

kan göras större, vilket betyder att det blir starkare tack vare större area på kuggarnas ingreppsyta.[8]  

Hypoidväxlar används vanligen som slutväxel på personbilar, antingen integrerad i växellådans hus, eller i ett 

separat bakaxelhus, beroende på om bilen är fram- eller bakhjulsdriven. Hägglunds använder hypoidväxlar 

som slutväxel i deras bandvagn BvS10. 

 

 

 
Figur 6 – Hypoid-drevsats 
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Lager 

 

Alla maskiner som innehåller roterande axlar som utsätts för hög belastning eller höga varvtal behöver någon 

sorts lager för att fungera tillfredställande. Lagret ser till att axlarna kan rotera med låg friktion och tar upp 

krafter i axiell och/eller radiell riktning beroende på lagertyp. Det finns ett par olika sorters lagertyper att 

välja på beroende på vad användningsområdet är, till exempel spårkullager, rullager, nål-lager eller glidlager. 

Nedan följer mer ingående information om de två aktuella typerna av lager som slutväxeln kommer 

innehålla; spårkullager och koniskt rullager. [11] 

Spårkullager 

 

Som namnet föreslår är principen för ett spårkullagers konstruktion att runda kulor tar upp belastningen. På 

grund av de djupa spåren som kulorna rullar i kan ett spårkullager ta upp viss axiell belastning, men används 

huvudsakligen för att hantera radiella krafter. Sådana lager lämpar sig väl för att lagra upp ändarna på 

slutväxelns drivaxel, eftersom den primärt kommer utsättas för radiell belastning i form av drivbandens 

spännkrafter.[11] 

 

 
Figur 7 - Spårkullager 

 

Koniskt rullager 

 

Koniska rullager används där axiella krafter har betydande inverkan. Ett exempel är hjullagren i personbilar, 

eftersom de utsätts för axiella krafter vid kurvtagning. Banddrivna fordon utsätts inte för samma sorts 

belastning på drivhjulen eftersom de oftast inte tar i marken. Eventuella axiella krafter upptas istället av 

markhjulen. I hypoidväxlar behöver man däremot koniska lager för att ta upp krafterna som uppkommer när 

den koniska kuggprofilen vill trycka pinjongdrevet ut ur ingrepp. Ett koniskt rullager är inte 

självsammanhållande, vilket betyder att den inre lagerringen och rullarna inte är fast monterade mot 

ytterringen. För att inte lagret ska falla isär krävs att man spänner ihop det, vanligen mot ett annat koniskt 

lager som spegelvänds.[9] 

 

 
Figur 8 - Koniskt rullager 
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Hybriddrift 

 

Hybriddrivna fordon börjar bli allt vanligare, speciellt inom bilindustrin. Ordet hybrid kommer från det 

Latinska ordet ”hyb’rida”, vilket betyder korsning. Hybriddrivna fordon är alltså att betrakta som en korsning 

mellan två olika sorters framdrivning, oftast eldrift och bränsledrift. Det finns flera olika sorters 

hybridtekniker beroende på hur man vill kombinera de olika framdrivningsteknikerna, men för den här 

rapportens syfte följer enbart en fördjupning i den aktuella varianten, nämligen seriehybrid.[2] 

Seriehybrid 

 

Seriehybrid kallas de fordon som drivs framåt av elmotorer, medan en förbränningsmotor av något slag står 

för elförsörjningen till elmotorerna via en generator. Ett eller flera batterier kan kopplas in för att bidra med 

en kraftbuffert. Oftast används batterier på hybriddrivna personbilar eftersom de kan laddas via elnätet när de 

inte används, och på så vis köras helt eller delvis på kraft från elnätet. De använder sedan 

förbränningsmotorn som räckviddsförlängare när batterierna tagit slut. Vid skogsarbete och så pass 

energikrävande arbete som HFT utsätts för finns det ingen praktisk nytta av batterier, eftersom maskinens 

arbetsplats ligger långt från elnätets räckvidd. Batterierna skulle uttömmas på kort tid och bara utgöra extra 

last. Istället används seriehybriddriften till fördel på HFT som ett smidigt och utrymmessnålt sätt att överföra 

energi från kraftkällan till drivbanden. Dieselmotorn kan därför placeras på chassiet utan att behöva ta hänsyn 

till utrymme för drivaxlar och fördelningsväxellådor. På figur 9 nedan är enbart de främre bandställen 

illustrerade. På HFT finns givetvis ytterligare två band med varsin elmotor.[7] 

 

 

 
Figur 9 - Principskiss seriehybrid 
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Ekvationer 

 

 

Vid beräkning av statiskt kraftfall på lutande plan användes nedanstående samband: 

 

             (1) 

 

 

För att utföra enklare beräkningar vid dimensionering av axlar, har följande matematiska samband använts: 

 

 

Vridmoment 

 

          (2) 

 

 

Vridmotstånd i solida cirkulära tvärsnitt 

 

   
    

  
    (3) 

 

 

Maximal skjuvspänning vid vridning 

 

      
  

  
    (4) 
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Genomförande 

Metod 

 

Inledningsvis gjordes en snabb översikt av slutväxelns ingående komponenter, och de begränsningar som den 

måste hålla sig inom. Fakta har inhämtats från ett antal kalkyler av bland annat erforderlig dragkraft och 

framdrivningseffekt, gjorda av Hägglunds själva. De flesta komponenterna som ska integreras i slutväxeln 

var redan bestämda, så som dreven till vinkeldriften, elmotorn och växellådan. Arbetets fokus låg därför på 

att bestämma hur själva växelhuset skulle se ut, och hur det enklast och billigast kunde tillverkas. Utöver 

detta konstruerades konceptförslag för parkeringsbroms, drivaxlar och smörjsystem.  

 

Slutväxelns hus ska tillverkas av gjutjärn enligt direktiv från Hägglunds själva. Rapporten behandlar därför 

ingenting om materialval utan fokuserar på för- och nackdelar med olika former på gjutgodset samt de ovan 

nämnda komponenterna. 

 

Efter projektets omfattning klargjorts framställdes en mängd handritade principskisser på drivväxelhuset, se 

bilaga B, som sedan presenterades för handledare. Konstruktiv kritik och nya idéer ledde till fler skisser. Till 

slut valdes tre av alternativen som hade högst potential, och dessutom var tillräckligt olika varandra för att 

räknas som separata konstruktionsförslag. Dessa tre alternativ ritades upp grovt i CAD-programmet Catia. 

Skisserna sammanställdes i en undersökningsblankett som e-postades ut bland ett antal anställda på 

Hägglunds, som graderade de olika förslagen på en skala från 1-5 på olika viktiga aspekter. Resultatet av 

undersökningen sammanställdes i en s.k. Pugh-matris[4], se tabell 5 på sida 23, och användes tillsammans 

med egna värderingar för att komma fram till vilket av alternativen som kvalificerade sig till fördjupande 

konstruktion.  

 

CATIA V5 R20 

 

Mjukvaran som användes för att konstruera de olika komponenterna samt själva slutväxelhuset heter CATIA 

(Computer Aided Threedimensional Interactive Application), och är ett CAD-program som ursprungligen 

utvecklades av franska Dassault Systèmes för att konstruera det franska jaktplanet Mirage. Programmet blev 

snabbt populärt och används idag av bland annat Airbus, Boeing, BMW, Porsche, Audi och Ford. 

 

Programmet bygger på att man skapar en tvådimensionell skiss av hur man vill att detaljen ska se ut i 

genomskärning. Därefter extruderar man skissen till en tredimensionell komponent, eller använder skissen 

som en mall för att skära ut en bit av en existerande komponent. När man gjort komponenterna skapar man 

en produkt, där man sammanfogar de olika komponenterna med olika villkor, till exempel ett platt samband 

mellan två ytor, eller ett linjärt samband mellan en axel och ett hål. 
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Ingående komponenter 

 

Växellåda 

 

Modell och fabrikat: BAE Systems Hägglunds 50 5243 planetväxel 

 

 
Figur 10 - Planetväxel 

 

Typ Planetväxel 

Utväxling steg 1 1:1 

Utväxling steg 2 3.43:1 
Tabell 2 - Växellådsdata 

 

Slutväxel 

 

Modell och fabrikat: BAE Systems Hägglunds BvS10SE drevsats 

 

 
Figur 11 - Drevsats BvS10 

 

Kuggprofil Hypoid 

Utväxling 4,57:1 

Diameter kronhjul 252mm 

Axeldiameter pinjong 55mm 
Tabell 3 - Drevsatsdata 
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Elmotor 

 

Modell och fabrikat: Remy HVH250-90-S700 

 

 
Figur 12 - Elmotor 

 

 

Matningsspänning 700V DC 

Strömförbrukning  160     
Kontinuerlig effekt 109kW vid 6500–11000 varv/m 

Kontinuerligt vridmoment 172Nm 

Kylningsmetod Oljespray 

Diameter utgående axel  25mm 

Diameter motorhus 382mm inklusive utstick  

Längd motorhus 350mm 
Tabell 4 - Elmotordata  
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Konceptgenerering 

 

Här presenteras de olika koncepten som framtagits för växelhusets utformning.  

 

Referenskoncept 

 

Innan arbetet påbörjades har Hägglunds själva skissat ihop en slutväxel, för att kunna demonstrera hur hela 

maskinen skulle se ut. Det konceptet var långt ifrån färdigt, och egentligen bara ett förslag på hur problemet 

kunde lösas. Detta visade sig vara till stor nytta i inledningen av arbetet, eftersom det tydliggjorde hur 

Hägglunds tänkt sig utformningen av växelhuset. Många mått gick dessutom att avläsa i CAD-modellen, till 

exempel maximal höjd och bredd på huset, diameter på drivhjulen, infästningar för länkarmar och drivhjul, 

bromskonstruktion och fästen för bromsoken. Bromsarna är dock något som inte kommer behandlas i det här 

arbetet. 

 

  
Figur 13 - Referenskoncept insida 

 

 
Figur 14 - Referenskoncept utsida 
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Konceptförslag 1 

 

Tredelad konstruktion, bestående av en rund sektion som innesluter motor och växellåda på varsin sida av en 

ingjuten skiljevägg, och ett separat hus för hypoidväxeln. Denna konstruktion ritades under ett väldigt tidigt 

skede i arbetet, när det ännu inte stod klart att det gick att använda samma olja för att smörja och kyla alla 

växelhusets komponenter. Konceptet är utformat efter idén att växellådan behövde en växellådsolja, och 

slutväxeln behövde en hypoidolja. Dessutom var det oklart om man kunde kyla elmotorn med olja som 

potentiellt är full med stålspån från vinkelväxelns slitage. Därav de avskilda husen. Dessutom är det viktigt 

att kunna justera kuggingreppet på hypoidväxeln noga, vilket kunde förenklas om hela den delen av 

konstruktionen kunde monteras separat. Den tredje delen av konstruktionen är locket för hypoidväxeln, som 

inte syns på bilderna. Bultförbandet som sammanbinder det främre hypoidhuset med det bakre runda 

gjutgodset syns inte heller på bilden eftersom konceptet inte kvalificerades för vidare konstruktion. 

 

 

  
Figur 15 - Koncept 1 utsida 

 

 

 
Figur 16 - Koncept 1 genomskärning 
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Konceptförslag 2 

 

Tvådelad konstruktion med två spegelvända halvor, som skarvas i mitten. Alla ingående komponenter delar 

samma interna utrymme. Fördelen med enbart två delar är lägre kostnad för gjutningen, färre bultförband 

som ska passa ihop och färre potentiella platser för läckage. Tyvärr blir det svårare att justera in 

kuggingreppet på hypoidväxeln eftersom hela huset måste skruvas isär, och om man behöver serva eller 

reparera någonting måste hela växelhuset skruvas lös från bandskidan innan det kan delas. Konstruktionen är 

symmetriskt utformad för att den ska gå att använda på HFT’ns högra såväl som vänstra drivband. 

 

  
Figur 17 - Koncept 2 utsida 

 

 

 
Figur 18 - Koncept 2 insida 
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Konceptförslag 3 

 

En vidareutveckling av koncept 2, där växelhuset istället består av en låda med ett lock. På det viset behöver 

man inte skruva ner hela huset från skidbalken om något ska repareras. Däremot skapar den lösningen ett 

annat problem, nämligen att den inte går att använda på bägge sidor HFT’n, eftersom locket på ena sidan 

hamnar inåt och blockeras av länkarmen. Separata gjutgods måste i sådana fall utvecklas för höger och 

vänster sida. Det problemet löstes genom att centrera drivhjulet i höjdled, och istället vinkla bandskidans 

anslutningsfläns, så att drivhjulet kommer upp en bit från marken. Anledningen till att man vill upp med 

drivhjulet en aning är för att undvika skador på det i händelse av kollision med stenar eller stockar.  

 

 
Figur 19 - Koncept 3 insida 
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Resultat 

Utvärdering av koncept 

Pugh-matris 

 

För att kunna utvärdera de olika koncepten på ett mer systematiskt sätt, sammanställdes en undersökning. 

Koncepten graderades på en skala mellan 1-5 på ett antal viktiga kriterier, som sedan sammanställdes i en s.k. 

Pugh-matris [4], se tabell 5 nedan. 

 

Pugh’s matris, även kallad Pugh’s konceptval, är ett sätt att objektivt välja mellan designkoncept genom att 

poängsätta ett antal viktiga kriterier och sedan sammanställa totalsumman. Eftersom vissa kriterier är 

viktigare än andra, används en viktningskoefficient.  
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Kriterium Viktning (1-5)  

Komplexitet 3    2 4 

Servicevänlighet 3   3 4 

Tillverkningskostnad 2   3 3 

Utseende 1   4 3 

Tidsåtgång vid montering 2   1 3 

Uppskattad hållfasthet 4   3 4 

 Summa oviktat 19 16 21 

Summa viktat 45 39 55 

Tabell 5 – Pugh’s matris 
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Utvärdering koncept 1 

 

Tanken bakom denna initiala konceptidé bygger på att de tre huvudkomponenterna i slutväxeln krävde sina 

egna utrymmen, eftersom det antogs att de skulle smörjas och kylas av olika typer av oljor. Delade utrymmen 

ger också möjligheten att bearbeta lagerlägen i gjutgods som redan fyller ett annat syfte, nämligen att skärma 

av de olika smörjvätskorna. Den runda formen var ett försök till att lösa önskemålet om en symmetrisk 

konstruktion, och det separata huset för hypoidväxeln var tänkt att underlätta vid justeringen av kuggspelet. 

Ett problem som skapats av konceptet är hur huset ska fästas i skidbalken, eftersom den måste vara öppen 

bakifrån för att elmotorn ska kunna föras in. Någon form av lock hade varit tänkbart, men ökar bara 

kostnaden på tillverkningen ytterligare. I slutändan bedömdes konstruktionen vara alldeles för komplex, och 

problemen som löstes med den typen av växelhus kunde ändå lösas av de övriga koncepten. 

 

Utvärdering koncept 2 

 

Symmetrisk design var en av de hörnstenar som alltid fanns med i bilden när ett nytt gjutkoncept 

genererades. I det här fallet betydde det att växelhuset delades på mitten. Eftersom drivhjulet måste sitta 

högre än markhjulen för att undvika haverier vid eventuella kollisioner med stockar och stenar, och 

hypoidväxeln har en höjdförskjutning på 25mm, så bör huset vara delat på mitten för att samma gjutgods ska 

gå att använda på både höger och vänster skidbalk. Delningen på mitten betyder dock rent monteringsmässigt 

att huset måste skruvas ihop först innan det kan skruvas på skidbalken, vilket medför extra arbetsmoment när 

det är dags för renovering eller reparationer av någon del i växelhuset. En åtkomstlucka går förvisso att 

integrera, men är tyvärr ingen optimal lösning om någonting stort går sönder.  

 

Utvärdering koncept 3 

 

Trots att det inledningsvis såg ut att vara en optimal idé att gjuta en låda som alla komponenterna kunde 

monteras i, som sedan stängs med ett lock, så finns det givetvis nackdelar med den lösningen också. Till 

exempel blir det svårt att bearbeta fästen så att elmotor, växellåda och hypoidväxel hamnar i linje med 

varandra. Det är även viktigt att bultförbandet som håller ihop lådan och locket är starkt nog, så att 

konstruktionen inte kan skjuvas av motorns vridmoment, vilket skulle få förödande konsekvenser för 

kuggingrepp och spline-förband. 
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Systemkonstruktion 

 

Alla manuellt ritade konceptskisser samt de CAD-modellerade skisserna har successivt lett till insikter och 

lösningar på olika problem som är inneboende i en så pass omfattande konstruktion. Upplagringen av 

hypoidväxeln, smörjningen av de olika komponenterna samt utformningen av parkeringsbromsmekanismen 

är några av de problem som lösts under projektets gång. 

 

Slutväxelhus 

 

För att hypoidväxlar ska fungera tillfredställande är det väldigt viktigt att kuggspelet, avståndet mellan 

kuggarnas toppar och dalar, är noga inställt och att konstruktionen är styv nog att behålla samma kuggspel 

under maximal belastning. Annars uppstår onödigt slitage som leder till förtida haveri, samt onödigt höga 

drivlineförluster och missljud. För att säkerställa att allt passar och håller formen under belastning gjordes 

bedömningen att hypoidväxeln måste monteras i ett separat lagerhus, så att alla lagerytor kan bearbetas i 

samma uppspänning i en fräs. För att kunna justera kuggspelet används tunna brickor, schims, för att flytta 

krondrev och pinjongdrev till rätt inbördes avstånd.  

 

Upplagring av hypoidväxlar sker traditionellt med ett kraftigt kullager på var sida om kronhjulets axel, och 

dubbla koniska rullager för pinjongdrevet. Anledningen till att man använder koniska lager till pinjongen är 

för att det koniska kuggingreppet ger upphov till axiella krafter som vill trycka pinjongdrevet bort från 

kronhjulet. 

 

Hägglunds slutväxel, vars konstruktion är en inspiration i detta arbete, använder dock koniska rullager även 

till drivaxeln. Ett lager monteras på var sida om krondrevet så att de kan förspännas mot varandra. Den typen 

av lösning bedöms vara kraftigare, och eftersom Hägglunds redan har dessa lager i reservdelssortimentet så 

används de för att lagra upp drivaxeln i det slutliga konceptförslaget. 

 

I locket är två hydraulanslutningar monterade för att transportera olja in och ut ur drevhuset. 

 

 

  
Figur 20 – Hypoidhus med lock   Figur 21 - Hypoidhus utan lock 
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Val av lager 

 

Alla maskiner som innehåller roterande axlar som utsätts för hög belastning behöver någon sorts lager för att 

fungera tillfredställande. Lagret ser till att axlarna kan rotera med låg friktion, och tar upp krafter i axiell 

och/eller radiell riktning beroende på lagertyp. Eftersom Hägglunds redan har färdiga konstruktioner för 

slutväxlar till sina bandvagnar, och hypoidväxeln som ska användas till HFT kommer från BvS10 föll det sig 

naturligt att använda samma lager som visat sig fungera där. Till drivaxelns upplagring, närmast 

hypoidväxeln, används ett koniskt rullager på vardera sidan. På grund av den asymmetriska drevsituationen 

utsätts lagret bakom krondrevet för större belastning än det andra, både tangentiellt och radiellt. Det lagret är 

därför något bredare. Även pinjongdrevet utsätts för betydande axiella krafter, och lagras upp av två koniska 

rullager som förspänns mot varandra. Alla lagren levereras av SKF.[B] 

 

 

Artikelnummer Användning Ytter-

diameter 

Inner-

diameter 

Bredd Dynamisk 

belastning 

Statisk 

belastning 

32311 

J2/QCL7C 

Pinjong 120mm 55mm 45,5mm 216kN 260kN 

32213 
2/Q         

Krondrev stort 120mm 65mm 32,75mm 151kN 193kN 

30213 J2/Q Krondrev litet 120mm 65mm 24,75mm 132kN 134kN 
Tabell 6 - Lagerdata  
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Smörjsystem 

 

Till en början var det inte ett uttalat önskemål att smörjsystemet skulle konstrueras. Det växte istället fram i 

projektets inledande samtal. Av den anledningen fanns ingen tid avsatt till fördjupningar i ämnet, så 

modellerna som konstruerats är inte dimensionerade efter verkliga komponenter. De är enbart konceptuella 

förslag för att visa det färdiga växelhuset.  

 

Eftersom växelhuset utsätts för betydande vridkrafter och tätningsytan är väldigt lång, bedöms risken för 

oljeläckage som stort. Ett smörjsystem av typen torrsump skulle kunna vara en lösning på problemet. Ett 

sådant system bygger på att oljan trycks genom lager och sprutas på kugghjul av en pump. Oljan pumpas runt 

i ett slutet system med en ackumulatortank för att inte riskera att oljepumpen suger luft.  

 

Oljepump 

 

Oljepumpen är hjärtat i alla smörjsystem. Den har den viktiga uppgiften att se till att oljan når de viktiga 

smörjpunkterna, för att undvika haverier. 

Pumpen har modellerats efter ungefärliga mått på en elektrisk pump med separat strömförsörjning som 

Hägglunds utvecklat för liknande ändamål och således redan finns tillgänglig. Anledningen till att pumpen 

bör ha separat strömförsörjning istället för att drivas mekaniskt av elmotorn, är för att bibehålla maximalt 

oljeflöde även i låga hastigheter. Slanganslutningarna och dess placeringar är principiellt ditsatta. 

 

 

 
Figur 22 - Oljepump 
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Oljetråg 

 

Ett oljetråg, i texten ovan benämnd ackumulatortank, konstruerades för att rymma större delen av 

oljevolymen. Denna gjordes så stor som det interna utrymmet tillät, och rymmer 15,4 liter olja enligt Catia. 

Slutväxelhuset rymmer även ytterligare en liter. Önskas större oljevolym kan en oljereservoar tillsättas 

antingen internt i huset eller utanför. En oljekylare är ett tänkbart tillskott också, men eftersom smörjsystemet 

inte är en av arbetets huvuduppgifter har inga fördjupningar gjorts inom det området. Oljetråget har en lång 

öppning på ovansidan för att eventuellt oljespill från elmotorn ska kunna fångas upp. Invändigt har 

öppningen djupa väggar för att undvika att olja skvalpar upp igen. Viss del av den interna volymen i 

oljetråget upptas dock av en filterinsats och en magnetisk oljeplugg, för att separera bort metallspån från 

drevslitage. Eventuellt kan ett fristående filter monteras i växelhuset istället. 

 

 
Figur 23 – Oljetråg ovansida 

   

 

 
Figur 24 - Oljetråg undersida 
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Utformning av parkeringsbromsmekanism 

 

Parkeringsbromsmekanismen var en av de komponenterna som Hägglunds ännu inte hunnit ägna tid åt. Det 

föll därför på mig att utveckla bromssystemet från grunden. Önskemålet var att den skulle monteras bakpå 

elmotorn, så att den påverkar den genomgående axeln som driver banden. Inspiration har inhämtats från 

parkeringsbromsmekanismer som hittas i automatväxellådor, och består av en cirkulär skiva med koniska 

tänder, som fastlåses av en hävarm med motsvarande tandprofil. Fördelen med en konisk tandprofil är att 

tänderna kan greppa i varandra utan glapp. Visst slitage kan även accepteras, eftersom tanden bara glider 

längre in. 

 

 

 
Figur 25 - Parkeringsbromsmekanism till automatisk växellåda 
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För att kunna dimensionera parkeringsbromsmekanismen antas att den enbart kommer gå att påverka när 

maskinen står stilla, alltså hastighets- och accelerationskrafter är lika med noll. Den enda kraften att ta 

hänsyn till är alltså gravitationskraften, som påfrestar mekanismen olika mycket beroende på vilken lutning 

maskinen står i. I samråd med Hägglunds har maximal lutning för parkeringsbromstillstånd satts till 30 

grader. Att parkeringsbromsen måste klara fullt lastad maskin i den givna lutningen är ett krav. Hägglunds 

önskemål är även att en säkerhetsfaktor på 4 ska inräknas, vilket betyder att endast en av de fyra 

parkeringsbromsarna ska klara att hålla kvar den 29.000kg tunga maskinen i 30 graders lutning.  

 

 
Figur 26 - Kraftsituation parkeringsbroms 

 

För att beräkna parkeringsbromsens belastning har följande samband från sida 10 använts: 

 

            (1) 

 

                  
 

                            
 

               
 

Cirka 130kN måste varje parkeringsbromsmekanism hålla för, för att HFT ska stå still. Konstanten ”     ” är 

maskinens rullmotstånd enligt Hägglunds interna kalkylunderlag. Se tabell 1 på sida 1. Detta innebär att, vid 

anlagd parkeringsbroms, utsätts drivlinan för ett vridmoment (  ) enligt formel (2) på sida 10:  

 

          (2) 
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Figur 27 - Parkeringsbromsmekanism framifrån   Figur 28 - Parkeringsbromsmekanism från sidan 

 

  

Parkeringsbromsmekanismen är konstruerad med grundtanken att den ska passa rakt på elmotorns bakstycke 

som en komplett enhet, utan att någonting ska sticka ut. För att få bästa effekt är det viktigt med så lång 

hävarm som möjligt, vilket betyder att det blir bättre ju större diameter på tandskivan som går att få plats 

med. Den får dock, som sagt, inte sticka ut utanför elmotorn vars ytterdiameter är 237mm. För att rymma 

tandskivan, spärrhaken och solenoiden inom den cirkeln, är tandskivans ytterdiameter begränsad till 170mm.  

 

Ett spårkullager sammanbinder fästplattan med tandskivan så att parkeringsbromsens funktion inte beror på 

inpassningen mot elmotorns drivaxel, vilket kan ha effekten att tandskivan inte centreras och felaktigt 

tandingrepp kan uppstå. 
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Drivaxel och nav till drivhjul 

 

Drivhjulen som ska användas gjuts i hårdplast enligt Hägglunds specifikationer. Det är samma 

grundkonstruktion och tandindelning som till BvS10, fast något större för att sluthastigheten ska stämma med 

specifikationerna. Hjulens inre diameter är cirka 357mm, och det är Hägglunds önskemål att ett nav i stål 

förbinder kransen i plast med drivaxeln. Figur 29 nedan illustrerar drivhjulets utformning. Det har dock inga 

skruvhål för hjulnavet ännu eftersom det fortfarande är en prototyp.  

 

 

 
Figur 29 - Drivhjul 
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För att överföra effekten från slutväxeln till larvbandens drivhjul konstruerades en drivaxel. Eftersom de båda 

drivhjulen kommer rotera med samma hastighet behövs ingen differential, så axeln blir helt enkelt en solid 

genomgående axel med en flänsyta för krondrevet. För att lastbestämma denna drivaxel har jag utgått från 

Hägglunds egna drivkraftskalkyler. Där anges maximalt totalt vridmoment till cirka 22kNm (se tabell 1 på 

sida 1), vilket blir 5,5kNm per drivband. Axeldiametern styrs av diametern på slutväxelns lager, vilka 

bestämts till att följa Hägglunds tidigare konstruktion, och är 65mm.  

 

Med hjälp av ekvation (2), (3) och (4) från sida 10 räknar vi ut maximal skjuvspänning i axeln: 

 

 

             (2) 

 

 

   
    

  
  

        

  
  

           

  
             (3) 

 

 

(1) och (2) stoppas in i (3) 

 

 

      
  

  
 

       

         
          (4)  

 

Maximal skjutspänning fås alltså till 204MPa vilket är inom gränsen för vad det flesta konstruktionsstål tål. 

 

 

 
Figur 30 – Sammansatt konceptförslag för slutväxel, drivaxel, nav och drivhjul  

 

Färdigt konstruktionsförslag för drivaxel och nav till drivhjulen. Drivaxeln är bearbetad i ett stycke med en 

anslutningsfläns för kronhjulet något förskjutet från mitten. I ändarna förbinds drivhjulens nav med ett 

spline-förband och en stor mutter som inte syns på bilden. Eftersom drivhjulen inte är färdigkonstruerade 

med fästpunkter för naven är naven enbart principiellt hopmonterade. Indelning och diameter av 

skruvförbandet samt viktminskning av den roterande massan är föremål för framtida arbete.  
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Förbindningsaxel 

 

 
Figur 31 - Förbindningsaxel mellan växellåda och pinjongdrev 

 

Utrymmesbristen i växelhuset medförde att pinjongdrevet och växellådan flyttades isär, för att rymma 

bussningshålen, vars placeringar är av högre prioritet. Därför konstruerades en kort mellanaxel för att 

sammanbinda pinjongdrev med växellåda. I verkligheten går det antagligen att tillverka ett pinjongdrev med 

längre axel, som passar direkt på växellådan. För den här rapportens syfte och färdigställande fick lösningen 

bli en mellanaxel istället. Den är endast principiellt uppritad, vilket betyder att den saknar splines i 

axeländarna på bilden ovan. Längd och axeldiameter stämmer mot måtten på växellåda och pinjongdrev.  
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Slutligt konstruktionsförslag 

 

För att hypoidväxeln ska gå relativt lätt att justera samt behålla sitt kuggingrepp under belastning gjordes 

bedömningen att det är tveklöst bäst att konstruera ett separat drevhus. Placeringen av de två stora 

bussningshålen var av stor vikt, och för att få plats med drevhuset fick elmotorn och växellådan skjutas isär 

något. Detta betydde att en kortare förbindningsaxel fick konstrueras mellan växellåda och pinjongdrev. 

Smörjsystemets upplägg är enbart konceptuellt, vilket betyder att alla komponenters slanganslutningar 

placerats där de passat bäst. Oljepumpens storlek samt oljetrågets volym är inte definitiva. I figur 32 och 33 

nedan syns det färdiga konceptet med alla ingående komponenter. 

 

 

 
Figur 32 - Slutligt konceptförslag snett framifrån 

 

 
Figur 33 - Slutligt konstruktionsförslag snett bakifrån 
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Diskussion 

Utvärdering av kravspecifikation och projektmål 

 

Kravspecifikation 

 

 Definiera laster och indata  

 Ide-generera och ta fram max 3 konceptförslag  

 Verifiera att koncepten passar i skotarens bandställ  

 Systemkonstruera, vilket innebär: 

o Konstruera parkeringsbromsmekanism  

o Val av lager för upplagring av drev och axlar  

o Konstruera medbringare och axlar till drivhjulen  

o Bestämma smörjsystemets generella upplägg  

 

Önskemål 

 

 Framtagning av verklig modell i 3D-skrivare  

 Servicevänlig konstruktion  

 Kostnadseffektiv lösning  

 Symmetrisk design, så att samma gjutgods kan användas på både höger och vänster bandställ  

 

Alla projektkraven är som synes utförda, samt tre av fyra önskemål. 

 

Önskemålet om att ta fram en verklig modell i 3D-skrivare blev bortprioriterat tidigt i projektet, eftersom det 

bedömdes ta alldeles för lång tid att få ihop något presentabelt. För att få en bra 3D-modell hade antagligen 

nya CATIA-modeller krävts, för att slippa skriva ut detaljer så som kullager och hydraulanslutningar. Hur de 

olika komponenterna skulle fästas i varandra i verkligheten, särskilt i miniatyrskala, hade krävt en betydligt 

större tidsåtgång än vad som uppskattades för 3D-modelleringen när projektplanen upprättades, innan själva 

projektet påbörjats. 

 

Projektmål 

 

Att ta fram tre olika konceptförslag på slutväxelhuset, och genom kritisk granskning välja ut det mest 

lämpliga alternativet för fortsatt konstruktion.  

 

Tre konceptförslag har presenterats för handledare. Designundersökning har genomförts, vilket tillsammans 

med egna värderingar sammanställts i en Pugh-matris för att värdera förslagen på ett lättöverskådligt sätt. 

Delmål 

 

Förutom utformningen av växelhuset ska även koncept genereras för parkeringsbromsmekanism, drivaxlar 

och smörjsystem.  

 

Samtliga delsystem har konstruerats i så detaljerad omfattning som rimligen innefattas av ett koncept. Dessa 

delsystem har sedan sammanfogats till ett färdigt konceptförslag till växelhus, så att dess helhet kan 

beskådas. 
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Slutsats 

 

Innan projektets början hölls ett inledande möte med handledare på BAE Systems, där grunden för 

examensarbetet lades fram. Utformningen av slutväxelhuset och hela projektets omfattning har dock ändrats 

under arbetets gång, efter diskussioner med övrig personal och egna reflektioner. Detta har lett till en 

värdefull insikt i hur mekanisk konstruktion går till rent praktiskt, i projekt så stora som en skogsmaskin. 

 

Projektets mål och innehållet i kravspecifikationen har utförts med godkänd omfattning. Utförandet och 

resultaten som presenterats får anses lyckade, och förhoppningen är att vidareutveckling av slutväxeln kan 

ske med hjälp av innehållet i den här rapporten. Resultatet är förvisso bara ett konceptförslag, och mycket 

återstår innan det är en färdig produkt, men grunden är lagd och bör utgöra en bra startpunkt för framtida 

examensjobbare eller Hägglunds egna konstruktörer. 

 

Förutom att en verklig 3D-modell av konceptförslaget inte kunde framställas på grund av tidsbrist har allting 

i stort gått som planerat. Några små omprioriteringar i tidsplanen har gjorts, men ingenting som påverkat 

slutprodukten eller haft någon riktig påverkan på projektets framgång. 

 

Kvar att göra är framför allt utföra FEM-analys för att hitta svaga punkter i konstruktionen, där 

förstärkningar bör göras. Dessutom är varken fästen eller kabelgenomföringar inkorporerade. Smörjsystemets 

komponenter måste utvärderas, och den slutliga oljevolymen som systemet minst behöver innehålla måste 

utredas. 
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