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FÖRORD 
Denna rapport är ett examensarbete omfattande 20 poäng på Civilingenjörsutbildningen 
Maskinteknik vid Luleå tekniska universitet. Arbetet har utförts åt LuCoil Steel AB i 
samarbete med Bodensläp AB under perioden september 2005 till februari 2006. Syftet 
med arbetet är hitta ett koncept för hur man kan minska vikten på timmersläp. 
 
3D-modelleringsprogrammet som använts för att rita upp modeller och utföra 
beräkningar heter I-DEAS. Det har varit väldigt lärorikt att få använda detta program och 
utifrån en modell lära sig hur man kan få ut resultat som ligger nära verkligheten.  
 
Det här arbetet hade inte varit möjligt för mig att genomföra utan den hjälp jag fått. Jag 
skulle därför vilja tacka min examinator på Luleå tekniska universitetet, Mats Oldenburg, 
för god hjälp och handledning under examensarbetet. Jag vill också tacka Peter Jeppsson 
och Paul Åkerström, från universitetet, för all handledning i I-DEAS, samt min 
handledare Maria Bergenstråhle på LuCoil Steel AB för stort stöd och hjälp med 
informationsinsamling. Ett stort tack även till styrgruppen; Anders Ahnqvist (LuCoil), 
Joakim Nyström(LuCoil), Anders Sundgren(Gleim AB) för hjälp och visat intresse av 
arbetet. Sist men inte minst vill jag även tacka Ulf, Patrik och Inger-Ann Gustafsson på 
Bodensläp AB för deras samarbetsvilja och generositet med information. 
 
Luleå den 24 januari 2006 
 
Jenny Svedberg  
 



ABSTRACT 
This report presents a five-step-method on how to decrease a timber trailers weight by 
changing the construction and by using high-strength-steel instead of the usual 
construction steel. The work was performed for LuCoil Steel AB in cooperation with 
Bodensläp AB, a company that builds trailers. Comparisons has been made between an 
existing logtrailer, made by Bodensläp AB, and a new concept, developed from the five-
step-method, where LuCoil Steels AB high-strength-steel has been used.   
 
The work is limited to the frame of the trailer, which means the two beams in the 
longitudinal direction and between them shorter beams that fasten them together. The 
results are theoretical and no physical testing has been done. The work of analysing has 
mostly been done by FEM, Finite Element Modeling, in the 3D-modelingprogram I-
DEAS. 
 
The main task with this work has been to reduce an existing timber trailers weight by 
using high-strength-steel. To be able to compare the new concept with the existing log 
trailer the strength properties has to be comparable. The intention of this work has 
therefore been to maintain the same strength properties on the new concept as the 
strength properties of the existing trailer when it comes to bending stiffness, buckling and 
torsion stiffness.      
 
The result of this work is a concept of a new timber trailer that is approximately 295 kg 
lighter then the existing trailer. That is a weight loss of 24 %. 
 
 
 



SAMMANFATTNING 
Rapporten presenterar en femstegsmetod för hur man kan minska vikten på ett 
timmersläp med hjälp av omkonstruktion och genom att använda höghållfasta stål istället 
för vanligt konstruktions stål. Arbetet har utförts åt LuCoil Steel AB i samarbete med 
Bodensläp AB, släpvagnstillverkare. Jämförelser har gjorts mellan ett befintligt släp, 
tillverkat av Bodensläp AB, och ett nytt koncept, framtaget med denna femstegsmetod, 
där LuCoil Steels höghållfasta stål har använts.  
 
Arbetet har begränsats till att gälla själva ramen, det vill säga de två längsgående 
balkarna på släpet och stagen mellan dem. Resultatet är teoretiskt och har inte testats i 
verkligheten. Analysarbetet har till stor del skett med hjälp av FEM, Finita Element 
Metoden, och utförts i 3D-modelleringsprogrammet I-DEAS. 
 
Huvuduppdraget har varit att minska vikten på ett timmersläp genom att använda 
höghållfasta stål. Men för att ett nytt koncept skall kunna jämföras med referenssläpet 
måste även hållfasthetsegenskaperna vara jämförbara. Därför har intentionen varit att det 
nya konceptet skall ha samma hållfasthetsvärden som referenssläpet när det gäller 
böjstyvhet, buckling och vridstyvhet. 
 
Resultatet av examensarbetet är ett koncept på ett nytt timersläp som är ca 295 kg lättare 
än referenssläpet. Det vill säga en viktminskning på 24 %. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
Det finns tre faktorer som samverkat till uppkomsten av detta examensarbete. I grunden 
är det åkeriägarna som efterfrågat lättare vagnar.  Bodensläp AB, tillverkare av vagnar, 
har insett marknadsvärdet med lättare konstruktioner och är intresserade av att få veta 
vilka utvecklingsmöjligheter höghållfasta stål kan ge. Till sist har vi LuCoil Steel AB, 
dotterbolag åt SSAB Tunnplåt, som tillverkar höghållfasta stål och som är initiativtagare 
till detta uppdrag. 
 
Som åkeriägare finns ett klart intresse av att få ner vikten på både lastbil och timmersläp 
eftersom totalvikten är begränsad till 60 ton och man bara får betalt för den last man 
fraktar. En lastbil med kran och släp väger utan last ca 30 ton. Den tillåtna timmerlasten 
blir då max 30 ton. En annan viktig faktor som påverkar åkarnas lönsamhet är 
dieselpriset, som stigit kraftigt de senaste åren. Ett lättare ekipage drar naturligtvis mindre 
diesel än ett tungt och ger dessutom utrymme för större last. Det inte ovanligt att ett 
lastbilsekipage går mellan 25000-30000 mil/år och drar 5 l/mil. Om dieselpriset är 8 
kr/liter plus moms ökar lönsamheten med 24000 kr/år för varje dl diesel som kan sparas.  
Kravet på låg vikt i förhållande till lastförmåga har därför fått större betydelse än tidigare 
när åkeriägarna ska köpa nya timmersläp. 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 
Målet med examensarbetet är att försöka hitta en konstruktion som tillsammans med 
LuCoil Steels höghållfasta stål ger ett lättare timmersläp. Detta ska göras med hjälp av 
hållfasthets- och FEM-beräkningar. Som utgångspunkt har Bodensläps lättviktstrailer 
valts ut som referens, finns att se i bilaga 1. Referensmodellen och den nya 
konstruktionsmodellen kommer att genomgå likadana hållfasthets- och FEM-beräkningar 
så att de lätt kan jämföras med varandra.  

1.3 AVGRÄNSNINGAR 
Det har gjorts ett antal avgränsningar på arbetet för att det inte ska bli för stort. Det finns 
många ställen där man skulle kunna minska vikten på ett släp, t ex det som håller upp 
ljusen baktill, sidokrockskyddet, fjädrar, hjulaxlar eller bankar. För att begränsa arbetet 
har endast chassiet valts ut som arbetsområde. Det vill säga de två I-balkarna, som ligger 
utsträckt längs hela vagnen och stagen emellan dem. Referenschassiet och förklaring till 
dess delar finns att se i kapitel 4.1. En annan avgränsning är att inte använda andra stål i 
det nykonstruerade konceptet än de som LuCoil Steel AB och SSAB Tunnplåt tillverkar. 
För att undersöka om dagens släp är optimalt viktdimensionerade krävs ett djupgående 
arbete med tid och resurser som inte får plats inom ramen för detta examensarbete på 20 
veckor. Därför har kriterierna för den nya konstruktionen varit att dimensionera den så att 
den överensstämmer med referenssläpets böj- och vridstyvhet samt bucklingsegenskaper. 
För att undvika onödigt merarbete har vissa förenklingar av FEM-modellerna också 
gjorts.  
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– Släpet illustreras som en ytmodell med skalelement med en viss tjocklek. Eftersom 
beräkningar med skalelement ger ett tillräckligt tillfredställande resultat och dessutom har 
en mycket snabbare beräkningstid än solida element är detta en vettig förenkling.  
– Delar på släpet, som inte har någon praktisk funktion vad gäller hållfastheten, som i det 
här fallet en avfasning längst bak på balken, har förenklats och gjorts som en rak balk. 
Förstyvningsplåtarna på insidan av I-balken har gjorts som hela fyrkanter istället för att 
de är avfasade som i riktiga modellen, detta underlättar modelleringen. Vid alla 
förstyvningar har endast ett tjockare material lagts ut på en avskild del av en och samma 
yta. Tjockleken på materialet utgår från samma medelyta vilket gör att materialet sväller 
lika mycket från båda hållen tills den uppnått sin tjocklek. Att utgå ifrån samma yta blir 
inte riktigt rätt men en tillräckligt bra approximation.   
– Alla små detaljer som svetsfogar och bultar mm tas bort från FEM-modellerna för att 
inte störa resultaten. Vill man veta specifikt hur en viss svetsfog kommer att bete sig i ett 
visst läge krävs en detaljstudie av svetsfogen. 
– Utmattning av materialet har inte tagits med i beräkningarna. 
– Kostnadsberäkningar utgår. 

1.4 LUCOIL STEEL AB 
LuCoil Steel AB bildades i april 2002. Tidigare bestod LuCoil Steel AB av avdelningen 
Specialstål inom SSAB Tunnplåt. Nu är det ett eget dotterbolag inom SSAB Tunnplåt, 
som tillhör SSAB koncernen, och finns i Luleå i anslutning till stålverket. LuCoils 
affärsidé är att tillverka och marknadsföra Superstål som gör slutprodukterna lättare och 
mer hållbara än produkter tillverkade av konventionellt stål. Superstålet kan ge upp till 55 
% lättare konstruktioner.  
Större delen av företagets omsättning kommer från tillverkningen av höghållfasta stål 
med en sträckgräns upp till 1700 MPa, men de tillverkar och säljer även andra stålsorter 
som till exempel extra formbara och högkolhaltiga stål. Fakta om stålen som använts i 
detta examensarbete finns att se i bilaga 2. Ytterligare information om hur man bör arbeta 
med höghållfasta stål finns att läsa om i referenslitteraturen [1] och [2]. Mer upplysningar 
om företaget LuCoil Steel AB och SSAB Tunnplåt finns att se i [3] och [4]. 

1.5 BODENSLÄP AB 
Bodensläp AB tillverkar släpvagnar för tung trafik, som timmervagnar, 
lastbilspåbyggnader, styckegods chassier mm. Förutom tillverkning av dessa utför 
Bodensläp AB även ombyggnationer, service och reparationsarbeten på fordon för tung 
trafik.  
Bodensläp AB har tidigare samarbetat med examensarbetare. 1997 utfördes ett 
examensarbete av Tomas Vikström då en analys och omkonstruktion av 
vändkransbryggan till ett timmersläp gjordes, se [5]. Mer information om företaget finns 
att se i [6]. 
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2 MARKNADSUNDERSÖKNING 

2.1 MITTIA SKOGSTRANSPORTMÄSSA 
För att undersöka vad som finns tillgängligt på marknaden besöktes Mittia 
Skogstransportmässa. Kontakt togs med ett antal timmersläpstillverkare på mässan och 
följande information erhölls: 
 
a) Måtten på ramen (I-balkarna) varierar för olika tillverkare 
Några av de timmersläpstillverkare som fanns på mässan var Mjölby Släp & Trailer AB, 
OY NÄRKO, Norrborns Industri AB PARATOR, JYKI, Bodensläp AB, Translink 
KILAFORS och Hellgrens. En grov uppmätning av I-balkarna, på släpen från dessa 
tillverkare, gjordes under mässan. Höjden på det främre livet varierade mellan ca 12 och 
19 cm, höjden på det bakre livet varierade mellan ca 32 och 42 cm, livets godstjocklek 
varierade mellan 5 och 20 mm.  Flänsarnas bredd varierade mellan 150 och 170 mm, och 
flänsarnas höjd varierade mellan ca 12 och 15 mm. För att få en uppfattning om hur liv 
och fläns ser ut, se referenschassiet och dess tillhörande delar i kapitel 4.1. 
 
b) Det finns olika sätt att tillverka I-balken.  
Alla timmersläpstillverkarna utom Mjölby Släp & Trailer AB (MST), har en svetsad I-
balk som går genom hela släpet. MST har istället en standard I-balk och har därför inga 
svetsfogar längs med balken. Däremot är det uttaget ett v längst fram för att kunna göra 
flaskhalsen. För att få ihop materialet igen, så det blir en hel balk, böjer de upp 
underdelen och lägger en svetsfog där istället, se bild 1 nedan. 

Bild 1. MSTs standard I-balk 
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c) Olika sätt att räkna på hållfastheten. 
Vissa timmersläpstillverkare använder sig av datorstödda beräkningsprogram där man 
kan simulera vilka påfrestningar vagnen utsätts för under olika lastfall. Andra gör 
manuella överslagsberäkningar och verifierar med praktiska prov. En del av tillverkarna 
har heltidsanställda konstruktörer medan andra hyr in konsulter då det behövs.  
 
d) Olika stål  
Materialvalet blir allt viktigare och många tillverkare försöker hitta bättre material. På 
många delar som t ex bankar har man delvis gått över till aluminium och höghållfasta 
stål. Många är intresserade av att hitta framför allt lättare material med samma 
egenskaper.    
 
e) Kundanpassningar 
De flesta tillverkare har ett bassortiment av vagnar, men det sker ändå en ganska 
omfattande kundanpassning på många släp. Kunderna har olika önskemål när det gäller 
lastbankar, skydd, belysning, däckdimensioner, antal axlar och axelavstånd mm och det 
finns en mängd olika varianter av dessa. Här har kunderna olika behov och ofta bestämda 
åsikter om vad de vill ha, vilket gör det svårt att göra färdiga standardvagnar. Det finns 
dock ett omfattande regelverk när det gäller vikter och dimensioner på tunga fordon. 
Dessa regler finns att hämta på Vägverket, se [7]. Går även att läsa mer om en del av 
dessa regler i kapitel 3.4. 
  
f) Överspänning 
En del timmersläpstillverkare överspänner sina släp. Detta för att balkarna ska bli relativt 
raka då last ligger på. 

2.2 LASTBILSFÖRARE 
För att få en inblick i vilka erfarenheter lastbilsförare har av timmersläp, intervjuades en 
förare under en arbetsdag. Som tidigare sagts har förare relativt stora möjligheter att 
påverka släpvagnsleverantörerna vid val av utrustning på nya vagnar som ska köpas. 
Denna förare påpekar speciellt att det är väldigt individuellt hur olika förare trivs med 
samma vagn. Även körstilen kan variera mycket, beroende dels på personlighet och dels 
på om man äger sitt eget åkeri eller om man är anställd. Personligen tycker inte föraren 
ifråga om korta släp eftersom de upplevs som vingligare att köra. En bra längd enligt 
föraren är 10, 40 m.  
Hur mycket en förare kör är väldigt olika. Det är vanligt med 2 skift och ca 3 lass/skift, 
vilket ger ca 1560 lass/år och bil (3 lass/skift*2 skift/dygn*5 dygn/vecka*52 veckor/år). 
Sträckan som detta motsvarar ligger kring 25000-30000 mil/år. När en lastbil drar ca 5 
liter/mil förstår man att det blir höga bränslekostnader för åkarna och att de kan tjäna 
pengar på att få en minskad vikt på både lastbil och släp. 
En vagn som körs på detta sätt håller i ca 5-8 år enligt föraren. De skador som 
uppkommer är sprickbildningar som för det mesta sitter i svanhalsen och ovanför 3: e 
hjulaxeln, men även över de andra hjulaxlarna. Det finns åkare som tror att detta beror på 
att rambalken är för styv. 
Föraren berättar också att bredden på ramen har ett samband med vilka slags hjul man 
väljer. Vid så kallade supersingel däck ger man ett utrymme för ramen att vara bredare. 
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Den bredare ramen gör att konstruktionen blir mer stabil, men samtidigt blir ekipaget mer 
spårkänsligt med endast ett hjulpar och det blir besvärligt om man får punktering på 
något av däcken. Kör man med dubbla däck och råkar ut för punktering, går det ändå bra 
att ta sig till närmste mack för däckbyte. Dubbla däck kräver mer utrymme vilket gör att 
man inte kan ha en lika bred ram som vid singel däck.   

2.3 SLÄP I ANDRA LÄNDER 
På Mittia Skogstransportmässa fanns i princip bara en typ av släp. Alla 
utställningsvagnarna hade två hjulaxlar fram och två bak samt två stycken I-balkar som 
ram. Efter sökande på webben efter andra konstruktioner i andra länder verkar det som att 
timmervagnar med två hjulaxlar både fram och bak inte är lika vanliga utomlands som i 
norden. Det är mycket vanligare med s.k. semitrailers utomlands. Det är vagnar som 
kopplas fast ovanför lastbilens bakhjul och saknar egna hjulaxlar framtill. Följande bilder 
visar vagnar från USA: 
            

Från [8]           Från [9]     
        

2.4 OY NÄRKO AB 
Företagsgruppen Närko group AB består av tre företag; Oy Närko AB, Trailer Rigg och 
Botnia Grönsaker. Oy Närko AB tillverkar allt ifrån ”Euro-trailers” och containers till 
timmer- och flistrailers. Närko är ett stort företag inom branschen och har tidigare 
producerat mellan 1000 och 2000 släp per år och företaget förväntas fortsätta växa och 
producera ännu mera.  
Besök gjordes hos Närko för att se hur ett så stort företag arbetar med tillverkning av 
släp. Under nittiotalet gjorde Närko ett testsläp av dåtidens höghållfasta stål, med ca 640 
MPa i sträckgräns, men resultatet blev inte lyckat. Kunskapen om höghållfasta stål var 
inte lika stor då och stålet som användes hade dessutom inte lika hög sträckgräns som det 
stål som finns att tillgå idag. Mer information om företaget finns att se i [10]. 
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3 TEORI 

3.1 HÖGHÅLLFASTA STÅL  
Höghållfasta stål har samma E-modul som vanligt stål. Detta gör att utböjningen hos två 
likadana detaljer, tillverkade i vanligt stål och i höghållfast stål, blir lika stor vid lika 
belastning. Det som skiljer höghållfast stål gentemot vanligt stål är att det höghållfasta 
stålet har högre sträck- och brottgräns, vilket gör att man kan ha tunnare material och 
fortfarande klara av belastningen. Som en tumregel för att räkna ut hur mycket tunnare en 
detalj kan göras i höghållfast stål jämfört med vanligt stål så används formel (1) nedan: 

     

2

1

1

2

Re
Re

=
t
t (1)                                                

 

Där t1 och Re1 är det vanliga stålets tjocklek respektive sträckgräns och t2 och Re2 är 
tjocklek och sträckgräns hos det höghållfasta stålet. Mer information om denna formel 
finns att se i referens [2]. 
 
Marknadspotentialen för höghållfasta stål finns i hög grad inom transportsektorn eftersom 
de möjliggör lättare konstruktioner med mindre miljöbelastning som följd. Stora företag 
inom bil-, flyg- och rymdindustrin jobbar mycket med just höghållfasta 
lättviktskonstruktioner idag.  
 
Positiva effekter av lättviktsmaterial i transporthjälpmedel: 
 

 Förbättrad bränsleeffektivitet och minskade koldioxidutsläpp. 
 Reducerad materialåtgång, minskad kostnad och miljöbelastning. 
 Förbättrad prestanda för acceleration, kurvtagning och bromssträcka. 
 Ökad effektiv lastförmåga och möjliggörande av installation av extra utrustning 

utan viktökning. 
 
Men det är inte bara att byta ut det gamla materialet mot det nya. Det krävs ofta en 
omkonstruktion av produkten för att materialet ska komma till sin rätt. Byter man ut 
materialet rakt av så kan problem som bland annat buckling och vippning uppstå. 

3.2 FÖRDELAR MED CAD/FEM 
Med hjälp av datorn och de CAD/FEM program som finns idag kan snabba 
hållfasthetsberäkningar göras på relativt stora och komplexa geometrier. Det är lätt att 
ändra de olika designparametrarna och därmed få en uppfattning om hur en produkt kan 
förbättras. Jämfört med hållfasthetsberäkningar för hand kan CAD/FEM program göra att 
både tid och pengar sparas. Man kan upptäcka de flesta ”konstruktionsmisstagen” i olika 
testmodeller med CAD/FEM programmen och därigenom minimera antalet prototyper. 
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Prototyper kostar pengar att tillverka och speciellt kostsamt blir det om produkten är 
komplex eller stor, som i det här fallet med en timmervagn.  

3.3 FEM 
Femanalysen i detta arbete har utförts i 3D-modelleringsprogrammet I-DEAS, se [11]. 
FEM står för Finita elementmetoden och det är en approximativ numerisk metod för 
analys av olika problem. I det här fallet handlar det om hållfasthetsproblem, men det 
finns även andra problem som kan lösas med hjälp av FEM. Exempelvis kan 
värmeöverförings- och strömningsproblem beräknas. FEM-analys används ofta när 
problem blir för stora och komplicerade för att lösa för hand.  
Innan man kan använda metoden måste en fungerande skal- eller solidmodell ritas upp. 
FEM fungerar så att den modellerade strukturen delas upp i ett nät av ”element” som har 
formen av denna struktur. Det finns olika typer av element och här har tvådimensionella 
skalelement använts. Anledningen till detta är att det ger ett tillräckligt bra resultat och att 
beräkningarna går fortare att genomföra jämfört med om man använder exempelvis 
tredimensionella element. Alla dessa element som bildas knyts ihop i hörnen med 
varandra genom noder och bildar ett elementnät, se bild 2 nedan. När detta nät skapas 
finns möjlighet att välja både material och tjocklek på modellens olika delar. I detta 
specifika fall är det stål, som är ett linjärt elastiskt material, som används. Efter att laster 
och randvillkor har lagts på elementnätet eller ”meshen” kan beräkningar utföras. När 
detta är klart kan man med hjälp av ett visualiseringsverktyg se exempelvis deformationer 
och spänningar som uppträder. Mer information om metoden hittas i referenslitteraturen 
[12] och [13].  

Bild 2. Elementnät 

3.4 VÄGVERKET 
Hos vägverket finns ett antal olika bestämmelser för hur mycket ett släp får väga och 
vilka dimensioner det får ha. Man kan läsa om detta i vägverkets ”Vikt och 
dimensionsbestämmelser för tunga fordon” i kapitel 4 på webbadressen 
http://www.vv.se/filer/publikationer/lastalagligt.pdf, se även [7].  
Det allmänna vägnätet är indelat i tre olika bärighetsklasser (BK); BK1, BK2, BK3. Det 
är BK1, allmän väg, som oftast trafikeras av timmersläpen. Beroende på vilket 
axelavstånd det är på släpet och vilken bärighetsklass det är gäller olika regler för hur 
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mycket som kan lastas på släpet. På referenssläpet som tagits upp i detta examensarbete 
sitter det bladfjädrar mellan axlarna och det är dubbla axlar både bak och fram med ett 
inbördes avstånd på mindre än 1,8 m. Trycket som dessa axlar kan ta upp kallas för 
boggitryck och vid BK1 är det 18 ton. Detta gör att den totala vikten av släpet 
tillsammans med timret högst får vara 36 ton. Eftersom själva vagnen i dagsläget väger 
ca 6 ton betyder det att vikten på timret inte får överstiga 30 ton.  
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4 BODENSLÄPS BEFINTLIGA TRAILER 

4.1 REFERENSSLÄPETS KONSTRUKTION OCH MATERIAL 
I dag har Bodensläp AB ett släp som har testats och varit i bruk under flera års tid. Detta 
släp kommer även fortsättningsvis att användas som ett referenssläp. För att visa hur detta 
timmersläp är uppbyggt har referensmodellen ritats upp nedan. Förklaring på modellens 
olika delar finns utskrivet och bilderna visar endast chassiet, först stående på kant och 
sedan nedfällt, som om det står på marken.  

 - 9 - 
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Materialet som har använts i referensmodellen är följande: 
 
355JO  sträckgränsen 335-355 N/mm2 brottgränsen 490-630 N/mm2 

 
Domex 650 sträckgränsen 650 N/mm2  brottgränsen 700-800 N/mm2 

 
S275JR sträckgränsen 255-275 N/mm2 brottgränsen 410-560 N/mm2

 
S355J2H sträckgränsen ca 350 N/mm2  brottgränsen ca 470 N/mm2

 
Domex 240 sträckgränsen 240 N/mm2  brottgränsen ca 360 N/mm2

4.2 LASTFALL OCH BERÄKNINGAR 
I och med att referenssläpet har varit i bruk under lång tid, vet man att det håller och 
fungerar som det ska och att det därmed också är ett bra släp att jämföra 
beräkningsvärden med. Eftersom referenssläpet har goda köregenskaper och liten tipprisk 
har kriterierna för den nya konstruktionen varit att dimensionera den så att den 
överensstämmer med referenssläpets böj- och vridstyvhet samt bucklingsegenskaper. På 
så sätt så blir släpet varken för mjukt och sladdrigt eller för styvt. Beräkningar har till 
största delen gjorts med hjälp av Finita elementmetoden som beskrevs tidigare, men även 
viss handberäkning för att kontrollera resultatet, se bilaga 3 och 4. 

4.2.1 Böjstyvhet 
Vid Fem-beräkningar av böjstyvheten och nedböjningen har följande uppgifter används: 

1. Ett timmersläp får ha en totalvikt på 36 ton. Referenssläpet som väger 6,2 ton, 
får då ha en timmervikt på ca 30 ton.  

2. De 30 ton som timret väger delas upp i två buntar och på fyra bankar. Det vill 
säga 7.5 ton på varje banke. 

3. För att vara på den säkra sidan har det antagits att en åkare skulle kunna agera 
olagligt och lasta på 5 ton extra på varje bunt, vilket totalt ger en timervikt på 40 
ton och 10 tons vikt på varje banke.   

4. Lasten har fördelats ut direkt över ramen på samma plats och yta som bankarna 
ligger an mot.  

5. Även infästningen av bladfjädrarna ligger an direkt mot I-balken, utbredd på en 
yta lika stor som bladfjäderinfästningen. 

6. Ett material med E-modulen lika med 206 GPa och poissons tal lika med 0,29 
har använts på hela chassiet. 
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För att erhålla ett trovärdigt resultat på sina Fem-beräkningar krävs att bra randvillkor 
anges. I det här fallet har följande randvillkor valts: 

1. Längst fram på släpet finns en dolly som ramen sitter fast i. Dollyn består i stort 
av två hjulpar och en rund vändkrans som gör att släpet kan svänga. Ramen sitter 
fastskruvad på fyra ställen i denna vändkrans, på de två längsgående I-balkarna 
och på de två mellanstagen som finns där emellan dem. I FEM-modellen av detta 
sitter ramen fast i vändkransen genom en rad med fast inspända noder, men med 
fria rotationer, mitt i vändkransen, se bild 3 nedan. Som tidigare nämnts är ramen 
fast inspänd i hela vändkransen och inte bara utefter en rad som illustreras i bild 3.  
Men eftersom vändkransen sitter ovanför ett eget hjulpar med fjädring är det inte 
särskilt trovärdigt att sätta restriktioner som säger att vändkransen är helt och 
hållet fast inspänd. Att sätta den helt fast skulle vara orealistiskt, eftersom det då 
skapas väldigt stora spänningskoncentrationer just där. 

Bild 3. Fast inspända noder med fria rotationer 

2. En förenkling av bladfjäderinfästningen baktill mellan hjulupphängning och ram 
har gjorts, se bild 4. Bladfjädern är modellerad med skalelement med tjockleken 
50 mm och den är momentfritt hopsatt med styva element som går upp till I-
balken. Fjädern i Fem-modellen går mellan bladfjädern och hjulaxeln, där den är 
fast inspänd. Genom att modellera infästningen på det här sättet får man ett 
trovärdigare resultat i jämförelse med att ramen skulle vara direkt fast inspänd i 
hjulen. Fjädern som används i FEM-modellen har samma styvhet som bladfjädern 
på referenssläpet.   
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 Bild 4. Bladfjäder infästning i I-DEAS 

För att kolla att böjspänningarna ligger ungefär på den nivå de ska i I-DEAS, gjordes 
några enkla handberäkningar för att verifiera värdena. Beräkningar gjordes med avseende 
på ren böjning på två olika ställen, där livhöjden är som högst och som lägst, det vill säga 
strax bakom flaskhalsen och längst fram. Balkarnas längd sattes till tio meter och för att 
förenkla beräkningarna hade de samma tvärsnitt genom hela balken. Balken var fast 
inspänd med en kraft ansatt på mitten. Detta ger upphov till en maximal böjspänning i 
mitten av balken. För att kunna få jämförande värden i I-DEAS gjordes likadana 
beräkningar där. Maximala spänningar vid handberäkning fås ur följande ekvationer:  

  

  
maxmax

z
I

M
⋅=σ    (2) 

  

 
2

5⋅
=

PM    (3) 

 

 
För att veta mer om dessa beräkningar läs bilaga 3. 

 
4.2.2 Vridstyvhet 

Då Fem-beräkning på vridstyvheten gjordes ansattes ett kraftpar i modellen för att skapa 
ett moment, M. Detta moment kommer att skapa en vridning, Ө rad, av balkarna. Hur 
stora krafterna är, som skapar momentet, spelar mindre roll då det är vridstyvheten som 

är intressant. Vid vridning gäller sambandet 
KG

M
  v

⋅
⋅

=
L

θ , se [14]. Där θ  är antalet 

radianer som konstruktionen har vridit sig, KG ⋅ är vridstyvheten, L är längden och  
är vridande moment. Det randvillkor som använts är den fasta inspänningen som 
förklarats i punkt 1. ovan i kap 4.2.1. Kraftparet på 817,5 N är ansat längst bak på varsin 
I-balk med hävarmen som halva släpets bredd, 0.55 m.   

vM
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4.2.3 Buckling 
Två stycken olika bucklingsberäkningar utfördes på referensmodellen, en vid 
böjbelastning och en vid vridbelastning. Det är känt sedan tidigare att referenssläpet inte 
bucklar, men inte med vilken säkerhet. När man utför en bucklingsberäkning i I-DEAS 
får man ut en bucklingsfaktor Bf. Denna faktor multiplicerat med den pålagda kraften 
utgör den kraft varvid modellen kommer att buckla. Vid böjbelastning uppstod 
bucklingen i de längsgående I-balkarna och vid vridbelastning uppstod bucklingen i 
mellanstagen. Då bucklingsberäkningarna gjordes användes lika randvillkor som när 
böjberäkningarna respektive vridberäkningarna utfördes. För att undvika 
stelkroppsrotation vid vridbelastningen användes ett extra villkor vid denna beräkning. 
Det sattes mitt i tvärstaget längst bak och förhindrade möjligheten till förflyttning i 
höjdled.     
 
Även här utfördes handberäkningar för att verifiera resultaten. Ett test gjordes på en ny 
balk med lika krafter och randvillkor som på de tester som utförts i bilaga 3. För att få 
ytterligare information om dessa beräkningar, se bilaga 4.   
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5 GENERERING AV IDEER OCH KONCEPT 

5.1 METODIK 
Arbetet med att ta fram ett nytt koncept har delats in i fem olika faser; brainstorming; 
enklare beräkningar; utformning; jämförelse på balknivå och jämförelse på ramnivå. 
Dessa faser har följts i den ordning de står och är till för att få struktur på arbetet.  

5.2.1 Brainstorming   
Detta är den kreativa fasen då alla idéer får flöda fritt. Ju fler idéer man kan få ner på 
papper desto bättre. När många olika idéer finns nerskrivna ska några av de mest 
intressanta förslagen väljas ut för fortsatta studier. Det är dock viktigt att man är specifik 
med vad det är man ska brainstorma om. I detta fall var det att hitta alternativa lösningar 
på utformningen av de längsgående I-balkarna på släpet och att utnyttja de egenskaper 
som höghållfasta stål har.  

5.2.2 Enklare beräkningar 
För att få en idé om vilka av dessa balkprofiler som var något att satsa på utfördes enklare 
beräkningar av dessa. För att böjstyvheten ska kunna vara ungefär lika på det nya släpet 
som på referenssläpet, krävs att båda släpens I-profiler har lika stort yttröghetsmoment. 
Geometriska justeringar gjordes i de olika balkprofilerna, som framkom ur 
brainstormingen, för att tillfredställa detta krav. Exempel på justeringar kan vara att 
minska livtjockleken och höja livet på balken. Som referensbalk användes en I-profil med 
5 mm godstjocklek och 12 mm flänstjocklek. Massorna och höjden på de olika profilerna 
jämfördes och fem-beräkningar på böjstyvheten gjordes då balklängden var 10 m. För att 
kunna utläsa någon skillnad mellan de olika profilerna, placerades i största möjliga mån 
randvillkor och krafter ut på samma ställen som i referensmodellen. Bilder och resultat av 
dessa beräkningar kan ses i bilaga 5. 
Av de olika profilerna är det en tunnare I-profil, en C-profil och en fackverksprofil som 
visar sig vara mest effektiv viktmässigt. Av dessa valdes den tunnare I-profilen ut för 
fortsatt arbete. Det beror mestadels på att det var svårt att få ut några bra spännings- och 
nedböjningsvärden från fackverksstrukturen och att nedböjningen i flänsen på C-balken 
blev stor. Dessutom gör valet av den tunnare I-profilen att det blir mycket lättare att 
jämföra resultat med referenssläpet som också är uppbyggd av I-balkar.  

5.2.3 Utformning 
Denna fas leder fram till ett visst utseende på de längsgående balkarna på släpet. I detta 
arbete valdes en tunnare I-profil, men i princip hade man kunnat välja vilken som helst av 
profilerna. För att ta reda på bästa sättet att utforma de längsgående I-balkarna gjordes ett 
momentdiagram på ena referensbalken då en realistisk last var pålagd. Där det största 
momentet uppstår behövs rimligtvis mest med material. Momentdiagrammet som togs 
fram visar endast ett visst lastfall och kan därmed inte gälla i alla situationer, men ger 
dock en indikation på hur balken ska dimensioneras. Momentdiagrammet kan ses i bilaga 
6. Eftersom referenssläpet är utformat i närheten av vad momentdiagrammet säger om 
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dimensioneringen, har referenssläpets utformning använts som mall. Momentdiagrammet 
och valet av I-profilen gör att de längsgående balkarna i den nya modellen kommer att se 
likadan ut som de i referenssläpet, men med lite andra dimensioner.  
Referenssläpet är uppdelat i fyra olika stycken med sex olika tvärsnitt. För att skapa den 
nya I-balken och uppnå en lägre vikt har dessa tvärsnitt justerats. Flera olika profiler har 
testats med exempelvis ett tunnare och istället högre liv. För att få samma böjstyvhet på 
den nya balken som på referensbalken gäller fortfarande att de måste ha lika 
yttröghetsmoment. Bucklingstester har även utförts på samma profiler. För att kunna 
avgöra vilka av dessa profiler som är bäst för ändamålet har vikten per meter också 
räknats ut och satts till en jämförande parameter. Vid bucklingsberäkningarna är det 
viktigt att noggrant och analysera resultaten. Är det bara enkla konstruktioner med tunna 
och långa plåtfält, som till exempel en balk, uppkommer lätt så kallade globala 
bucklingsmoder. Detta kan ibland ske på den första bucklingsmoden och syns genom att 
hela balken vippar ut som en enda stor bula. Tittar man sedan på nästa bucklingsmod kan 
en mer koncentrerad bula erhållas, vilket motsvarar den problematiska bucklingen. Är det 
endast globala bucklingar som uppkommer kan dessa med ganska stor säkerhet 
förhindras med hjälp av tvärstag och förstyvningsplåtar. Exempel på hur en 
bucklingsuträkning går till finns att läsa mer om i bilaga 4.  
För att sammanfatta denna fas, beror utformningen av balken på momentdiagrammet, 
yttröghetsmomentet och bucklingen.   

5.2.4 Jämförelse på balknivå 
I denna fas gjordes beräkningar och jämförelser mellan referensläpets och det nya släpets 
längsgående I-balk, med avseende på böjstyvhet och buckling. Även här gäller det att se 
upp med globala och lokala bucklingsmoder. I-balkarna var utan förstyvningar och 
förstärkningsplåtar i detta läge. Jämförelserna genomfördes vid lika laster och randvillkor 
och resultatet av denna jämförelse finns att se i bilaga 7.   
Vid jämförelse av nedböjningen mellan två balkar är det viktigt att man jämför den 
faktiska nedböjningen av balken och inte den totala nedböjningen. I och med att 
infästningen bak består av fjädrar, finns möjligheten att en stelkroppsrotation kan äga 
rum. Man vet då inte hur mycket själva balken har deformerats, utan bara den totala 
deformationen, vilket gör det väldigt svårt att jämföra nedböjningen. Tester på detta har 
gjorts, på en av referenssläpets I-balkar och på den nyframtagna balken, för att se om 
detta händer och om det i så fall är stor skillnad mellan de riktiga deformationerna. Dessa 
beräkningar finns att se i bilaga 8. Bild 5 nedan visar utifrån vilken figur dessa 
beräkningar är gjorda.  
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aL

Ufδ

 
 

Bild 5. Nedböjningsuppställning 

I figuren står de olika bokstäverna för detta:   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Det är alltså U som är intressant att veta och jämföra mellan nya balken och 
referensbalken. 

5.2.5 Jämförelse på ramnivå 
I denna fas är det tänkt att man ska komma fram till en bra lösning på ett nytt släp. Man 
vet hur det två längsgående I-balkarna på släpet ska se ut men inte hur de ska kopplas 
ihop. I denna fas får man därför utgå ifrån antaganden och sedan göra tester för att 
verifiera dem eller se att de inte fungerar. För att ha någon slags utgångspunkt valdes som 
första antagande att utgå ifrån referenssläpets utseende. Det gjordes tester med 
referenssläpets exakta dimensionsmått och förstärkningar på mellanstagen som knyter 
ihop släpet. Även tester med uppskalade dimensionsmått och tunnare plåt genomfördes.   
Kraven på nedböjningen kommer med stor säkerhet att uppfyllas även på ramnivå. Detta 
på grund av att I-balkarna tar upp den största kraften, vilket gör att mellanstagen inte 
påverkar nedböjningen nämnvärt. Bucklingen kan däremot påverkas av hur mellanstag 
och förstärkningar är utformade. Till en viss gräns blir stabiliteten bättre om fler 
mellanstag används. Bucklingen är därför viktig att hålla koll på vid utformningen av 
mellanstagen. I denna fas kommer även det tredje kriteriet in, vridningen. Vridningen på 
den nya modellen ska vara lika som vridningen på referenssläpet. Eftersom den nya 

Ub    = Nedböjningen bak 
Uf   = Nedböjningen fram 
Um  = Totala nedböjningen 
U    = Balkens nedböjning 
δ     = Stelkropps nedböjning 
aL   = Avstånd till max nedböjning 

UmUb 

U
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modellen har ett tunnare liv än vad referenssläpet har, ger det att den nya modellen, med 
samma mellanstag som referenssläpet, kommer att bli mindre vridstyvt än referenssläpet. 
För att motverka detta gjordes tester med slutna profiler, som är bra just i det avseendet. 
Samma arbetssätt som tidigare användes här med antaganden och sedan verifiering av 
dessa. Beräkningarna på den nya modellen med avseende på de tre kriterierna som sattes 
upp har utförts på exakt samma sätt, med laster och randvillkor, som de gjordes i 
referensmodellen i kapitel 4.2.1-4.2.3.  
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6 RESULTAT 
Under hela arbetets gång har flera olika varianter på balkar och tvärstag till ramen testats, 
men bara en typ av ram har valts ut. Den utvalda ramen är inte optimerad fullt ut, men det 
är en klar förbättring av referensen. Endast ett koncept har valts ut att gå vidare med här, 
men naturligtvis kan man hitta fler lösningar på en ram både med I-balkar och med någon 
annan typ av profil, se bilaga 5. Resultatet av beräkningarna på referenssläpet och det 
utvalda konceptet presenteras nedan. 

6.1 REFERENSSLÄPET 

6.1.1 Böjstyvhet 
Hela referenssläpet fick en nedböjning på 0,0329 m och en maximal spänning på 136 
MPa. Detta med en last av 40 ton timmer, vilket är 10 ton mer än tillåtet. Den maximala 
spänningen uppkommer vid bankarna där timret ligger an och lokalt vid infästningen 
fram vid vändkransen. Vid den smalaste delen av flaskhalsen finns en spänning på ca 100 
MPa och vid flänsen både uppe och nere, längs mittenparitet, uppgår spänningen till ca 
75 MPa. I bild 6 nedan illustreras de olika spänningarna som uppkommer i balken då den 
belastas. Färgerna på bilden motsvarar olika spänningar och dessa finns beskrivna i 
högerkanten av bilden.  

Bild 6 Spänningarna i referenssläpet vid böjning  
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6.1.2 Buckling 
Bucklingsfaktorn, Bf, vid böjbelastning blev 8.92. Bf gånger den pålagda kraften blir den 
kraft för vilken släpet kommer att buckla. Det beräknas inträffa då en kraft på 
40kNx9.81x8.92 = 3.5 MN läggs på släpet. Bucklingsmoden inträffar precis framför 
tredje axeln, se bild 7 nedan. 

Bild 7. Referenssläpets bucklingsmod, vid böjbelastning 

Bucklingsfaktorn, Bf, vid vridbelastning blev 7.31. Vilket betyder att kraften då buckling 
inträffar kommer vara ca 2.9 MN. Denna bucklingsmod uppkommer också vid tredje 
axeln, fast i flänsen på mellanstaget som sitter där. Se bild 8 nedan.   
 

Bild 8. Referenssläpets bucklingsmod, vid vridbelastning 
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6.1.3 Vridning 

Vid vridning gäller sambandet 
KG

M
  v

⋅
⋅

=
L

θ , [14]. Där θ  är antalet radianer som 

konstruktionen har vridit sig, KG ⋅ är vridstyvheten, L är längden och  är vridande 
moment. Vid små deformationer som i det här fallet gäller att sin 

vM
θ  ≈ θ  rad. Då ett 

kraftpar på 817,5 N läggs längst bak på balkarna, en riktad uppåt och en nedåt, ges en 
förskjutning av balkarna åt ena hållet på 0,00995 m. Hävarmen är då 0.55 m. Det vill 
säga att när släpet står vridet är det ca 2 cm mellan den lägsta och högsta punkten. 

Vridstyvheten, ( = KKG ⋅ v ), är då: Kv = 
θ

LM v ⋅ . Kv räknas fram från ekvationerna nedan 

och resultatet finns att se i Bild 9.  
 
 
Tanθ  = 0,00995/0.55  =>   
θ = 1,036 ْ= 0,0181 rad 
 
M = 817,5 x 0.55 = 449,6 Nm 
 

Kv = 
θ

LM v ⋅ = 239800 Nm2

Bild 9. Referenssläpet vid vridning 

6.1.4 Vikt 
Focus på detta arbete har varit att minska vikten på timmersläpets chassi. Det vill säga de 
två längsgående I-balkarna plus stagen mellan dem. Totalt sett väger referenssläpet 6200 
kg, enbart chassiet väger 1220 kg. Största delen av vikten består alltså av andra delar som 
vändkransen, hjulaxlar och bankar m.m. Referenssläpet finns att se i Bilaga 1. 

6.2 NYTT KONCEPT 

6.2.1Konstruktion och material 
Utseendet på det nya konceptet gentemot referenssläpet ser identiskt ut sånär som på tre 
parametrar.  

1. Tvärsnitten på den längsgående I-balken är lite olika.  
2. Tjockleken på all plåt som används är tunnare.  
3. De tre mellanstagen som sitter baktill har gjorts om till slutna fyrkantsprofiler, 

men med ungefär samma mått som tidigare.  
 
1. Den längsgående I-balken i det nya konceptet är uppdelad i fyra sektioner, precis som 
referenssläpet, som ger sex olika tvärsnitt. I figurerna nedan förtydligas hur balken är 
uppbyggd med hjälp av dessa tvärsnitt. Värdena som finns inom parantes i tabellen 
motsvarar referenssläpets mått.   
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  Nytt koncept kontra (referenssläpet) 

Tvärsnitt hliv (mm)

tliv 

(mm) bfläns (mm) tfläns (mm)

1 175 (150) 
8 

(20) 150 (150) 10 (12) 

Sektion1 Sektion 2 Sektion 3 Sektion 4

hliv
        tliv

 
 
    tfläns 
 - 21 - 

 
2. Det material som har använts är två olika stål, ett från LuCoil Seel AB [3] och ett från 
SSAB Tunnplåt [4]. Från LuCoil Steel AB är det Hiloc 850 EH-V och från SSAB 
Tunnplåt är det Domex 700 MC. Beteckningarna betyder att Hiloc-stålet har en 
sträckgräns på 850 N/mm2 och Domex-stålet en sträckgräns på 700 N/mm2. Hiloc-stålet 
är i det nya konceptet 4 mm tjockt och används till den bakre livplåten, enligt ovan, och 
till alla mellanstagen. Domex-stålet är 8 och 10 mm tjockt och används i den längsgående 
balken, enligt tabellen ovan, och som förstyvningar vid flaskhals, vändkrans och tubstag. 
Totalt är det alltså tre olika tjocklekar på det nya konceptet och två olika stålsorter. 
Produktbladen till dessa material finns att se i bilaga 2.  
 
3. Vid användning av ett tunnare stål som i det nya konceptet blir också släpet mindre 
vridstyvt. För att avhjälpa detta används slutna profiler. En jämförelsebild på detta kan 
ses i bild 10 nedan. 

 

 

 

 

 

2 175 (150) 4 (5) 150 (150) 10 (12) 
3 380 (347) 4 (5) 150 (150) 10 (12) 
4 361 (328) 4 (5) 150 (150) 10 (12) 
5    331,5 (301) 4 (5) 150 (150) 10 (12) 
6 320 (290) 4 (5) 150 (150) 10 (12) 

bfläns
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Bild 10. Nya konceptet kontra referenssläpet 

Måtten på dessa har inte förändrats nämnvärt, utan i princip bara slutits med hjälp av en 
plåt. 

6.2.2 Böjstyvhet 
Nedböjningen på det nya släpet blir 0,0334 m och den maximala spänningen uppgår till 
273 MPa. Även här med en last på 40 ton, vilket är 10 ton mer än tillåtet. Den maximala 
spänningen uppkommer endast vid infästningen av vändkransen. I anslutning till 
krafterna är spänningen ca 200 MPa och vid smalaste delen av flaskhalsen är den ca 160 
MPa. Vid mittenpartiet och delvis längst fram och bak har flänsarna spänningen ca 100 
MPa både upptill och nertill. Man kan även se vissa spänningskoncentrationer vid tredje 
och sista axeln på I-balken i storleksordningen 140 MPa. I bild 11 nedan kan dessa 
spänningar ses i form av olika färger.  
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Bild 11. Spänningarna i det nya konceptet vid böjning 

6.2.3 Buckling 
Bucklingsfaktorn, Bf, vid böjbelastning blir 4.21. Detta inträffar då en kraft på 
40kNx9.81x4.21 = 1.65 MN läggs på släpet. Bucklingen sker på precis samma ställe som 
den gör i referensmodellen. Bucklingsmoden i referensmodellen finns att se i bild 7 i 
kapitel 6.1.2. 
 
Bucklingsfaktorn, Bf, vid vridbelastning blir 2.57. Detta ger att kraften är ca 1 MN när 
bucklingen inträffar. Eftersom mellanstagen har slutna profiler baktill på det nya släpet 
sker det ingen buckling på dem. Däremot uppkommer bucklingen på förstärkningsplåten, 
placerad vinkelrät mot flänsen, som ligger precis intill där det bucklade i 
referensmodellen se bild 12. 
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Bild 12. Nya konceptets bucklingsmod, vid vridbelastning 

6.2.4 Vridstyvhet 
Lika stort kraftpar, 817,5 N, placeras ut som i referensmodellen. Det ger en maximal 

förskjutning åt ena hållet på 0,00983 m, se bild 13. Vridstyvheten är då Kv =
θ

LM ⋅ ,se [1].  

 
Tanθ  = 0,00983/0.55  =>   
θ = 1,024 ْ= 0,0179 rad 
 
M = 817,5 x 0.55 = 449,625 Nm 
 

Kv = 
θ

LM ⋅ = 241140 Nm2

 
Bild 13. Nya konceptet vid vridning 
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6.2.5 Vikt 
Vikten på chassiet enligt det nya konceptet är endast 925 kg.  Då referenschassiet väger 
1220 kg kommer en viktbesparing på 295 kg att kunna göras. Det vill säga en 
viktminskning på 24 %. 

6.3 SAMMANSTÄLLNING AV RESULTATEN 
En överblickstabell har skapats för att kunna jämföra resultaten och se vilka skillnader 
som finns mellan referenssläpet och det nya släpet. Tvärsnitten 1-6 finns att se i kapitel 
6.2.1. Se överblickstabell nedan. 
 
  Nytt koncept Referenssläpet 

  hliv (mm)

tliv 

(mm) bfläns (mm) tfläns (mm) hliv (mm)

tliv 

(mm) bfläns (mm) tfläns (mm)

Tvärsnitt 1 175 8 150 10 150 20 150 12 
Tvärsnitt 2 175 4 150 10 150 5 150 12 
Tvärsnitt 3 380 4 150 10 347 5 150 12 
Tvärsnitt 4 361 4 150 10 328 5 150 12 
Tvärsnitt 5 331,5 4 150 10 301 5 150 12 
Tvärsnitt 6 320 4 150 10 290 5 150 12 

Nedböjning och 
spänning i 

balken 

0,0334 m 
och 273 

MPa 

0,0329 m 
och 136 

MPa 

Buckling 

Bf=4,22 
och 

Bf=2,57  

Bf=8,92 
och 

Bf=7,31  

Vridstyvhet 
Kv=241140 

Nm2
Kv=239800 

Nm2

Vikten på 
chassiet 925 kg  

Viktminskning på 24 % 

1220 kg    
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7 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

7.1 REFERENSSLÄPET KONTRA NYTT KONCEPT 
Examensarbetet har i huvudsak gått ut på att arbeta fram en metod för hur man kan, med 
hjälp av höghållfasta stål, minska vikten på ett timmersläp. Största delen av arbetstiden 
har ägnats åt hållfasthetsberäkningar, där de tre viktigaste kriterierna varit böjstyvhet, 
vridstyvhet och buckling.   
 
Tittar man på böjstyvheten så har referensmodellen ungefär lika värde på nedböjningen 
som i det nya konceptet. Spänningen är däremot ca dubbelt så hög hos det nya konceptet 
jämfört med referenssläpets, vilket är precis vad man försöker att uppnå för att utnyttja 
det höghållfasta stålet. Det nya konceptets spänning skulle till och med kunna nå upp till 
tre gånger så stor spänning som referenssläpet och ändå hålla kraven. Tittar man på 
säkerhetsnivån på referenssläpet så blir den, om man tar hänsyn till alla spänningar i 
ramen, 2.5. Det vill säga att man når plasticering om man lägger på en 2.5 gånger så stor 
last, vilket i detta fall skulle vara 100 ton. Räknar man däremot utan 
spänningskoncentrationerna vid infästningen vid vändkransen och i anslutning till 
krafterna så får man en säkerhet på ca 3.4. 
 
Referenssläpets bucklingsfaktor blev 8.92 och det nya konceptsläpets bucklingsfaktor 
blev 4.21. Detta kan tyckas vara stor skillnad, men det finns ingen anledning att ha en 
bucklingsfaktor som är större än 2.5 eller 3.4, om man räknar bort 
spänningskoncentrationerna. Eftersom vi redan konstaterat att plasticering kommer att 
inträffa med just denna säkerhet så spelar det ingen roll om buckling sker efter att det 
inträffat, då ramen redan är förstörd. Anledningen till att bucklingsfaktorn är så stor på 
refernssläpet beror förmodligen på att man inte tittat särskilt ingående på detta och därför 
tagit i vid dimensioneringen av ramen för att vara ”säker”. 
 
Vridstyvheten blev 239 800 Nm2 för referenssläpet och 241 140 Nm2 för det nya 
konceptet. Detta betyder att släpen har ungefär lika vridstyvhet och att man har uppfyllt 
det sista av de tre kraven.  

7.2 SLUTSATSER 
Av resultatet framkommer att det nya konceptet uppfyller kraven på alla de tre kriterier 
som sattes upp i början av detta examensarbete. Den nya modellen har lika böj- och 
vridstyvhet som referenssläpet och en bucklingsfaktor som är tillräckligt stor. Det är 
därför troligt att det nya konceptet, om det tillverkas, kommer att få samma 
köregenskaper som referenssläpet, vilket var något som man också ville uppnå. Skulle 
man däremot vilja att släpet vore aningen mindre vridstyvt, som vissa åkare önskar, kan 
man undvika att sätta slutna profiler på alla de tre stagen baktill på släpet. Detta vore 
intressant att testa, men svårt att rekommendera eftersom man inte vet vad som händer 
med köregenskaperna. Målet med examensarbetet har varit att komma fram till en 
konceptlösning som uppfyller dessa tre kriterier samt att chassiet ska väga mindre än 
innan. Detta mål har infriats och vikten på chassiet har reducerats med ca 295 kg, vilket 
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motsvarar en viktminskning på ca 24 %. Det finns många fler kilon att tjäna om man 
dessutom kan minska vikten på de övriga delarna.   

7.3 FORTSATT ARBETE  
En aspekt som det inte har tagits någon hänsyn till i detta arbete är utmattning, då det 
antagits att det nya stålet har samma utmattningsegenskaper som stålet i referenssläpet. 
Men här finns en osäkerhetsfaktor som det skulle vara väldigt intressant att utforska och 
göra fysiska tester på, för att se vad som egentligen händer.  
 
I detta arbete blev det bestämt från början att det nya konceptet skulle ha samma 
hållfasthetsvärden som referenssläpet. Men det skulle vara intressant att kolla om 
referenssläpets värden är optimala eller inte. Det kan göras genom praktiska tester, som 
exempelvis att sätta töjningsgivare på ett släp i bruk och se vilka verkliga värden man får.  
 
Eftersom det är vikten man är intresserad av att sänka är det även intressant att undersöka 
resterande delar på släpet som vändkransen, ljushållare, axlar mm.  
 
Man skulle även kunna undersöka och gå igenom andra slags profiler, exempelvis de som 
finns med som förslag ifrån brainstormingfasen i det här examensarbetet.   

 - 27 - 



 
Svedberg, Viktminskning av timmersläp 

REFERENSER 

[1] SSAB Tunnplåt, Plåthandboken – att konstruera och tillverka i höghållfast plåt, 
utgåvaVII 

 
[2] SSAB Tunnplåt, Produktfakta, Lygner marknadskontakt AB, Göteborg 
 
[3] www.lucoil.se, 2005-09-01 
 
[4] www.ssabdirekt.com, 2005-09-01 
 
[5] Tomas Vikström (1997) Analys och omkonstruktion av vändkransbrygga till 

timmersläpvagn, Examensarbete, Luleå tekniska universitet, ISRN: LTU - EX - - 
1997/155 - - SE 

 
[6] www.bodenslap.se, 2005-09-01 
 
[7] www.vv.se, 2005-09-01 
 
[8] http://www.gsnet.com/inventory/Trailers/LoggingandForestry/100104643_1977_ 

1_LogTrailerTruckEquipment.asp, 2005-09-01           
 
[9] http://www.goodmantruck.com/Trailers/trailers.htm, 2005-09-01                  
  
[10]  www.narko.com, 2005-09-01  
 
[11] Mark H. Lawry (1994) I-DEAS Master Series 2.0, Student guide, USA, ISBN 0-

9638178-1-7 
 
[12] Cook, R. D., Malkus, D. S. and Plesha, M. E., Concepts And Applications Of 

Finite Element Analysis, Third Edition (New York: John Wiley & Sons, New 
York, 1989), 437-448 

 
[13] Zienkiewicz, O. C. and Taylor, R. L., The Finite Element Method, Fourth Edition, 

Volume 2, Solid and Fluid Mechanics, Dynamics and Non Linearity (London: 
McGraw-Hill Book Company, 1991), 284-290. 

 

[14] Bengt Sundström (1998) Handbok och formelsamling i hållfasthetslära, 
Stockholm, Institutionen för hållfasthetslära KTH 

 
[15] Handboken Bygg – allmänna grunder (1983) Stockholm, LiberFörlag, ISBN 91-

38-06075-2 
 
[16] Handboken Bygg – byggtabeller (1983) Stockholm, LiberFörlag, ISBN 91-38-

90245-1 
 

 - 28 - 

http://www.lucoil.se/
http://www.ssabdirekt.com/
http://www.bodenslap.se/
http://www.vv.se/
http://www.gsnet.com/inventory/Trailers/LoggingandForestry/100104643_1977_ 1_LogTrailerTruckEquipment.asp
http://www.gsnet.com/inventory/Trailers/LoggingandForestry/100104643_1977_ 1_LogTrailerTruckEquipment.asp
http://www.goodmantruck.com/Trailers/trailers.htm
http://www.narko.com/


 
Svedberg, Viktminskning av timmersläp 

 
[17] Nilsson, L., Oldenburg, M.: FEMP – An interactive, graphic finite element 

program for small and large computer systems – USER’MANUAL. Rep. 
1983:07T, Luleå University of Technology, Luleå, 1983. 

                 
 

 - 29 - 



 
Svedberg, Viktminskning av timmersläp 

BILAGA 1 
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BILAGA 2 
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BILAGA 3 
För att säkerställa att uträkningarna i I-DEAS stämmer med manuella 
överslagsberäkningar har två beräkningsfall jämförts. I första fallet används en 10 m lång 
balk (1) med samma I-profil som referenssläpet har framför svanhalsen. Balken sitter fast 
inspänd i ändarna och belastas med 18500 N på mitten. I det andra beräkningsfallet 
används en 10 m lång balk (2) men med den I-profil som gäller för referenssläpet bakom 
svanhalsen, där balken är som högst, och den belastas med 28250 N på mitten.  
Anledningen till att olika krafter ansätts beror på att man vill ha ungefär lika sammanlagd 
spänning i båda testbalkarna som den sammanlagda spänningen i referenssläpet. 
Referenssläpet gav en sammanlagd spänning på 136 MPa. Därför sattes en kraft ut, på 
dessa test balkar, som motsvarar denna spänning. Kraften blev då på (1) 18500 N och på 
(2) 28350 N. 
Eftersom man ur handberäkningarna endast får veta spänningarna som finns längsmed 
balken är det viktigt att endast titta på dessa även i I-DEAS modellen och inte de 
sammanlagda spänningarna. I det här fallet gäller spänningarna i Z-led.  
Spänningsvärdena från I-DEAS beräkningarna blev: 
(1) = 131 MPa 
(2) = 96.7 MPa 
 
Tittar man på handberäkningarna gäller följande uppställning, från [14]: 

 
 

 
maxmax

z
I

M
⋅=σ    (2) 

  

 
2

5⋅
=

PM    (3) 

 
 
 

max
σ = beloppet av den maximala spänningen i balkens längdsriktning 
|M| = beloppet av momentet 
|z|max = beloppet av maximala avståndet från tvärsnittets tyngdpunkt till ändan på balken 
I = yttröghetsmomentet 
P = kraft 
T = tvärkraft 
Krafterna som användes i I-DEAS beräkningarna användes också här i 
handberäkningarna. Den maximala spänningen här gäller alltså bara längsmed balken.  
Resultatet av handberäkningarna blev: 
(1) = 128 MPa 
(2) = 95 MPa 
 
Spänningsvärdena på beräkningarna från I-DEAS och handberäkningarna ligger varandra 
väldigt nära, vilket skulle bekräftas.  

 - 35 - 



 
Svedberg, Viktminskning av timmersläp 

BILAGA 4 
När man genomför en bucklingsberäkning får man en bucklingsfaktor Bf. Bf multiplicerat 
med den pålagda kraften ger den kraft för vilken balken kommer att buckla. 
Bucklingsspänningen blir därmed σB = ((FpålagdBf L)/(4Iy))zmax, från [14]. Från 
beräkningarna i I-DEAS får man de tre första bucklingsmoderna, dvs. de tre första 
bucklingsfaktorerna. Dessa moder kan vara både globala och lokala. Globala moder är 
när hela balken vippar ut och det brukar för det mesta inte vara något problem att undvika 
med hjälp av förstärkningar och uppstyvningar, men får man en lokal mod är det värre. 
De lokala bucklingsmoderna ser ut som en buckla utbredd över en mindre specifik yta på 
plåten och dessa vill man undvika. Därför är det viktigt att man kollar efter de lokala 
bucklingsmoderna då man jämför mot handberäkningarna. Vid beräkningar av balk (1) 
och balk (2) som nämndes tidigare i bilaga 1 uppstår inga lokala bucklingsmoder av de 
tre som fås från beräkningen. Därför har en annan balk valts ut för att illustrera detta. 
Denna balk (3) har en livtjocklek på 4 mm, flänsarna är 10 mm och höjden på livet är 380 
mm. En kraft på 28350 N ansattes och balken är fast inspänd i ändarna.  
 
Resultatet från beräkningarna i I-DEAS blev följande: 
(3):  Bf  = 0.51, 2.70, 4.28   
 
En lokal buckling hittades vid den tredje moden där Bf  = 4.28. 
Fpålagd = 28350 N 
L = 10 m 
Iy = 13,2391E-5

 
Detta ger då i sin tur bucklingsspänningen σB = ((FpålagdBf L)/(4Iy))zmax  = 447 MPa. 
 
 
Handberäkningarna har gjorts utifrån Handboken bygg, allmänna grunder [15] och 
Handboken bygg, byggtabeller [16]. Finns att läsa mer om hur beräkningarna utfördes i 
[15] på sidorna 495-498 och i [16] på sidorna 124-125. 
 
Resultaten från dessa beräkningar blev följande: 
(3): Bucklingsspänningen = 489 MPa  
  
 
Värdena från handberäkningarna och IDEA-S stämmer ganska bra överens med varandra, 
vilket man ville få bekräftat. 
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BILAGA 5 
 
1. I-balk (referensprofil)     Liv: 5 mm 

       Fläns: 12 mm 
       Hliv: 150 mm 
       F: 139 74 N (utsatt på en nod) 
       Iy: 2.5069E-5
      σ max: 140 MPa 
       Umax: 0.0339 m 
       m: 340 kg 
 
 

2. I-balk med rillor                             Liv: 4 mm 
          Fläns: 4 mm 
          Hliv: 215 mm 
          F: 139 74 N (utsatt på en nod) 
          Iy: 2.51998E-5
                    σ max: 358 MPa 
          Umax: 0.0311 m 
          m: 188 kg 
  
 
 

3. C-balk med rillor      Liv: 4 mm 
       Fläns: 4 mm 
       Hliv: 300 mm 
       F: 139 74 N (utsatt på en nod) 
       Iy: 2.5798E-5
      σ max: 798 MPa 
       Umax: 0.12 m (flänsen som böjts) 
                  m: 158 kg 
 
 
 

4. Låd I-profil med rillor under       Liv: 3 mm 
      Fläns: 3 mm 

     Hliv: 251 mm 
      F: 139 74 N (F/2 utsatt på två noder) 
      Iy: 2.50519E-5
     σ max: 1230 MPa (lokalt vid krafterna) 
      Umax: 0.0367 m 
                 m: 237 kg 
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5. Låd I-profil med rillor    Liv: 3 mm 

 Fläns: 3 mm 
 Hliv: 258 mm 
 F: 139 74 N (F/2 utsatt på två noder) 
 Iy: 2.5643E-5
 σ max: 455 MPa 
 Umax: 0.0334 m 
 m: 238 kg                                                                                                

                                                                              
   

 
 
6. Låda motsvarande två I-balkar  Liv: 4 mm 

          Fläns: 4 mm 
          Hliv: 246 mm 
          F: 139 74 N (utsatt på 2 noder) 
          Iy: 5.18319E-5 (2 I-balkar)
         σ max: 287 MPa 
          Umax: 0.0287 m 
          m: 529 kg (2 I-balkar motsvarar 680 kg) 

 
 
  
7. Fackverk      Liv: 4 mm 

         Fläns: 4 mm 
         Hliv: 250 mm 
         F: 139 74 N (F/2 utsatt på två noder) 
         Iy: 2.53547E-5
        σ max: 147-502 MPa (beror på hur det belastas) 
         Umax: 0.00038-0.000465 m (svårt att få rätt Iy ) 
                    m: 162 kg 
 

 
 
8. I-profil med 4mm plåttjocklek   Liv: 4 mm 

         Fläns: 4 mm 
         Hliv: 255 mm 
         F: 139 74 N (utsatt på en nod) 
         Iy: 2.55189E-5
        σ max: 173 MPa 
         Umax: 0.0311 m 
                    m: 173 kg 
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BILAGA 6 
  
Momentvärdena längs balken beräknades med FEM-programmet PCFEMP, från [17]. 
Dessa har sedan sats ihop till momentdiagrammet nedan. Noll på x-axeln motsvarar 
framändan på balken och tio på x-axeln motsvarar bakändan på balken. 
Beräkningsvärdena för diagrammet finns att se på nästkommande två sidor. 
 

Momentdiagram
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STAR < trailerram > 
14 15 6 2 3 2 0 0 
 
COOR 
1 0 0. 0. 
2 0 0.61 0. 
3 0 1.764 0. 
4 0 2.31 0. 
5 0 3.766 0. 
6 0 6.315 0. 
7 0 6.7145 0. 
8 0 7.8115 0. 
9 0 8.625 0. 
10 0 8.9135 0. 
11 0 7.263 -0.2 
12 0 7.263 -0.4 
13 0 8.3625 -0.2 
14 0 8.3625 -0.4 
 
 
ELEM 
1 1 0 1 2 
2 1 0 2 3 
3 2 0 3 4 
4 3 0 4 5 
5 4 0 5 6 
6 4 0 6 7 
7 4 0 7 8 
8 4 0 8 9 
9 4 0 9 10 
10 5 0 7 11 
11 5 0 8 11 
12 5 0 8 13 
13 5 0 10 13 
14 6 0 11 12 
15 6 0 13 14 
 
 
BOUN 
2 0 1 1 0 
12 0 1 1 0 
14 0 1 1 0 
 
FORC 
1 0 0. -49.5E3 0. 
4 0 0. -49.5E3 0. 
6 0 0. -49.5E3 0. 
9 0 0. -49.5E3 0. 
 
MATE 
6 
2.E11 .3 0. 2.5E-4 2.93E-5 0. 0 0 0. 0. 
6 
2.E11 .3 0. 2.5E-4 2.93E-5 0. 0 0 0. 0. 
6 
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2.E11 .3 0. 2.5E-4 2.93E-5 0. 0 0 0. 0. 
6 
2.E11 .3 0. 2.5E-4 2.93E-5 0. 0 0 0. 0. 
6 
2.E11 .3 0. 2.5E-4 10.0E-5 0. 0 1 0. 0. 
0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
6 
2.E11 .3 0. 1.55E-6 10.0E-5 0. 0 1 0. 0. 
0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
 
END 
MACR 
TANG 
FORM 
SOLV 
REDB ON 
PRIN ON 
DISP 
STRE 
END 
STOP 
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BILAGA 7 
Istället för fasta inspänningar baktill, som använts vid de tidigare beräkningarna på 
balknivå, användes nu en förenklad modell av bladfjäderinfästningen. Denna finns att se 
på bild 4 i rapporten. Framtill är balken inspänd längs en rad med noder där alla 
translationer är fasta och rotationerna är fria. Denna rad med noder ligger ungefär 810 
mm in från framändan på balken, i mitten på vändkransen.  
En av de längsgående I-balkarna från referenssläpet (4) har testats och jämförts med den 
nya framtagna I-balken (5). Resultaten från dessa beräkningar kan ses nedan: 
 
(4):  F: 196,2 kN   (motsvarar 20 ton)  
  σ max: 255 MPa 
  Umax: 0.0341 m 
                        m: 445 kg 
  Bf : 1.14, 3.44, 4.19 (tredje moden Bf = 4.19 var lokal) 
 
 
(5):   F: 196,2 kN   (motsvarar 20 ton)  
  σ max: 307 MPa 
  Umax: 0.0341 m 
                        m: 347 kg 
  Bf : 0.19, 1.03, 1.94 (ingen av dessa moder var lokala) 
 
Det man kan se av detta resultat är att nedböjningen är lika på de båda balkarna vilket de 
ska vara. Spänningen i referensbalken, balk (4), är lägre än spänningen i den nya balken, 
balk (5), vilket är bra då man vill utnyttja det höghållfasta stålet så mycket som möjligt. 
Balk (5) väger ca 100 kg mindre än balk (4), vilket också är jättebra med tanke på 
viktkriteriet. Bucklingen är lite mer komplicerad. I balk (4) har man en lokal mode då Bf 
= 4.19, men ingen lokal mod hittades i balk (5). Detta gör att balkarna inte kan jämföras, 
men eftersom balk (4) sitter i en konstruktion som totalt har ett bucklingsvärde, Bf = 8.92 
så är det uppenbart att mellanstagen i hög grad påverkar bucklingsvärdet positivt. 
Beslutet blev därför att gå vidare med det nya konceptet, även om bucklingsvärdena inte 
håller för kraven i detta skede.  
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BILAGA 8 
Här är ett exempel på hur man kontrollerar att ingen stelkroppsrotation ägt rum, utan att 
man får den riktiga nedböjningen. De balkar som jämförts är balk (4) och balk (5) från 
bilaga 7. Beräkningarna har gjorts utifrån bilden nedan. 
 
 aL 
 

 Ub    = Nedböjningen bak 
Uf   = Nedböjningen fram 
Um  = Totala nedböjningen 
U    = Balkens nedböjning 
δ     = Stelkropps nedböjning 
aL   = Avstånd till max nedböjning 

 Ufδ 
 Um Ub

 
 

U 
 
 

aL
UUU ffb −

=
− δ
L

  (ekv.1) 

 
 
 U = Um – δ   (ekv.2) 
 
Genom att följa en och samma nod i de två modellerna på tre olika ställen, fram, bak och 
vid maximal nedböjning och se hur mycket denna har förflyttat sig så får man ut värden 
på de parametrar som behövs för att lösa ekvation 1 och 2.   
När man vet den riktiga nedböjningen på de båda balkarna så är det bara att jämföra dem 
och se om stelkroppsrotation har ägt rum eller inte. Resultaten från denna test blev 
följande: 
 
(4): U = 0.01092 m ≈ 1.1 cm nedböjning 
 
(5): U = 0.01104 m ≈ 1.1 cm nedböjning 
 
Det inträffar alltså ingen stelkroppsrotation i det här fallet. 
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