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Abstract 

“The next generation of tracks for forest machines” 

 
This master thesis investigates the future of track for forest machinery such as harvesters and 
forwarders. The project has undergone a thorough product development process. A concept 
derived from idea to virtual product is the result of the past five month. 
The thesis addresses different issues and methods for a successful outcome of product 
development. 
The thesis investigates the needs of the client and market, and realises these factors in several 
different concepts. The company behind the master thesis, Olofsfors AB, then selected one 
concept to develop even further. 
 
The needfinding process showed that central and eastern Europe has quite different terraine 
conditions then the ones in northern Sweden. The ground being either muddy, sandy or wet  
all increase the wear of the tracks. The current design of tracks that Olofsfors AB have, is in 
steel. They also use rotational links in between the track segments that get heavily abused by 
abrasive particles. A way to prohibit abrasive wear is to use the rubber track solution which 
was designed herein. The rubber tracks have few moving or rotating parts but instead utilises 
the flexibility of the rubber to bend around the tires. 
 
The result of this master thesis is reflected in an innovative solution design. 



 

Sammanfattning 

Nästa generations band till skogsmaskiner är ett examensarbete som söker svaret på vad som 
kommer vara framtidens band till skogsmaskiner. Förutom att leverera en vision om desamma 
har både en virtuell prototyp och ett beräkningsunderlag tagits fram. Examensarbetet 
behandlar olika metoder under produktutvecklingsprocessen och använder resultatet av dessa 
till ett koncept. 
 
Examensarbetet undersöker vad uppdragsgivaren och marknaden vill ha samt realiserar detta i 
ett antal koncept. Uppdragsgivaren har sedan fått välja ett av dessa att låta vidareutveckla. 
 
Needfindingprocessen visade att de annorlunda markförhållandena i Centrala och Östeuropa 
skiljer sig mycket från norra Sverige. De sanka, leriga och kanske även sandiga miljöerna i 
Central- och Östeuropa sliter mycket på band. Dagens band hos uppdragsgivaren Olofsfors 
AB är gjorda helt i stål. De använder rotationsleder mellan bandsegmenten vilka nöts kraftigt 
av abrasiva partiklar. I ett sätt att möta dessa behov skapades ett band i gummi. Det har få 
ingående delar samt inga rotationsleder eller rörliga delar. Gummits flexibilitet används 
istället för att böjas runt däcken. 
 
Resultatet av arbetet återspeglas i en designlösning av innovativ karaktär. 



 

Förord 

Examensarbetet på utbildningen Civilingenjör Maskinteknik är ett heltidsprojekt som sträcker 
sig över tjugo veckor. Vi som examensarbetare är glada över att ha fått möjligheten att 
genomföra projektet. Produktutvecklingsprocessen för Olofsfors AB och deras framtida 
bandutbud stämmer väl överens med de processer som undervisas i på 
konstruktionsinriktningen på avslutningen till civilingenjör i maskinteknik. 
Vi skulle vilja tacka Olofsfors AB, handledare Ulrika Lindgren och övriga kontakter och 
ledningspersoner vid företaget för en bra kontakt, feedback och synpunkter. 
Examinator Peter Åström skall ha ett stort tack för den hjälp han bistått med. Peter har alltid 
tagit sig tid för att bistå oss och på ett ytterst professionellt och gemytligt sätt. 
Mikael Nybacka vid LTU och Henrik Skovbjerg vid MSC Software skall ha tack för hjälpen 
med ADAMS ATV toolkit. 
PolhemRegio med Roger Tuomas i spetsen har bistått med lokaler, datorer och dylikt. Stort 
tack till ovanstående nyckelpersoner som gjort detta examensarbete så roligt och givande. Vi 
har dock inte glömt bort alla er som varit med och tyckt till vid brainstormingar och andra 
moment. Tack alla våra kollegor vid PolhemRegio som bistått med entusiasm, idéer och 
kunskap. Ett särskilt tack utgår till Michael Andersson som i sin roll som 
skogsmaskinsälskare gett bra feedback på projektet. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

PolhemRegio vid Luleå tekniska universitet i samarbete med Olofsfors AB i Nordmaling, har 
tillsammans erbjudit möjligheten till ett examensarbete inom produktutveckling. 
Examensarbetet har syftat till att två studenter vid avdelningen för datorstödd 
maskinkonstruktion under ledning av PolhemRegio, undersöker vad som är ”Nästa 
generations band till skogsmaskiner”. 
 

1.2 PolhemRegio 

PolhemRegio är ett projekt vid LTU med avsikt att hjälpa små och medelstora företag att 
förfina och implementera strategier och tankesätt inom produktutveckling. Målgruppen är små 
och medelstora företag inom mekanisk industri, plastindustri, träindustrin inom Norrbotten 
och Västerbotten.  
PolhemRegio är ett Mål 1-projekt vilket delfinansieras av EU: strukturfond. Projektet har för 
avsikt att dra nytta av den forskning och kompetens som Polhemslaboratoriet vid LTU har 
byggt upp. Polhemslaboratoriet är ett kompetenscentrum för integrerad produktutveckling vid 
Luleå tekniska universitet. Polhemslaboratoriets fokus är simuleringsbaserad 
produktutveckling och utveckling av en egen produktutvecklingsprocess. 
Att systematisera produktutvecklingsprocessen är ett sätt att effektivisera framtagningen av en 
ny produkt. Med hjälp av en god strategi och datorstöd i produktutvecklingsprocessen kan 
ledtiden från idé till färdig produkt minskas. En effektivare produktutveckling medför bättre 
kvalité, konkurrenskraft samt lönsamhet och att det elektroniska underlaget medger 
modifieringar och förenklar vid framtagning av nya varianter av samma produkt. De metoder 
och tekniker som utvecklats inom Polhemslaboratoriet vid Luleå tekniska universitet ska inom 
PolhemRegio nyttjas av de inblandade företagen för att effektivisera produktutvecklingen.  
Kommunikation av information i produktutvecklingen har varit en av stöttepelarna i 
Polhemslaboratoriet. Inom PolhemRegio kommer denna del att användas för att överbrygga 
geografiska avstånd. Konkret kan det betyda att uppgradera från 2D till 3D CAD och att 
arbeta parallellt och integrerat med personal som jobbar på olika datorer/orter. Målet är att 
förkorta ledtiderna, prediktera problem med produkten och minska kostnaderna för den totala 
produktens livscykel. Tekniker och metoder utvecklas och kontakt skapas mellan små företag 
och universitetet. Metoderna ska vara långsiktigt hållbara för företaget och generera positiva 
förändringar. 
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1.3 Olofsfors AB 

Olofsfors AB ligger i Nordmaling, Västerbotten, och bedriver verksamhet inom tre 
affärsområden, tillverkning samt försäljning av vägstål, skopstål samt band till 
skogsmaskiner. Det senare ligger till grund för detta examensarbete. 
 
Olofsfors AB har anor 200 år tillbaka i tiden, till industrialiseringen av Europa. De värdefulla 
norrländska malmresurserna användes och förädlades av smeder vid järnbruket i Olofsfors. 
Den kvalitetssträvan som smederna hade då finns även idag hos det moderna Olofsfors AB. 
Företaget har en bred och modern maskinpark som möjliggör effektiv produktion. 
 
Olofsfors AB är världsledande leverantör av band till skogsmaskiner, med en stor del av 
världsmarknaden. Genom att hela tiden sträva efter att behålla och utöka denna position, 
arbetar företaget hela tiden för att utvecklas. Genom kontinuerlig produktutveckling och 
teknikutveckling möjliggörs att Olofsfors AB kan ligga steget före sina konkurrenter. 

 1.4 Projektbeskrivningen 

Projektet innefattar att undersöka befintliga bandlösningar till dagens skogsmaskiner, och se 
till slutkundens behov och krav. Ett flertal koncept som bygger på erfarenheter från den första 
undersökningen skulle sedan genom överläggningar med uppdragsgivaren tas till 
vidareutveckling av ett slutkoncept. Detta slutkoncept skulle vidare konstrueras i en CAD-
miljö. Lasterna som bandet utsätts för behandlas i en beräkningsmodell för hållfasthet. Allt 
detta arbete summeras sedan med CAD-modell, ritning och beräkningsmodell. Enligt reglerna 
för utförande av examensarbete vid LTU skrivs en rapport som sekretessbeläggs enligt 
Olofsfors AB:s önskemål. 
Projektet har följt en produktutvecklingsmetodik enligt de riktlinjer statuerade av 
PolhemRegio. 
 
Arbetet har utförts vid Luleå tekniska universitet där PolhemRegio organisation, 
datorkapacitet samt lokaler nyttjats. 
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2. Produktutvecklingsmetodik 

Inledningsfasen av examensarbetet skulle generera ett antal koncept som vid ett möte med 
personal vid Olofsfors AB skulle reduceras till ett slutkoncept. Produktutvecklingsmetoderna 
inom denna process lärs ut i kurser vid avdelningen för datorstödd maskinkonstruktion vid 
LTU.  
 
Benchmarking, related technologies samt brainstorming faserna har utförts relativt 
överlappande, detta för att på så vis använda sig av små designloopar och iterera fram bra 
lösningar och idéer. 

2.1 Needfinding 

Det viktigaste med produktutveckling är att ta fram en produkt som kunden köper och vill ha. 
Den skall ha en funktionell design, vara kostnadseffektiv samt ha ett tilltalande yttre för att 
nämna några faktorer. Kort sagt skall den ha kommersiell bärighet. 
En grundförutsättning för kommersiell bärighet är att man måste hitta kundens behov. Till 
behovsanalysen förbereddes en enkät i samarbete med Olofsfors AB som användes som 
underlag vid diskussioner med förare, entreprenörer och folk inom skogsbranschen. Efter 
samtal med dessa individer och med Olofsfors AB klarnade bilden kring var en potentiell 
marknad finns för ett nytt band. Enkäten hade frågor kring driftförhållanden, eventuella 
önskemål på förbättringar och dylikt. 
 
Ibland finns inte ett direkt uttalat behov för en viss lösning på ett problem som finns. Kunden 
accepterar förutsättningarna som produkten existerar kring. Till exempel är föraren beredd på 
att banden slits och att det inte går att utsätta banden för vilka situationer som helst. Utsätts 
banden för exceptionella laster eller slitagefall, går de sönder. Kan man uppvisa en produkt 
som fungerar väl i sådana situationer så kan ett behov hos kunden väckas för det nya bandet. 
 
Det ställs olika krav på banden beroende på i vilken miljö de används. Dagens bandlösning 
från till exempel Olofsfors AB, fungerar riktigt bra i skogarna i norra Sverige där slitaget på 
grund av nötning i leder är litet, till skillnad från till exempel i Baltikum. Deras leriga, sandiga 
och våta miljö gör framförallt rotationsleden till en svag punkt. Sverige har till skillnad från 
Baltikum och Centraleuropa en stenigare skogsterräng vilket föranleder större risk att få brott 
på tvärjärnen [se bilaga 1] på grund av höga punktlaster.  
Skogsmaskiner avverkar skog i indelade markområden benämnda skiften. Centraleuropa har i 
många fall en annan typ av skiften än dem i Sverige, de är många och små. Mellan och i 
skiften, går asfalterade vägar vilket är mindre vanligt i Sverige. Med dagens band kan man 
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inte köra på väg då bandets brodd perforerar vägbanan. Brodden består av ett borstålsämne 
som svetsats på tvärjärnen med intervall. Dess funktion är att behålla bandets grepp i sidled i 
hala driftförhållanden. 
 
De behov som framkom av behovsanalysen var: 
 

• Ett behov av ökad hållfasthet 
• En reduktion av den abrasiva nötningen 
• Möjlighet att med en nyutvecklad bandlösning kunna framföra fordonet på belagda 

vägar.  
 

Något som inte lika lätt går att påverka i dagsläget, är nötningen av länkaget. Att köra på väg 
går inte med dagens befintliga lösningar då påsvetsad brodd förstör vägbanan.  
Slutsatsen som kan dras av detta är att i Baltikum, med markförhållanden som ger kraftig 
nötning, finns ett behov för en ny typ av band. Även på Centraleuropas belagda vägnät, kan 
ett behov mättas ned en ny typ av band.  Marknaden för detta band kanske inte finns i Sverige 
utan man gör ett band till specifikt tidigare nämnda marknader och dess förutsättningar. 

2.2 Benchmarking 

Benchmarkingen har utgjort en tämligen stor och fortlöpande process under hela 
examensarbetet. I benchmarkingfasen av arbetet har marknadens befintliga utbud på band till 
skogsmaskiner överblickats samt att diverse tillverkningsmetoder granskats närmare.  
Under möten med Olofsfors AB samt genom samtal med konkurrenter har frågor kring vad 
som kan förbättras med dagens band lyfts fram. För att kunna generera nästa generations band 
måste dagens bandutbud och dess egenskaper analyseras. Behovet av nästa generations band 
måste finnas hos marknaden och dess egenskaper fylla eller komplettera ett tomrum bland 
dagens band. Banden som Olofsfors AB konstruerar och tillverkar har mycket god kvalitet, 
funktion och finish. Konkurrenterna har konstruktionslösningar som kräver mycket svets och 
flertalet av konkurrenterna använder heller inte lika raffinerade tillverkningsmetoder vilket 
avspeglas ibland annat finishen. Under många år har Olofsfors AB förfinat och utvecklat sina 
bandlösningar och idag använder många konkurrenter snarlika lösningar. 
 

 
Figur 1: ECO track, ett av Olofsfors AB:s band vilket är helt i stål [14]. 
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2.3 Prioriteringsordning 

I projektets inledning tillhandahöll Olofsfors AB en prioriteringslista som rankade kundens 
och företagets krav och önskningar på produkten. 
Genom att utvärdera och verifiera denna lista finns en god bas att utgå ifrån i det fortsatta 
idégenererande. Företagets och kundens prioriteringar skiljer sig när det gäller vissa aspekter 
vilket även kan utläsas ur listan nedan.  
Kunders och företags krav har genererats genom samtal med kunder, säljare och 
entreprenörer. 
 
Om man går igenom listan kan man finna vissa gemensamma nämnare mellan kundkrav och 
företagskrav. Huvudfokus har lagts på dessa under den efterföljande idégenereringsfasen. 
Faktorer såsom hållfasthet, abrasiv nötning och möjlighet att köra på väg, har tidigare nämnts 
och utskiljts under needfindingfasen. Numreringen (1) till (3) anger vikt, där ett är högst 
värderat och onumrerade krav är av mindre vikt. 

Kundens krav 

• Samma eller lägre pris (1.)  

-Hållfasthetsberäkningar som reducerar materialåtgången. Att ha smartare 
tillverkningsteknik genom smart design. Rätt material på rätt plats (t ex 
cormantbeläggning eller tjockare godstjocklek). 

• Längre livslängd (1.)  

-Hårdmetallinlägg, minska abrasiv nötning, designa lederna på annat sätt? Andra 
material än stål? 

• Högre hållfasthet (2.)  

-Återigen bör man titta på lederna och nötningen. Hållfastheten är tämligen god som 
den är men ett band är bara så stark som sin svagaste länk. Tvärjärnen idag är 
hållfasta men höga punktlaster kan blir för mycket. 

• Bättre framkomlighet  

-Bandingrepp/bandutforming som bättre greppar tag i marken. Någon typ av brodd 
eller liknande som förhindrar att maskinen glider i sidled. 

• Mindre markskador  

-Närmare avstånd mellan plattorna alternativt hela gummiband. Utbredd last fördelar 
trycket. Om man använder bandplattor kan man nypa fast i underlaget och riva upp 
på så sätt. 

• Lägre bränsleförbrukning  

-Lättare rotation av lederna och utbredd last. Även bandens vikt till totalmassan gör 
sitt. 

• Passa de flesta markförhållanden  
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-Bandet måste klara abrasiv omgivning. Kyla och värme, underordnat men självklart. 
Lågt marktryck vid mjuk mark samt bra grepp vid svår terräng. Skall bandet kunna 
köras på belagda vägar? 

• Enkla att montera (3.)  

-Dagens metod fungerar även  till tunga band. Generering av ny metod underordnat, 
såvida konstruktionen ej kommer att kräva detta. 

Företagets krav 

• Lägre tillverkningskostnad (1.)  

-Möjliggör automatisering i största möjliga mån. Billiga material. Kort ledtid samt 
energisnålt. 

• Högre produktivitet (3.)  

-(Kund) Som ovanstående punkter, rullmotstånd, slitstarkt, snabbt och lätt att 
montera. 
-(Företag) Smart design som ger snabb, enkel produktion. Skalbar... 

• Flexibel konstruktion  

-Bandplattor är lättare att variera längden på och band i gummi el motsvarande 
kanske man måste gjuta sektioner. 

• Försäkra/förstärka framtida marknadsposition (1.)  

-Kommer genom en smart, billig och slitstarkare konstruktion. 

• Bättre arbetsmiljö med automatiserad tillverkning. (2.)  

-Bygger på tidigare nämnda smarta konstruktion som medger automatisering. 
Automatisering bör vara en konstruktionsaspekt. 

• Patenterad lösning om möjligt  
 

2.4 Brainstorming 

Deltagarna i brainstormingsessionerna har varit personer med olika bakgrund gällande yrke 
samt ålder. Målet med sessionerna har varit att hitta övergripande koncept på 
konstruktionslösningar till band för skogsmaskiner. Utgångspunkten för personerna som 
deltog, var med grundläggande information om uppdraget, komma med idéer av så stor bredd 
som möjligt. Processen blev en konvergent idéegenerering som började med en bred bas av 
koncept, från materialval till hela konstruktionslösningar. 
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Figur 2: Exempel på illustrationer gjorda under brainstormingar. 

 
Deltagarna styrdes vid senare sessioner mer och mer mot att fundera kring vissa områden och 
scenarion kring banden. 

2.5 Related technologies  

Inom denna fas undersöktes både liknande bandlösningar till andra typer av maskiner och hur 
de har löst sin framdrivning samt konstruktioner inom andra produktområden för att hitta 
idéer överförbara på en framtida bandkoncept. Bland annat studerades 
sammanfogningstekniker för bandsegment, konstruktioner av kabinsystem, däckindustrin, och 
pistmaskiner. 
 
I initialskedet har möjligheterna runt tillverkningen studerats. Svetsteknik, gummi- och 
komposittillverkning, smide och armering är några områden där studier gjorts. 
Uppdragsgivaren har givetvis en önskan om en produkt som är relativt billig både vad gäller 
materialval men även tillverkningstekniskt. Tillverkningstekniska aspekter för det slutgiltiga 
konceptet behandlas från avsnitt 4 och framåt. 
Oavsett om man studerar stora gruvmaskiner, små minigrävare, pistmaskiner eller snöskotrar, 
kan man urskilja återkommande konstruktionslösninar. Större maskiner nyttjar larvband 
gjorda av metall med rotationslänkar. Andra återkommande konstruktionslösningar är 
gummiband eller gummiremmar liknande kilremmar (se figur 6), med ingjutna profiler eller 
bultade tvärprofiler. 
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Figur 3: Solideal gummiband till minigrävare [4]. 

 

 
Figur 4: Caterpillarboggi och deras metallband till grävare [13]. 

 

 
 
Figur 5: J'Type Rubber Track (th) kontinuerliga gummiband med både ingjuten stålprofil och 
längsgående kordlag vilket indikeringen visar [12]. Solideal gummiband är uppbyggd på liknande sätt där 
en genomskärning av detta syns till vänster [4]. 
 



Nästa generations band till skogsmaskiner Produktutvecklingsmetodik 

 9

 
Figur 6: Pistmaskin med tvärliggande metallprofiler på armerade remmar i gummi [3]. 
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3 Konceptgenerering 

Från brainstormingfasen kan man kategorisera ideérna i idéområden. Dessa kategorier 
benämns vajerlösningar, länklösningar i stål och gummilösningar, samt kombinationer av 
dem. 
Inför konceptvalet vid Olofsfors AB i Nordmaling genererades flertalet koncept (se avsnitt 
3.3-3.10) inom ovanstående kategorier. De koncept som presenterades bedömdes till att kunna 
fungera vid en vidareutveckling. En första gallring av koncept som inte uppfyllt kriterierna i 
kravspecifikationen eller inte kunnat fastslås till att fungera har redan gjorts av 
examensarbetarna själva. Vajerkoncept som verkade lovanden på ett tidigt stadium, och som i 
brainstormingsessionerna fanns med i flera idéer, gallrades bort bland de koncept som 
visades. Vajerkoncepten höll inte god nötningsbeständighet i denna applikation. En nött vajer 
med frilagda ståltrådar ökar risken för punkteringsskador på däcken. 

3.1 Stålkoncepten 

Bandkonstruktion med länkar i stål är ett för Olofsfors AB välkänt område. Med sin 
mångåriga spetskompetens inom bandkonstruktion med stållänkar har man en bra kännedom 
om materialet och om konstruktionsprincipen. Det finns en hel del att göra för att förbättra 
stålprodukterna och finna koncept som kan revolutionera marknaden. 
 

• Studier av alternativa stålsorter, både av gamla och nya under utveckling.  
• Titta på vilket material som används i dag, om det möjligt går att efterhärda mer, till 

exempel ythärdning av en viss detalj.  
• Kolla på utvecklade tillverkningsmetoder av de olika bestående delarna, och se om en 

förändring av utformning är möjlig på grund av att nya tillverkningsmetoder är 
möjliga. 

 
Intressant bedöms också att ta fram lastmodeller som sedan kan användas för att med hjälp av 
simuleringar optimera form och materialtjocklek hos bandlänkar. 
Små förändringar av dagens lösningar kan ge resultat på till exempel nötningen i länkarna om 
dessa utformas för att minska nötningen. 

3.2 Gummikoncepten 

Fördelar med gummikoncept är bland annat att den nötningsproblematik som ofta uppstår i 
koncept med bandlänkar av stål kan undvikas genom att låta materialet flexa istället för att 
använda rotationsleder. Samtliga gummikoncept bygger på denna princip. 
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Inom stridsfordonsmarknaden har man börjat testa larvband i gummi. De främsta 
anledningarna är främst små vibrationer och lite buller. För ett mera långsamtgående fordon 
som en skogsmaskin kan andra aspekter väga tyngre, som längre livslängd och att kunna köra 
på väg.  
 
På Försvarets Materielverk internetsida [1] finns en artikel om stridsfordonet SEP och dess 
gummibands för- och nackdelar. Lägre rullmotstånd talar för lägre bränsleförbrukning. Andra 
stridsfordonsband har fasta rotationsaxlar i sina band och bedöms rotera lättare än dagens 
Olofsforsband. Ett gummiband bör för Olofsfors AB ge ett lägre rullmotstånd relativt dagens 
band. FMV talar om 17 till 35 % lägre rullmotstånd på sina band. Sträckningen av bandet 
över tiden är endast någon procent av längden. 
Vidare har gummiband längre livslängd, cirka 12000 mil jämfört 5500 mil med stålband. Det 
gäller att ha i åtanke att Hägglunds Vehicles SEP väger 17,5 ton mot vikten av en lastad 
skotare på runt 30 ton. Ökad vikt ger högre spänningar i konstruktionen, vilket kan korta 
bandets livslängd. 
 
Konceptet att använda gummiband har varit uppe för diskussion och testning ett antal gånger 
inom skogsavverkningsbranschen, men har ej blivit något av. Olofsfors AB själva har haft en 
prototyp på ett gummiband tidigare. Prototypen höll väldigt bra men var 30 gånger dyrare än 
ett traditionellt band.  
 
En aspekt som talar för gummibandkoncept är att man kan pigmentera banden i Olofsfors AB: 
s företagsfärg. Under hela bandets livslängd finns sedan färgen synlig som visar att det är ett 
band från Olofsfors AB. Detta att jämföra med dagens färg som nöts av fort. Ett pigmenterat 
band skulle vara ett tydligt sätt att visa sitt band bland de andra tillverkarna.  

3.3 Koncept- hårdmetallinlägg 

 
Figur 7: Hårdmetallinlägg. 

 

 
Figur 8: Komponenter till hårdmetallinlägg. 
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Hårdmetallinlägg (se figur 8) är tänkt framförallt för att minska den abrasiva nötningen av 
länksystemet. Ökad hårdhet är en väg att gå för att öka motståndet till den abrasiva nötningen. 
Materialet i kontakten kan göras hårdare än de förorenande partiklarna. I detta koncept får 
man leta efter ett material som står emot nötningen bättre än borstålet som banden i övrigt är 
gjorda av. Exempel på material är till exempel coromantstål som är väldigt hårt. Man kan 
även använda någon form av högkolstål som är hårt. Vid kontakt med forskare inom området 
är ett nytt kiselstål under framtagning i samarbete med Materialteknik på Luleå tekniska 
universitet. Det beräknas bli billigare och hårdare än borstål, dock svårsvetsat. 

3.4 Koncept -pressad standardprofil 

Detta koncept utnyttjar en standardprofil till tvärjärn för att hålla kostnaderna nere. Det går att 
göra en lösning med standard fyrkantsprofil rakt av, eller att utgå från standardprofilen och 
pressa den till önskad utformning. Kostnaderna kan hållas nere på grund av att standardprofil 
är billigare än en specialprofil. Dock kan låg vikt på banden ge lägre stabilitet på maskinen. 
 

 
Figur 9: Standardprofil. 

3.5 Koncept- integrerad länk och däckstötta 

 
Figur 10: Vinklat slut på tvärjärn. 
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Figur 11: Stötta ligger an mot tvärjärn. 

 
Tanken med konceptförslaget är att minska antalet delar i respektive bandlänk samt att kunna 
optimera länken för sänksmide i ett steg. I dagsläget tillverkas länkkroken separat av ett 
plattjärnsämne (se figur 13). Sidostödets utformning mot däck kan utformas relativt fritt 
genom smide för bästa passning. Tillverkningsmetoden att föredra är i första hand sänksmide 
om möjligt, men eventuellt måste delar gjutas beroende på utformning (se avsnitt 4.5).  

3.6 Koncept- sammansatt stöd och tvärjärn 

 
Figur 12: Stöd svetsat ovanpå profil. 

 

 
Figur 13: Länkkrokar på båda sidor. 

 
Konceptet medger en billig och enkel uppbyggnad då tvärjärnet och sidostödet är integrerade. 
Ett problem som måste lösas med detta koncept är en utformning så att länken ej utsätts för 
skador från underlaget på grund av att den ligger mellan tvärjärnet och underlaget.  
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3.7 Koncept- gummibandssegment 

 
Figur 14: Gummibandssegment. 

 
Med ett konceptförslag bestående av gummibandssegment kan man enkelt reglera längden på 
bandet. Mellan de två håligheterna på sidostödet ligger en loop av bead. Dessa tillsammans 
med bandlås binder samman hela bandet segment för segment. Beaden armeras mot den 
horisontella kordmattan under slitbanan för att ge bra stabilitet. För att undvika rotationsleder 
och abrasiv nötning ligger segmenten dikt an samt att sidostöden och kjolen i mitten, flexar. 
Bandet kan besättas med brodd eller dubb efter önskemål. Genom att armera in gängor i 
korden kan brodden skruvas ned i segmentet. Genom att använda brodd utformade som en 
kupolskruv med lång kupol, kan dessa monteras med mutterdragare och i den omfattning man 
väljer. När man inte vill använda brodd ersätter man brodden med lågt gående standardskruv. 
Rent tillverkningsmässigt är tillverkningen enklare då segmentet inte kräver till volymen stora 
formar, än till exempel koncept 3.9. Formen är billigare att ta fram samt att kringutrustning 
såsom formfyllnadsutrustning kan vara av billigare typ. Servicen av bandet blir enklare då 
man kan byta ut havererade segment. 
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3.8 Koncept- delbart gummiband 

 
Figur 15: Enkeldelat gummiband. 

 
Konceptet består av ett enkeldelat band med en montering med länkkrok likt dagens 
nuvarande band (se bilaga 1). Gummibandet flexar i sin konstruktion istället för att rotera i 
länkar som dagens band. Bandets ändor ligger dikt an där de möts. Ändorna eller sidostödet är 
armerad med kord samt en tvärjärnsprofil. Tvärjärnet är till för att kunna spänna upp bandet. 
En länkkrok överbryggar mellan tvärjärnen och binder samtidigt bandet. Utöver detta lägger 
man kord samt bead i horisontalplanet så nära däckperiferin som möjligt för att minimera 
rullmotstånd (se avsnitt 5.2).  

3.9 Koncept- kontinuerligt gummiband på splitfälg 

 
Figur 16: Kontinuerligt gummiband. 

 
Under brainstormingsessionerna ifrågasattes varför man har band på gummidäck. Frågor 
restes huruvida däck behövdes över huvud taget. Gummiband skulle möjliggöra att man även 
kan köra på väg. Istället för att maskintillverkarna monterar däck på fabrik, så finns tillvalet 
att besätta maskinen med kontinuerliga/delbara gummiband. Frågetecken runt detta koncept är 
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bland annat komfort på väg. Andra koncept har fördel av det fjädrande trycket i däcken när 
det gäller komfortfrågan.  
En annan fråga skulle vara hur man monterar banden. Monteringsfrågan kan lösas genom att 
ha ett delbart band alternativt sektioner i gummi. Ovanstående koncept har en sluttande vinkel 
mellan fälg och gummiband, likt hur en remkilsdrift fungerar. Om en fälg monteras och 
bandet hängs över denna samt andra fälgens ena splitsida, kan man genom att montera andra 
splitsidan, kila upp bandet i spänning. I linje med föregående två gummikoncept kan brodd 
appliceras på samma sätt. 

3.10 Kombination av flera koncept 

Det finns möjlighet att kombinera olika koncept för att uppnå en bra lösning. Bandlängden 
kan till exempel varieras om man kombinerar det enkeldelade gummibandet med 
segmentslösningen. Samma sak gäller för koncepten med bandlänkar i stål, en kombination av 
flera koncept kanske är en bra lösning. 

3.11 Vidareutveckling 

Konceptvalet genomfördes hos Olofsfors AB. Samtliga länkkoncept i stål som genererats 
under konceptutvecklingsfasen hade redan varit uppe för diskussion hos Olofsfors AB. De lite 
mer nydanande koncepten som inte utretts lika mycket var gummikoncepten. 
Uppdragsgivarna fann gummikoncepten intressanta, både konstruktionsprincipen och det 
faktum att en gummilösning medger framfart på väg. Även möjligheterna att komma in på 
nya marknader och säkerställa sin ledande ställning är lockande. Det konceptet som togs 
vidare från konceptfasen var gummibandssegmentskonceptet. Olofsfors AB hade önskemål 
och tips på konstruktionsförbättringar baserade på deras erfarenheter som bandproducent. 
Det redovisade konceptet hade en flexibel kropp utan uppstyvande och bärande 
konstruktioner ingjutet inuti. Detta kunde innebära att bandet inte spårade lika bra och att 
risken för bandkrängning var större. Vidare så har dagens band ett större hål mellan tvärjärnen 
(se figur 1). Genom detta hål trycks grenar, stenar och annat som hamnar mellan däck och 
band, ut. De föreslagna konstruktionsförändringarna har sedan utvärderats och funnits 
lämpliga att ta med i gummibandssegmentet. 
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3.12 Omarbetat gummibandssegment 

 
Figur 17: Skiss av reviderat koncept. 

 
Figur 17 visar ett utkast på versionen av det koncept som visades för Olofsfors AB. Det som 
skiljer detta nya koncept från den äldre versionen i figur 14, är att det nya konceptet har 
ingjutna tvärjärn samt ett hål i mitten för att trycka ut grenar och dylikt. 
 

 
Figur 18: Bead alternativt kord loop. 

 
Likt tidigare används en sammanlänkning av bead eller kord. Genom att det nu finns 
lastbärande tvärjärn, svetsar man på två rundämnen som med loopen binder samman de i 
gummit ingjutna tvärjärnen. 
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Figur 19: Sammanfogning av segment. 

 
Segmenten fästs ihop via en bricka som monteras på rundstången och tar tillsammans med 
loopen, upp dragkrafterna i bandet. Konceptet med gummibandssegmentet har kontinuerligt 
utvecklats och reviderats vid uppkomst av bättre konstruktionsidéer. 
 
Föregående tre skisser är visualiseringar som visades upp för Olofsfors AB vid 
Skogsnoliamässan. Mässan gav ett utmärkt tillfälle att benchmarka och intervjua folk inom 
skogsbranschen och utreda önskvärda behov och egenskaper gällande band. 
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4 Konstruktionsunderlag 

4.1 Skogsmaskin 

Skogsmaskiner kan delas in i olika kategorier. De vanligaste typerna i Sverige är skördare och 
skotare. Skördaren är en maskin som fäller, kvistar och kapar upp trädet i bestämda längder. 
Skotare är den maskin som sedan plockar upp stockarna som skördaren har kapat, och 
transporterar dessa ut ur skogen till närmaste väg för vidaretransport på lastbil. Det finns även 
andra typer, som markberedare och lunnare, men det förekommer också olika kombinationer 
av de olika typerna. Drivaren är till exempel en kombination av skördare och skotare. I 
princip alla dessa maskiner är uppbyggda med en framdel och en bakdel med midjestyrning 
emellan. De flesta skogsmaskiner har antingen boggiaxlar på båda chassidelarna eller bara på 
den bakre. Så antingen kommer maskinen ha ett enkel eller dubbelboggisystem och därav 
kunna användas med två eller fyra band. 
 
På boggiaxlar kan det vara fördelaktigt att sätta på band. Fördelarna med banddrift är att 
marktrycket minskar på grund av den större kontaktytan. Ett lägre marktryck medför att 
maskinen inte sjunker lika långt ner i underlaget som med endast däck. Detta minskar 
spårdjupen i terrängen och effekten blir också att bränsleförbrukningen minskar. Det har 
påvisats att desto mer av markskiktet som körs sönder desto större är risken för rotröta [15]. 
Den minskade markkompakteringen är bra för tillväxten då de ytliga rotsystemet är känsligt. 
 
Inom vissa distrikt av skogsbruket har körning med band ej varit tillåtet. Detta är dock en 
föråldrad syn och i dag kan klara fördelar med banddrift påvisas, som till exempel den 
minskade markpåverkan. Så i framtiden kommer det snarare bli ett krav att köra med band 
även i dessa distrikt. 

4.2 Bandinterface 

Kapitlet specificerar inom vilka gränser konstruktionen skall förhålla sig för att passa på 
skogsmaskinen. Banden skall användas på en skogsmaskin och i det befintliga medelstora 
segmentet. Dessa maskiner kallas inom branschen för fjortontonsmaskiner, då de väger cirka 
fjorton ton samt kan lasta ungefär lika mycket till i form av timmer. 
Maskinerna kan besättas med olika hjul efter kundens önskemål. Utgångspunkt kom till att 
vara ett Nokian Forest King F (710/45, 26.5), men givetvis har konstruktionen anpassats för 
att passa andra däck likaledes. Ritningar till Trelleborg och deras 710 millimeter breda 
skogsmaskinsdäck har också funnits tillhanda från Olofsfors AB. Detaljkonstruktionen för att 
anpassa produkten till att passa bra mot däcket och få grepp behandlas under avsnitt 5. 
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Figur 20: Nokian Forest King F [11]. 

4.3 Konstruera med gummi 

Under tidigare försök att nyttja gummi som konstruktionsmaterial, har Olofsfors AB vänt sig 
till Kig Industrigummi AB. I möte med en representant från företaget diskuterades 
rekommendationer och riktlinjer för produkten. Vilket gummityp som vore lämpligt, hur 
armeringsbehovet såg ut, men framför allt hur löser man produktionen på ett bra sätt. 
Företaget fick ett förslag på material, gummiblandning och tillverkningsupplägg till banden 
presenterat och instämde i mångt och mycket. 
 
Styrenbutadiengummi, benämnt SBR, är ett vida använt gummi bland annat som slitgummi 
till däck. Materialet uppvisar egenskaper som mycket god slitstyrka, vidhäftning mot metall 
samt relativt billigt bland andra gummiblandningar[2]. SBR-gummit fungerar bra i sig självt 
men bör kompletteras med additiv enligt nedan för att passa bättre till just denna tillämpning. 
 

• Ökad hållfasthet- Tillsatser som kimrök eller förstärkande fyllmedel. Diskussioner om 
att pigmentera banden i företagets färg är möjligt, men det sänker hållfastheten och 
höjer kostnaden. 

• Skyddsmedel mot syre- och ozonangrepp- SBR är utan tillsats känslig mot ozon men 
känsligheten förbättras avsevärt med additiv. 

• Flamskyddsmedel- Tillsats som ger gummit självsläckande egenskaper och bra för att 
undvika uppkomst av brand. 

 
Bandet kommer ofta att befinna sig i områden med extremtemperaturer. SBR har ett brett 
temperaturintervall på cirka -50 till +90 grader Celsius.  
 
Om man gör en överblick av flertalet gummin står styrenbutadiengummi som det fördelaktiga 
valet, inte minst kostnadsmässigt [2]. 
 
Det finns ett antal tillverkningstekniker som skulle kunna användas för att tillverka denna 
produkt. Tillverkningen av de första prototyperna och serieproduktionen skiljer sig dock. För 
att framställa testexemplar kan transfer moulding vara det minst kostnadskrävande. En form 
av produktens yttergeometri framställs ur lämpligt formmaterial, till exempel stål. En 
hydralcylinder laddas med det färdigblandade gummiämnet och pressas in i formen. Vid en 
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serieproduktion kan däremot en stor formspruta vara det bästa alternativet. En stor skruv 
pressar den knådade gummimassan in i formen. Denna teknik ger hög precision, hög 
produktivitet och kan ge mycket snäva toleranser. Investeringskostnaden är dock större än för 
andra metoder såsom formpressning. 
 
Vid ett telefonmöte med Ingmar Hedström vid Metso Minerals [8], gavs tips vad man bör 
tänka på när det gäller gummiprodukter i slitande miljöer. För att minska risken för 
skärskador på banden kan en skyddande väv gjutas in i de yttersta millimetrarna i gummit, 
mot marken. Detta ökar självkostnadspriset men reducerar kraftigt risken för skärskador. 
Aramidväv, eller vanligare benämnt via varumärkesnamnet Kevlar, är ett mycket bra material 
för skydd mot vassa objekt [10]. 

4.4 Fibrer och bead 

Sammanlänkningen mellan tvärjärnen som ligger ingjutna i gummit sker via en loop av bead 
eller kord. Med bead menas en sammanflätning av metalltrådar som formar en vajer. Denna 
lösning används förslagsvis för att ta upp draglaster och finns bland annat i däck där däcket 
möter fälgkanten. Kord är en syntetisk fiber som även den används för däcktillverkning. 
Kordväv ligger i sidoväggarna och under slitbanan i större och mindre ark. Väven ger däcket 
dess styrka och bidrar till däckets formstabilitet. 
 
En aspekt värd att fundera över är hur ståltrådarna påverkas av skärskador i bandet. Risker 
finns att avskurna trådar river sönder gummit inifrån eller kanske till och med skadar däcken. 
Om en lösning väljs där ståltrådarna limmas eller fästs med gummi, finns klara svårigheter 
med vidhäftningen. Används en kontinuerlig loop är likheterna mellan fiber och stål mindre. 
 
Kord eller kordväv har länge använts för bland annat däcktillverkning. Fibrerna är lätta att 
handskas med, och för däcktillverkning läggs remsor och ark i formar innan ingjutning i 
gummimassan. För gummibandssegmentet och dess loop kan remsor limmas runt de 
cylindriska ämnena på tvärjärnen. På grund av att fibrerna kombinerar lätthanterlighet med 
hög flexibilitet, låg sträckning och hög styrka, är detta alternativ intressant för denna flexibla 
länk. Vissa fibrer har även mycket god resistens mot skärskador. Det finns ett antal olika 
fibrer värda att utreda djupare när det gäller tillverkbarhet, kostnad och lämplighet i denna 
applikation. 
 

• Polyesterfibrer- Fibern har låg densitet, både hög modul och hållfasthet samt 
brottenergi. Mycket god kemikalieresistens och bra nötningsbeständighet. Relativt 
dålig vidhäftning till omgivande fibermatris men går delvis att behandla med 
plasmabehandling. Förslag på en sådan fiber är Spectra 1000 med en modul på 128-
171 GPa, brottgräns på 2740-3000 MPa samt en brottförlängning på 2,8-3,1 procent. 
Nötningshållfastheten är så mycket som 10 gånger högre än aramidfibrer. [7] 

 
• Aramidfibrer- Draghållfastheten för UHM (Ultra High Modulus), ligger på 3400 MPa, 

dess elasticitetsmodul på 180 samt en brottöjning på 1,9 procent. Aramidfibrer nyttjas 
i rep, förstärkningar i kompositer samt skyddsvästar för att nämna några områden. 
Fibern är svår att väta i förhållande till kol och glasfiber. Det kan ge delaminerande 
effekt. [6] 

 
• Dyneemafibrer- Detta är en polyetenfiber med välkänt goda hållfasthetsegenskaper. 

Femton gånger starkare än stål och uppåt 40 procent starkare än Kevlarfibrer. Med sin 
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låga densitet i förhållande till sin brottgräns en av de starkaste fibrerna på jorden. Den 
används till exempel i fiskelinor, bågsträngar och skyddsvästar. Denna fiber är en 
relativt hal, vilket gör den mindre lämplig i fiberförstärkta plaster. Fibern är mycket 
svår att väta vilket ger att den inte binder så bra till omgivningen [6] [10]. 

 
Dessa fibrer är mer eller mindre lämpliga relativt varandra, och vidare detaljkonstruktion av 
detta kan påvisa dessa faktorer. Det är svårt att sia om hur de beter sig i just denna 
applikation, ingjutet i gummi. Vidareutveckling och fysiska tester är en väg att gå. 
 
En kordmatta med fibrerna riktade i lastbärande riktning är att föredra i loopen. Detta tar bäst 
upp dragspänningarna i belastningsriktningen. Indata till en beräkningsmodell för 
fiberförstärkt gummi är svår att generera utan specifika data på materialen. Då datablad på 
mattor har varit svåra att få fram samt att applikationen är tämligen specifik kan en modell bli 
en fråga under vidareutvecklingen. Utan att fastslå en specifik fiber till gummibandskonceptet 
kan man beräkna erforderlig tvärnittsarea för fibrerna, för att ta upp lasten vid körning. 
Beräkningen som redovisas i bilaga 3 tar ej hänsyn till hur fibrerna vävs utan förutsätter att 
enskilda trådar ligger parallellt. 

4.5 Stålkomponenterna 

Den del som ger stabilitet åt banden, men även tar upp de stora lasterna, är tvärjärnet som är 
tillverkat i stål. Tvärjärnet svetsas samman med de koniska tapparna (se avsnitt 5.2) där 
sammanlänkningsbrickan skruvas eller svetsas fast. Dessa två komponenter är också 
tillverkade i stål. 
 
Ett stål som Olofsfors AB har god kännedom om i sin produktion är borstål. Borlegerade stål 
är avsedda för seghärdning där härdningsprocessen kan öka stålens hårdhet upp till HV540, 
och därmed ha mycket god slitstyrka. Borstålet har många fördelar jämfört med andra mer 
legerade stål, till exempel så är formbarheten, segheten och svetsbarheten bättre i ohärdat 
tillstånd. Det som gör borstålet prismässigt konkurrenskraftigt ur ett tillverkningsperspektiv är 
ofta att anlöpning och härdning inte är nödvändiga. Borstål används vanligen till 
jordbruksprodukter, transportkedjor, knivar, sågklingor och spadar. Borstål går under 
benämningen höghållfast stål, med sträckgräns på mellan 450 till 1200 MPa. De starkaste 
borstålen uppnår full styrka och hårdhet efter vattenhärdning, då sträckgränsen kan komma 
upp i 1200 N/mm2 , brottgräns på 1720 N/mm2 samt en hårdhet på HV 540. Som 
tillverkningsmetod för brickan och de koniska tapparna föreslås sänksmide. Fördelarna med 
sänksmide är att detaljen får högre hållfasthet på grund av deformationshårdnande än 
motsvarande detalj som är tillverkad genom till exempel gjutning eller maskinbearbetning ur 
ett större ämne. Vid större serier blir ekonomin bra vid sänksmide, genom automatisering 
samt distribuering av fasta kostnader. En smidd detalj kan ha komplexa geometrier som kan 
vara svåra att kopiera genom annan tillverkningsmetod. Tvärjärnet kan tillverkas genom 
pressning i glödgat tillstånd eller eventuellt genom stegbockning. 

4.6 Lastfall 

En skogsmaskin används i marker där olika markförhållanden råder. Allt ifrån steniga till 
sanka terränger, passerar under maskinen i dess framfart. Olofsfors AB har inte 
hållfasthetsdata från faktiska lastfall där mätningar gjorts för att bestämma lastnivåer. Statiska 
lastfall, såsom när maskinen står platt på marken samt drivkraften på hjulen är tagna från 
maskintillverkaren. Dimensioneringen av denna produkt utgår från de 
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dimensioneringskriterier som Olofsfors AB använder sig av i dagsläget. Dessa band har en 
förslitningsmarginal vilken tillåter ett slitage innan de går sönder. Denna marginal har tagits 
hänsyn till och återspeglas i att banden designats mot krafterna som det utsätts för. Detta band 
behöver inte dimensioneras med nötningsmarginal, då gummit skyddar tvärjärnen från det 
slitage som sänker hållfastheten på konstruktionen. 
 
Till Olofsfors band finns en ”Track manual” som ger information om de olika 
bandmodellerna, montering och belastningsfall för desamma. Från denna skrift (se bilaga 1) 
hämtas statiskt lastfall för fjortontonsmaskinen. En maskin med maximal last på fjorton ton 
belastar bakre boggisystemen med 21 200 kilogram, det vill säga 10 600 kilogram per 
boggisida. 
 
Maskintillverkaren Valmet är en storsäljare i Sveriges norra regioner. Valmets skotare i 
fjortontonssegmentet levererar en dragkraft om cirka sexton ton, beroende på maskinmodell, 
samt väger cirka fjorton ton. Andra maskintillverkare har liknande data och prestanda på sina 
skotare. Lastfallen som används till hållfasthetsberäkningar på länksystemet, kommer från 
Valmets datablad över maskinprestanda.  
 
Under förutsättningen att man kör en hydrostatdriven skotare med differentialer mellan 
boggierna samt mellan fram och bakaxel, kan man överföra all motordragkraft till en boggi. 
Då roterar 3 boggisystem fritt utan belastning och det fjärde har maximalt grepp. Under dessa 
förutsättningar och med maskinen förankrad, kan bandet belastas med upp till sexton ton.  

4.7 FEA och geometrioptimering 

Metallkomponenterna optimerades i flera steg för att klara ställda krav på hållfasthet. 
Hållfastheten för komponenterna är beräknad för att hålla sig under sträckgränsen för 
materialet. Geometrin på komponenterna baseras givetvis även på produktionsvänlighet och 
funktionalitet. Dimensioneringen med hjälp av analytiska beräkningar och med hjälp av FEA 
skall ses som en vägledning till vilka mått delkomponenterna bör ha för att klara 
belastningarna. 
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5 Nästa generations band till skogsmaskiner 

Detta avsnitt visar visionen om, och konstruktionen av, nästa generations band. 

5.1 Flexitrack 

 

 
Figur 21: Bilden illustrerar Flexitrack med ett montage av gummibandssegment, i full längd. 

 
Arbetsnamnet på detta koncept är Flexitrack och efterföljande avsnitt behandlar de ingående 
detaljkonstruktionerna som bildar det slutgiltiga produktförslaget som lagts fram till Olofsfors 
AB. Varje delkonstruktion beaktas ur dess funktion, produktionsvänlighet, hållfasthet samt 
övriga tankegångar gällande konstruktionen. 
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5.2 Flexilink 

Denna komponent är kärnan i hela konstruktionen. Nuvarande band hos Olofsfors AB har en 
rotationsled för att åstadkomma samma funktion. Genom tillförsel av främmande partiklar vid 
användning i naturen uppträder abrasiv nötning i lederna på dagens band. Dimensioneringen 
av dessa länkar är tilltagen för att kunna klara en viss nötning och ändå hålla för drift. Till 
nästa generations band har en ny typ av flexibel led designats som saknar rotationsled. Risken 
för kontaminering av partiklar och farlig nötning är liten då den flexibla leden är ingjuten i 
gummi. 
 
Flexilinken är ett avlångt rektangulärt gummiblock av styrenbutadiengummi. En fibermatta 
som lindats upp på två metallcylindrar är ingjuten i blocket. Fibermattan kan tillverkas separat 
för att sedan vulkas in i gummisegmentet. Länken träs i ovulkat tillstånd på de koniska 
tapparna (se figur 27) och därefter förs tvärjärnen och länken in i gjutformen. 
 

 
Figur 22: Kordloopen och dess placering i bandet. 

 
Målet med länken, är att få så lite böjmotstånd som möjligt men en länk som samtidigt kan ta 
upp dragspänningarna. I avsnitt 4.4 beskrevs en mängd olika fibrer och dess egenskaper. 
Vilken fiber som används till denna loop, återstår att se. Vidare utvecklingsarbete krävs för att 
optimera detaljen.  
 

 
Figur 23: Kord lindad runt flera varv samt ingjuten i ett styrenbutadienblock. 

 
Det eftersträvansvärda är att bara ha en enkel matta liggandes i ett plan. Ligger mattan i flera 
plan alternativt är väldigt tjock blir konstruktionen svår att böja. Mattan skulle bestå av 
mestadels längsgående fibrer med några sammanbindande fibrer vinkelrätt. Den fästes mot 
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den ena cylindern med gummi alternativt lim, varpå den rullas några varv för att uppnå en 
självlåsande effekt. Motsvarande operation görs i mattans andra ände.  
 
Om länken kräver en annan mekanisk låsning, kan en loop av kordlag lindas runt båda 
tapparna och påtvinga loopen en midja på mitten mellan infästningarna. Detta reducerar 
böjmotståndet mot angiven lösning likt figur 18. Midjan agerar som en anvisning för böjning. 
 

 
Figur 24: Mekanisk låsning och anvisning på mitten av kordbandet. 

 
Positioneringen av Flexilinkkonstruktionen i gummiöverdraget är en avvägning mellan två 
fall. Antingen får man ett band som rullar lätt men som kränger av lättare, eller ett som har ett 
högt motstånd mot avkrängning men ett högre rullmotstånd. Samtal med förare och egna 
beräkningar visar att en nedflyttad position av rotationsleden medför tyngre drift. Det finns en 
förändring av avståndet mellan tvärjärnen som ger en klämning samt frånskjutande kraft i 
bandets ingrepp mot marken. Detta frånskjut i bandets bakkant, samt den klämmande kraften 
framtill, gör att driften blir tyngre. 
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Figur 25: Graf över hur Flexilinkens position påverkar avståndet mellan tvärjären. 

 
Om rotationsleden flyttas in en bit in från däckperiferin går den en kortare väg runt däcket än 
bandets ytterdelar som möter backen. Båglängden blir mindre desto närmare centrum av 
däcket man kommer. När bandet kröker runt däcket uppträder den vinkelförändring och gapp 
mellan kammarna som ger upphov till rullmotståndet. 
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Figur 26: Båglängden och gappet mellan topparna på segmentet ökar vid krökning runt däcket. 

5.3 Tvärjärn 

 
Figur 27: Bilden visar de ingjutna tvärjärnen med de koniska tapparna synliga i förgrunden. Flexilinkens 
ena hål träs på den övre tappen för att överbrygga till nästa tvärjärn. 

 
Tvärjärnets funktioner är att fungera som en lastbärare invulkat i gummit. Tvärjärnet skall 
fungera som ett formstabilt stöd mot däck, både över däcksbanan men även som stöd i sida då 
det är integrerat i sidostödet. Tvärjärnet skall ge bra grepp mot däcket så utformningen måste 
vara designad för det. Dock kommer det nya gummibandet att ge ett betydligt bättre grepp 
mot däcken än en bandkonstruktion i stål. Utformningen av kontaktzonen mellan däck och 
tvärjärn är enkel att göra vid användning av formvulkat gummi. Utformningen av tvärjärnets 
kontaktyta kan anpassas för att ge bra grepp i däcket. För stål invulkat i en gummiprodukt 
gäller att inga radier får vara mindre än fyra millimeter, stålet skall vara avfettat, blästrat och 
primat innan det kan vulkas in i gummit. 
 
Det är av stor vikt att ha bra grepp och hög vridstyvhet som är anpassade till fordonets vikt, 
prestanda och körsätt. För att dessa delar skall fungera som önskat är det viktigt att tvärjärnen 
är vridstyva så att bandet kan fungera optimalt. 
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5.31 Tvärjärnets lastfall 

Randvillkoren för tvärjärnet är de laster som en fjorton tons maskin totalt kan ha på det bakre 
boggisystemet, vilket är 207 972 N (21200 kg). Denna last distribueras i ett extremfall på två 
tvärjärn vilket medför att lasten som ett tvärjärn skall klara är 156 969 N (10600 kg). Bilden 
nedan visar randvillkoren på tvärjärnet. Koordinaterna i bilden är orienterade på följande sätt: 
y-axeln är i höjdled, x-axeln är i sidled och z-axeln i bildens djup. Lasten är applicerad på en 
yta av sex kvadratcentimeter mitt på tvärjärnet. Tvärjärnet är låst ute på de koniska tapparna 
fast rotationen i z-led är fri på båda sidor och translation längs x-axeln är fri på ena sidan. 
 

 
Figur 28: Lastfallet applicerat på de koniska tapparna. 

 
Lasten som de koniska tapparna utsätts för är den maximala dragkraften som maskinen klarar 
att leverera. Kraften är 156 960 N (16000 kg) fördelat på de koniska tapparna på båda sidor av 
tvärjärnet. Vid normala driftförhållanden belastar Flexilinken och brickan den koniska tappen 
med en kraft och en reaktionskraft. Dessa krafter tar oftast ut varandra, men i fallen då detta 
inte sker blir belastningen och momentet vid roten av tappen extrem. När ett tvärjärn ligger i 
angrepp mot marken och överför hela maskinens dragkraft ger detta upphov till ett sådant 
extremfall. Kraften som är ansatt på tappen är på 39 240 N (4000 kg). Randvillkoret medför 
att tvärjärnet är låst mot translation i alla koordinatriktningar och för rotation runt alla 
koordinataxlar 
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Figur 29: Inspänningen av tvärjärn samt last på tapp illustreras. 
 
Tvärjärnet optimerades i flera steg för att klara hållfasthets- och vridstyvhetskrav. Kraven som 
var fastställda var att högsta spänningarna inte får överstiga 1200 MPa vilket är sträckgränsen 
för Domex034. 
 
För att tvärjärnet skall klara lasten på 156 969 N (10600 kg) har beräkningarna visat att 
dimensionerna på tvärsnittet bör vara 45x50 millimeter. I bilden nedan ses att de största 
spänningarna i mitten av tvärjärnet är ca 500 MPa. Den höga spänningen som uppkommer ute 
på kanten av tvärjärnet är inte relevant då den uppstå på grund av randvillkorens applicering. 
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Figur 30: FEA resultat av belastning anlagd ovanifrån på tvärjärnet. 

 
Figur 31 visar nedböjningen på tvärjärnet vid belastningen. De största spänningarna uppkommer i 
de koniska tapparna. Den största utböjningen är mitt på tvärjärnet och 5,96 millimeter till storlek.  
 

 
Figur 31: FEA med tapparna medtagna i simuleringen. 
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Figur 32: Bilden visar spänningarna som uppkommer i de koniska tapparna med lasten som sätts mitt på 
tvärjärnet. 

 
Figur 33 visar ett FEA resultat av den dragkraft som maskinen klarar att leverera, applicerat på 
den övre tappen. Klarar den övre tappen lasten kommer den nedre att göra det med, för den är 
kortare och det skapar ett mindre moment i övergången till den kvadratiska delen på tvärjärnet. 
Tvärsnitten på tapparna är lika till dimension.  
 

 
Figur 33: Spänningskoncentrationen runt tappen visas i röd färg. 
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5.4 Bricka 

Brickans funktion är att binda samma två segment eller ett segment och en längre sektion (se 
avsnitt 6). Brickan skall träs på de koniska tapparna på tvärjärnet och dras fast med en 
standard M12 skruv. Som påvisats tidigare ger koniciteten ett klämförband mellan segmenten 
för att förhindra inträde av abrasiva partiklar samt minskar risken för snedbelastningar av 
brickan. Koniciteten tillsammans med skruven ger möjligheten att dra ihop bandet mellan 
segmentet, från glappt till fast. 
Delen tillverkas förslagsvis ur ett stycke av borstål med en tjocklek på 21 millimeter genom 
sänksmide. Toleranskraven för delens yttergeometri är låga. Hålen för de koniska tapparna 
kräver viss tolerans då interfacet mellan dessa två och dess noggrannhet monterar ihop 
segmenten. Hur bra toleranser som krävs bör tas fram genom prototypverksamhet. 
 

 
Figur 34: Sidan som vätter utifrån bandet illustreras. 
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Figur 35: Baksidan av brickan med koniciteten som möter tapparna. 

 
Finita elementanalysen är gjord med lastfall enligt avsnitt 4.6. Analysen utförs på en 
halvsymmetri av brickan. Samtliga koordinatriktningar för de noder som illustreras i brickans 
symmetriplan i figur 36 är låsta. Vidare illustrerar figur 36 lastapplikationen. 
 

 
Figur 36: Laster och låsningar av brickan. 

 
Inspänningen av halvsymmetrin är gjord med en total låsning och lasten är applicerad både på 
den koniska ytan samt den intilliggand kurvaturen. 
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Figur 37: Utfallet av FE-analysen visar spänningar väl inom marginalen för sträckgräns. 

 
Analysen visar att lasten ger spänningar väl inom marginalen för materialets sträckgräns.  
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6. Diskussion 

Examensarbetet har syftat till att ge förslag på nästa generations band till skogsmaskiner. 
Projektet har inneburit att bandlösningar har tagits fram från idé till virtuellt koncept.  
Projektet har gått igenom en steg-för-steg metod för att hitta alla aspekter som gör att bandet 
inte bara fungerar rent konstruktionsmässigt utan också blir kommersiellt gångbart. 
Nyckelordet är kommersiellt gångbart, det skall alltså finnas ett behov av den utvecklade 
bandlösningen hos kunden, bandlösningen skall vara relativt billig att tillverka och givetvis 
fungera. Kundsegementet bedöms bestå av skogsentreprenörer som arbetar i miljöer och 
marker som nöter aggressivt på banden. Maskinen kommer att köras på asfalterade vägar och 
banden kommer att kunna sitta kvar på hjulen. Denna lösning kan öppna för nya kunder i 
Central och Östeuropa samt Baltikum. 
 
På intet sätt finns illusionen om att det föreslagna konceptet är det slutgiltiga. Konceptet bör 
undergå en kritisk granskning för att hitta eventuella svagheter. Det finns mycket att jobba 
med för att göra detta koncept till ett attraktivt alternativ eller komplement till dagens 
bandutbud. Det kan vara vanskligt att dra paralleller mellan dagens metallband och Flexitrack. 
De befintliga band som företaget har idag är resultatet av en mångårig produktutveckling och 
utprovning. Produktionsutveckling och effektiviseringar för att ta fram produkten kan 
skönmåla det redan framtagna till höjderna. Det viktiga är att ha detta i åtanke vid 
beslutsfattande kring konceptets framtid och eventuella investeringar såsom maskinpark och 
dylikt. 
 
Konceptet Flexitrack och det gummibandssegmentet är den viktigaste komponenten till att 
göra ett helt band. Detta skall ses som grundkomponenten i kommande prototyptestning. 
Segmentet är litet till storlekenoch är lättare och billigare att tillverka och testa än längre 
sektioner som rekommenderas tillkomma längre fram i produktens utveckling. 
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Figur 37: Längre Flexitrack-sektion. 

 
De längre sektionerna skulle medge en halvering av antalet tvärjärn och därigenom reducera 
både vikt och kostnad. Segmentet är ändå den viktigaste komponenten och om principen 
fungerar bra blir sektionerna bara en enklare och billigare efterföljande lösning. 
 
Önskemålet att minimera möjligheterna till eftermarknadsprodukter har varit en faktor som 
uppmärksammats under konstruerandet. Segmentet kommer företaget vara ensam om, och om 
Olofsfors AB är villiga att öppna dörrarna för en reservdelsmarknad till sönderslitna, 
havererade segment eller sektioner, finns en marknad att vinna där. 
 
För Flexitrack och den sammanlänkande brickan kan det vara intressant att undersöka om det 
går att svetsa fast brickan. I nuläget är tanken att det skall gängas och fästas med skruv för att 
göra det enkelt för användaren och underlätta för montage för reservdelar. Gummit runt 
metallkomponenterna är känsligt och bör ej utsättas för över 250 grader där risken för pyrolys 
uppträder. Kanske kan lasersvetsning vara ett verktyg i denna process? 
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Bilaga 1 Utdrag ur Track Manual 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Bilaga 2 FEA 

 
För att säkerställa en bra finita elementanalys testades flera olika elementstorlekar. 
Eftersom spänningarna ändrades ytterst lite plus att resultatet från FEA beräkningarna 
också visade att säkerheten mot sträckgränsen och att förskjutningarna var samma 
oberoende av elementstorlek så valdes 6 mm element som hade bra elementkvalité. När 
elementen till tvärjärnet valdes så säkerställdes kvalitén genom att sätta toleransvärden på 
elementen med maximal stretch till 0,7 och distorsion till 0,3. 
 
Grundkonstruktionen har dimensionerats efter analytiskt framtagna dimensioner med hänsyn 
till spänningarna som uppstår, efter detta modellerats och simuleras med FEA. Detta medför 
att man mer precist kan se var de stora spänningarna kommer att uppstå samt var de stora 
förskjutningarna kommer att uppträda. 
 
För att säkerställa uträkningarna för tvärjärnet i I-DEAS, har två manuella 
överslagsberäkningar jämförts. I första fallet belastas ett tvärjärn med lasten som är det högsta 
boggi trycket som en 14 tons maskin kommer upp i. Tvärjärnet är fritt upphängt på två stöd 
ute i sidorna, detta motsvarar länksystemet som håller i tvärjärnet. Lasten som den utsätts för 
är 103 986 N (10 600 kg) på mitten av tvärjärnet detta ger det största momentet, som 
genererar det största spänningarna. 
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σ Beloppet av den maximala spänningen i balkens längdriktning 
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I nästa fall har vi tapparna som är svetsade i tvärjärnet, detta fall belastas som en balk som är 
fast inspänd i ena änden och belastas i ytterkant. 
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Tabell 1 visar spänningarna som uppstår i tvärjärnet, bredden och höjden på tvärjärnet har 
varierats för att hitta en dimension som klara lasten. Spänningen är uträknad med ekvation 1, 
2 och 3. Dimensionerna i gråmarkerade fältet har använts för vidare konstruktion. 
 
Tabell 1: Spänningarna som belastar tvärjärnet. 

b[m] h[m] F[N] L[m] IMI[N/m] Wby σ[Mpa] 
0,04 0,02 103986 0,73 18977,45 2,66667E-06 7117 
0,04 0,03 103986 0,73 18977,45 0,000006 3163 
0,04 0,035 103986 0,73 18977,45 8,16667E-06 2324 
0,04 0,04 103986 0,73 18977,45 1,06667E-05 1779 
0,04 0,045 103986 0,73 18977,45 0,0000135 1406 
0,04 0,05 103986 0,73 18977,45 1,66667E-05 1139 
0,045 0,05 103986 0,73 18977,45 0,00001875 1012 

 
Tabell 2 visar spänningarna som uppstår i tapparna, bredden och höjden på tapparna har 
varierats för att hitta en dimension som klara lasten. Spänningen är uträknad med ekvation 4, 
5 och 6. Dimensionerna i gråmarkerade fältet har använts för vidare konstruktion. 
 
Tabell 2: Spänningarna som belastar tapparna. 

b[m] h[m] F[N] L[m] IMI[N/m] Wby σ[Mpa] 
0,018 0,018 51993 0,085 4419,405 0,000000972 4547 
0,02 0,02 51993 0,085 4419,405 1,33333E-06 3315 

0,022 0,02 51993 0,085 4419,405 1,46667E-06 3013 
0,022 0,022 51993 0,085 4419,405 1,77467E-06 2490 
0,022 0,025 51993 0,085 4419,405 2,29167E-06 1928 
0,022 0,032 51993 0,085 4419,405 3,75467E-06 1177 

 



 
 

 

Bilaga 3 Beräkning av fiberhållfasthet. 

Ekvationerna är hämtade från boken Styvhet och styrka. 
 
Lastfall: Draglast i fiberriktningen med parallellt orienterade fibrer i en solid isotropisk 
matris. Matrisens sträckning är lika lång som fibern och ingen glidning antas ske mellan fiber 
och omgivning. 
 

=fF Dragkraft i fibern 
=MF Dragkraft i matrisen 
=fE E-modul fibern 
=mE E-modul matrisen. 

mf εε = = Töjningen 
 

mftotal FFF +=      (7) 
 

ffff AEF ε⋅⋅=      (8) 

 
mmmm AEF ε⋅⋅=      (9) 

 
Sammanslaget ekvation (7-9) ger totala belastningen på fibern. 
 

mmmffftotal AEAEF εε ⋅⋅⋅⋅⋅=  

 
Dock skiljer sig matrisen från de i boken då denna är i gummi. En epoximatris distribuerar 
lasten över fibrerna medans gummit i detta fall mest skyddar fibrerna samt flexar runt hjulen. 
Det lilla bidrag gummit ger till att ta upp dragspänningar försummas och exempel på vad 
fibern tar upp i last redovisas. 
 
För en polyetenfiber som Spectra 1000 [7] med en E-modul på 128-171 samt 2,8-3,1 procent 
brottöjning, ger en krävd fiber area på cirka 20 kvadratmillimeter. Tapparna tillåter cirka 35 
millimeter bred anläggning av fiber. Detta skulle kunna ge med en säkerhetsfaktor två, ett 
tvärsnitt på 2x20 millimeter. Fibrernas täthet eller packningsgrad är ej redovisad men måste 
tas under åtanke vid vidareutvecklingen av Flexilinken. 



 
 

 

Bilaga 4 Ritningsunderlag 

 



 
 

 

 
 
 

 



 
 

 

 
 
 

 




