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SAMMANFATTNING 

Detta examensarbete ämnar att ta fram ett fungerande koncept på en timmertransportör som 
skall underlätta arbetet med transporten av timmerstockar till och från sågen i Nyland. Detta 
skall kunna utföras av en person. Examensarbetet utgår från en utarbetad kravspecifikation 
mellan författare och beställare. Metoden för att genomföra arbetet inleds genom en analys av 
tillämpningsområdet varefter en kartläggning av kommersiella lösningar görs och därefter 
börjar koncepten att skissas upp. Ett urval av de utarbetade idéerna av de olika lösningarna på 
timmertransportörer görs, detta kan sedan m h a en CAD-mjukvara ritas upp och färdigställas 
till ett färdigt koncept.   
 
Genom bestämt materialval på konstruktionen, certifierat med ISO 9001 standarder, samt 
analys av specifika lastfall på timmertransportören kan hållfastheten teoretiskt beräknas och 
verifieras med hjälp av vedertagna teoretiska samband. Dessa resultat jämförs sedan med 
resultaten från en FE-analys som görs med hjälp av en dator. Med hjälp av denna metod tittar 
man närmare på konstruktionens kritiska punkter och jämför datorns uträkningar med de 
handberäknade resultaten för att bilda en djupare uppfattning av konstruktionens hållfasthet, i 
detta fall visade resultaten på hyggliga överensstämmande värden.  
 
Lösningen av timmertransportören resulterade i en timmervagn på räls. Den hanterar den 
största timmerstocken som sågen i Nyland troligen kan hantera utan problem, d.v.s. en 
timmerstock på diametern 0,7 meter och 6,5 meter lång, denna väger omkring 1,3 ton. 
Timmertransportören håller för laster uppemot 15 ton och så länge inte lastcyklerna överstiger 
hundratusen, vilket är högst otroligt visar även utmattningsberäkningarna på svetsen och 
konstruktionen som sådan att inneha en väldigt lång livslängd. 
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ABSTRACT 

This thesis aims to develop a workable concept for a timber transporter to ease up the work 
with managing the log transport to and from a sawmill in Nyland, this with only the power 
source of one person.  The thesis is based on a requirement specification that was defined in 
collaboration with the client. 
  
The work began by analysing the scope and then a survey of commercial solutions was analysed, 
after that a creative process resulted in concept sketches. Different designs on the timber carrier 
were made and then by a selection one design concept was drawn up in a CAD software.  
 
Through specific construction materials, certified by ISO 9001 standards, and analysis of specific 
load cases on the timber carrier, the strength was theoretically calculated and verified. These 
results were then compared with the results of a FE-analysis made by a FEM software. This 
method enables to investigate the critical points more closely by comparing the computer 
calculations with the manual calculations, which helps to form a deeper understanding of 
structural strength for the timber carrier. In this particular case, the results showed decent 
matching values.  
 
This work resulted in a timber wagon on rails. It can handle the largest log the saw in Nyland 
probably can handle without any problems, i.e. a log with a diameter of 0.7 meters and 6.5 
meters in length, with a weight of about 1.3 tonnes. The timber transporter can withstand loads 
up to 15 tons over hundred thousand load cycles. The fatigue calculations show that the welds 
and the design have a very long lifespan.  
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1 INLEDNING 

Hur transporterar man en timmerstock från timmerhögen till en såg på ett lämpligt sätt utan en 
motordriven lina? I denna rapport har en unik lösning till detta problem tagits fram.  
 
Med hjälp av en analys på tillämpningsområdet, en kartläggning av kommersiella lösningar samt 
utbyte av filosofiska visioner mellan uppdragsgivare och författare tas flera alternativ fram. Två 
studiebesök gjordes runtom Umeå området för att bättre bilda en uppfattning över hur och vad 
en anläggning för ett sågverk opererar. Varefter alternativen skissas upp m h a CAD 
(SolidWorks) och ett urval av alternativen görs under konsultation med beställaren. Därefter 
kan konstruktionen dimensioneras efter utförda teoretiska hållfasthetsberäkningar samt FEM-
beräkningar utförda i ANSYS till stöd.  Slutligen kan ritningarna av konstruktionen färdigställas 
varvid konceptet görs iordning för att levereras till beställaren.  

1.1 Bakgrund 

I Nyland, ett par mil utanför Umeå, har ett privat sågverk installerats i en omrenoverad ladugård. 
Avsikten med detta sågverk är att uppdragsgivaren skall kunna såga upp brädor och timmer för 
eget bruk i små kvantiteter. För närvarande finns det ingen timmertransportör som kan 
transportera timmerstockarna in till sågen inne i ladugården. Då timret är tungt att hantera 
ensam krävs det i nuläget lämpligen två personer för att transportera timret in till sågverket på 
ett relativt smidigt sätt. Uppdragsgivaren vill ha ett förslag på hur detta kan lösas och hur det 
kan komma att se ut med vissa krav.  
 
Transportörens uppgift är att transportera timret till sågen som är av typen Wood Mizer LT15, 
se figur 1. Sågverket drivs av en 7,5 kW elmotor och kan hantera alla slags trädstammar upp till 
70 centimeter i diameter och en max längd på ca 8 meter med den uppsättning av såg och bädd 
som finns tillgänglig.   
 

 

Figur 1. Wood Mizer LT15, sågverket installerat i Nyland. Bilden är tagen från (Mekwood, 2015). 
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1.2 Wood-Mizer’s historia 

Wood-Mizer’s historia började 1982 i USA med ägarna Donald Laskowski och Daniel Tekulve. 
Deras första produkt var ”LT30”, detta sågverk patenterades 1984 och ”LT” står för den första 
bokstaven i deras efternamn.  
Med lanseringen av en större modell ”LT40”, se figur 2, invigdes en fabrik i Indianapolis. Därefter 
sålde Wood-Mizer över 2 500 sågverk efter bara fem år. De relativt billiga sågverken som sågade 
timmer till samma kvalitet som övriga dyrare konkurrerande sågverken gjorde detta till en 
succé.  
 

 
Figur 2. Wood-Mizer LT40, lanseringen av denna var uppstarten för fabriken i Indianiapolis. Bilden är tagen 

från (Wood-Mizer, 2015). 

 
Den portabla sågverksindustrin blomstrade och kunderna efterfrågade sågverk med högre 
produktivitet. Wood-Mizer svarade med att lansera en super serie, 1997 presenterades deras 
minsta typ av sågverk vid den tidpunkten – sågverket ”LT15”. 
Deras ankomst till Europa var bokstavligen genom en vind av förändring, en stor vind. 1987 
ödelade en orkan miljontals av träd i nordöstra Frankrike, Storbritannien och sydvästliga 
Skandinavien. Efterfrågningar från Storbritannien och Norge sköljde över fabriken i Indianapolis 
som indikerade på ett bredare behov av den ökade populariteten av band sågverk över Europa.   
 
Under 1989-1990 fortsatte försäljningarna att öka dramatiskt av sågverk i Europa och det 
bestämdes att det skulle stationeras ett kontor i Europa för att bättre kunna ta omhand om deras 
kunder i Europa. Försäljningarna i Polen gick väldigt bra och det beslutades att det Europeiska 
huvudkontoret skulle stationeras i Polen.  
 
Inledningsvis var fulla montaget av sågverken importerat från USA, men över tid så växte 
efterfrågan i Europa så pass att man valde att särskild produktion aktiviteter skulle utföras i 
Polen. Under 1994-95 lades nya produktionen och monteringslokalerna ned. En ingenjörs- och 
design-departement byggdes upp vilket skapade nya, riktiga Europeiska produkter som ”AC 
Electric Band Sawmills” (AC elektriska band sågverk), ”CBN Sharpeners” (CBN slip), ”Semi-
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Industrial Sharpener” (semi-industriell slip) och den breda använda liten till medium ”LT20” 
sågverket.  
 
Idag är Wood-Mizer ett dynamiskt och modernt internationellt företag. Huvudkontoret i Europa 
styr organisationen runtom i Europa, Afrika och Asien. Företaget arbetar mot ISO 9001:2008 
standarder, den nya fabriken sysselsätter mer än 300 personer. Under 2007 byggdes en ny 2 
400 kvadratsmeter bladproduktionsbyggnad upp för att möjliggöra installationen av ytterligare 
bladlinjer samt för att frigöra utrymme i sågverksproduktionsbyggnaden. 
 
Under 2012-13 har ytterligare två byggnader färdigställts vilket ökade arean för produktion och 
kontor utrymmen med över 4 200 kvadratmeter.  
 
Wood-Mizer’s servicecenter ökar, med representanter i mer än 100 länder. Dessa är förutom 
helägda filialer i Tyskland, Storbritannien, Norge och Ryssland. Ryssland som har ett eget 
nätverk av blad distributörer i 20 ryska regioner.  
 
Under mer än 30 år av världsomfattande verksamhet, har Wood-Mizer tillverkat mer än 60 000 
sågverk och ett brett utbud av kompletterande träförädlingsutrustningar.  

1.3 Syfte och problemställning 

Syftet är att ta fram ett koncept på en timmertransportör som skall underlätta för 
uppdragsgivaren att transportera dessa timmerstockar till sågen på ett ergonomisk och säkert 
tillvägagångssätt.  
 
Den unika lösningen presenterar ett problem nämligen att kartläggningen av liknande lösningar 
är tämligen svårupptäckta. Under projektets gång har information om liknande lösningar för 
små sågverk visat sig obefintlig. Lösningen är även begränsad från att inte vara driven av någon 
kraftkälla vilket har visat att göra uppgiften ännu svårare att finna någon information om denna 
uppenbarliga omoderna lösning. De stora kommersiella sågverken använder sig ofta av 
timmertransportörer drivna på hydraulik, pneumatik eller elektricitet och om dessa lösningar 
finns det jämförelsevis en ofantlig mängd information om.  

1.4 Mål 

Målet är att ta fram ett eller flera koncept över en konstruktion på en timmertransportör som 
skall operera mellan timmerhög och såg i Nyland. Timmertransportören skall även uppfylla 
särskilda krav från beställaren. 

1.4.1 Kravspecifikation 

Kraven rangordnas enligt följande, initialt hög prioritet varefter dalande prioritet. 
 

1. Transportören skall vara hanterlig av en person. 

2. Transportören skall ha relevant dimensionering för hantering av timmerstockar 
uppemot 70 cm i diameter och 6 meter långa, detta med säkerhetsmarginal. 

3. Timmertransportören skall kunna tas undan efter användning. 

4. Beräknad utmattning och hållfasthet av konstruktion.  

5. Beräknad maximal tillåten last. 

6. Konstruktionsritning över koncept. 
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1.5 Avgränsningar 

Detta koncept avser endast huruvida timmerstocken skall transporteras in och ut från sågverket 
i Nyland. Det är även begränsat till att endast ta fram ett teoretiskt möjligt koncept av en 
timmertransportör. I detta koncept skall följande delar ingå: Konstruktionsritningar, beräknad 
hållfasthet, beräknad utmattning på material och svets samt beräknade max laster. 
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2 TEORI – HÅLLFASTHET  

Denna del baserar sig på teorin bakom (Lundh, 2013). Samtliga hållfasthets ekvationer i denna 
konceptstudie har gjorts under antagandet att materialet uppvisar lika egenskaper i alla 
riktningar. Sådana material kallas isotropa. Denna konceptstudie intresserar sig även enbart på 
metalliska material (stål), där atomanordningarna uppvisar en ordnad struktur som bildar 
kristaller, detta kallas för kristallina material enligt (Lundh, 2013). Enskilda rena kristaller hos 
metalliska material uppvisar dock anistropi i elastiskt hänseende då styvheten har olika 
egenskaper i olika riktningar. Men för metalliska material inom praktisk- teknisk användning är 
dessa alltid polykristallina. Detta p.g.a. sin uppbyggnad av ofantligt många oordnade kristallkorn 
som i sin tur leder till att materialet uppvisar lika egenskaper i alla riktningar och därmed 
uppnår materialet isotropi.  

Enligt (Lundh, 2013) är den skildring av materialets egenskaper, de grundläggande ekvationer, 
som ingår i hållfasthetslärans grundsamband kan ämna relation mellan yttre krafter och 
deformationer eller förbindelse mellan spänning och töjning. Det sist nämnda förhållandet är 
dock beroende av materialets atomära struktur och man bör med kunskap om materialets 
struktur i mikroskala, dvs. kunskap angående materialets atomstruktur och gitter anordningar 
kunna avgöra dess deformationsegenskaper. Den vetenskapliga forskningen inom detta område 
har ännu inte nått fram till det stadium att det ingenjörstekniskt går att utnyttja resultaten 
menar (Lundh, 2013). Därför måste man vända sig till experimentella metoder i makroskala för 
att förärva den kunskap om olika materials grundläggande samband. Vid experimentella 
utredningar förekommer vanligen en viss skiljaktighet i resultaten, vilket medför att det inte är 
möjligt att exakt bestämma deformationsegenskaperna.  Sambanden kan också vara komplexa, i 
och med det brukar man definiera grundläggande samband för teoretiska material och 
genomföra analyser för sådana modellmaterial. Resultaten av analyserna kan sedan stämma mer 
eller mindre in på verkligheten, detta med avseende på hur väl det använda materialets 
deformationsegenskaper överensstämmer med modellmaterialets.   

Då de matematiska svårigheterna vid utredningen hastigt ökar med modellmaterialets 
komplexitet, försöker man att hitta så enkla modeller som möjligt för att efterlikna det fall som 
är representativ enligt (Lundh, 2013). Man skiljer mellan två olika huvudtyper av deformation, 
dessa är.  

 Elastiskt, materialet återgår till sin ursprungliga form efter avlastning.  

 Plastiskt, materialet återgår inte till sin ursprungliga form efter avlastning.  

I denna konceptstudie tas det enbart hänsyn till elastiska deformationer, d.v.s. undvikandet av 
att materialet skall påfrestas upp till den gränsen att spänningen överstiger materialets 
sträckgräns (undvikandet av plastisk deformation). Den behandlar även bara linjär elastiska 
material, då det underlättar beräkningarna avsevärt med det linjära sambandet som råder 
mellan spänning och töjning, se figur 3. Grundläggande ekvationer som motsvarar detta är 
Hookes lag i tryck, dragning och skjuvning (dessa gäller vid enaxlig belastning). För drag- och 
tryckspänning se samband (2-1). För skjuvspänning se samband (2-2), dessa samband är tagna 
från (Lundh, 2013) verk. 

𝜎 = 𝐸𝜀    (2-1) 

𝜎 = drag- och tryckspänning [MPa] 

E = materialets elasticitetsmodul [GPa] 

𝜀 = drag- och trycktöjning [enhetslös] 

𝜏 = 𝐺𝛾    (2-2) 

𝜏 = skjuvspänning [MPa] 

G = materialets skjuvmodul [GPa] 
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𝛾 = skjuvtöjning [enhetslös] 

För isotropa material råder det ett samband mellan elasticitetsmodulen, skjuvmodulen och 
Poissons konstant. I materialtabeller kan ofta värden på E (elasticitetsmodulen) och 𝜗 (Poissons 
konstant) hämtas. M h a följande samband kan skjuvmodulen bestämmas.  

𝐺 =
𝐸

2(1+𝜗)
    (2-3) 

𝜗 = 0,3 (Poissons konstant) 

 

Figur 3. Sambandet mellan töjning och spänning.m 

 

2.1 Dimensionering 

Tillvägagångsättet för dimensioneringen på timmertransportören kan delas upp i följande steg: 
Dimensioneringsprocessen är inspirerad från (Boverket, 1994) samt (WSP, 2014). 

1. Bestämning av villkor för 

- geometri 

- material 

- laster 

2. Urval av preliminära materialkvaliteter och dimensioner.  

3. Kontroll av laster och bärförmåga på timmertransportör 

- beräkning av laster 

- beräkning av bärförmåga 

- beräkning av utmattning 

- kontroll av säkerhet (sammanställning) 

4. Granskning av funktionalitet samt uppförande i bruksgränstillstånd  

- bestämning av relevanta funktionskrav 

- beräkning av respektive lasteffekt 

- kontroll att funktionskrav uppfylls 
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2.2 Teknisk balkteori – Elementarfall  

Då timmertransportören består mestadels av balkar är balkteorin av huvudsaklig relevans. 
Teorin bakom detta kapitel är inspirerad av (Lundh, 2013) och (Björk, 2007). 

Enligt (Lundh, 2013) kan en balk definieras som en kropp, där utsträckningen i en riktning 
ansenligt överskrider utsträckningen i de båda andra riktningarna. En balk utsätts 
huvudsakligen av transversella laster, dock förekommer det även longitudinella laster. Balkar 
tillhör ett av de allra mest förekommande konstruktionselement, varvid de intar en central 
sektion i hållfasthetsläran.   

Böjning av en balk kommer att ske på grund utav de transversella laster som påverkar balken. 
Detta kommer att leda till uppträdandet av inre spänningar i balken. Denna uppkomst av 
spänningar utgöres främst av normalspänningar (böj spänningar) och skjuvspänningar. 
Normalspänningar verkar i balkens längsriktning och skjuvspänningar, som även kan kallas böj 
skjuvspänningar, verkar i tvärsnittets plan. Mer om detta i avsnitt 2.3.  

Om en balk utsätts för en yttre pålagd kraft som verkar i symmetriplanet av balktvärsnittet kan 
en balk böjas på två olika sätt beroende på utformningen av tvärsnittet i balken. Den kan böjas 
plant och den kan böjas skevt. Vid plan böjning böjs balken antingen rent vertikalt eller rent 
horisontellt beroende på hur kraften påverkar balken, detta gäller för enkel- och 
dubbelsymmetriska tvärsnitt. Den yttre pålagda kraften verkar alltså bara på ett plan. Böjs 
balken skevt, dvs. att den yttre pålagda kraften verkar i båda planen av balken beror detta på att 
balken har ett osymmetriskt tvärsnitt. Plan böjning är det mest förekommande belastningsfallet 
för balkar och således det som tillämpats i beräkningarna utförda i denna konceptstudie av 
timmertransportör.  

Belastade balkar är understödda eller inspända i ett eller flera ställen, vid dessa ställen uppstår 
reaktionskrafter och/eller reaktionsmoment.   Den tekniska balkteorin råder för statiska laster, 
varvid reaktionskrafter/reaktionsmoment uppkommer för att bibehålla systemet i jämvikt. 

För att kunna beräkna hållfastheten på timmertransportören krävs så kallade last fall som talar 
om hur och vilka belastningar som konstruktionen kommer att utsättas för. Utifrån analysen av 
lastfallen görs bedömningar av vilka delar som kan klassificeras som kritiska, varvid relevanta 
beräkningar utförs.  

De imaginära lastfallen som har studerats i denna konceptstudie är så kallade elementarfall, 
dessa är tagna från (Björk, 2007). M h a dessa underlättas beräkning av belastning på raka 
balkar med konstant tvärsnittsarea. Fyra elementarfall har studerats, varav dessa har valts 
utifrån en last analys av timmertransportören. För samtliga last fall se avsnitten 2.2.1, 2.2.2, 
2.2.3 och 2.2.4. 

2.2.1 Jämnt utbredd last, lastfall 1 (I-balk) 

Enligt figur 4 utsätts balken för en jämnt fördelad last utefter hela balkens längd. Först måste 
lasten, Q, definieras och det görs genom följande samband.  
 

𝑚 = 𝑉𝜌    (2-2-1-1) 
 
m = massa [kg] 
V = volym [𝑚3] 
𝜌 = densitet [𝑘𝑔𝑚−3] 
 
Sedan kan den totala lasten, Q, bestämmas med en simpel fysik ekvation enligt 2-2-1-2 
 

𝑄 = 𝑚𝑔    (2-2-1-2) 
 
Q = totala lasten [N] 
g = tyngdaccelerationen [𝑚𝑠−2] 
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Enligt (Björk, 2007) krävs ett par grundläggande hållfasthetsekvationer för att studera 
belastningen av balken. Den utbredda lasten, Q, är nu känd och belastningen, q, som utsätter 
balken för tvärsnittskrafter kan studeras med följande samband.   
 

𝑞 =
𝑄

𝐿
    (2-2-1-3) 

 
q = kraft per meter [N/m] 
L = längden på balken 1,75 [m] 
 
Balken är fast inspänd i två punkter i vardera änden, vid dessa punkter kommer det att uppstå 
reaktionskrafter mot den utbredda lasten Q. För att systemet skall förbli i jämvikt krävs det att 
reaktionskrafterna är hälften av den totala utbredda lasten, enligt sambandet 2-2-1-4.  
 

𝐴 = 𝐵 =
𝑄

2
    (2-2-1-4) 

 
A = reaktionskraft från inspänning A [N] 
B = reaktionskraft från inspänning B [N] 
 
På grund utav att balken är fast inspänd och belastas med en utbredd last uppstår det ett 
moment i balken. D.v.s. att det skapas en vridning kring en fast punkt i balken. Momentets styrka 
är varierande utefter balkens längsriktning enligt figur 3 och kan beräknas på vilken längdenhet 
som helst i balken. Men det vitala i detta fall är kraftmomentets max som uppstår i mitten av 
balken och beräknas enligt ekvation 2-2-3.  
 

𝑀𝑚𝑎𝑥 =
𝑄𝐿

8
    (2-2-1-5) 

 
𝑀𝑚𝑎𝑥 = maximalt moment [Nm] 
L = längden på balken 1,75 [m] 
 

 
Figur 4. Lastfall 1, jämnt fördelad last. Figuren är ritad i PowerPoint, med inspiration från (Björk, 2007). 
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2.2.2 Trapetslast, lastfall 2 (I-balk) 

Trapetslast är en utbredd last som inte är jämnt fördelad utan den startar med en sorts medel 
last som sedan ökar utmed balkens längsriktning eller tvärtom, se figur 5. Den totala utbredda 
lasten Q är känd och samt dess längd L. 𝑀𝑚𝑎𝑥 ligger i intervallet, se samband 2-2-2-1 och kan 
beräknas enligt sambandet 2-2-2-2. 
 

0,125 < 𝑥 < 0,128   (2-2-2-1) 
 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑥𝑄𝐿    (2-2-2-2) 

  

 
Figur 5. Lastfall 2, trapetslast. Figuren är ritad i PowerPoint, med inspiration från (Björk, 2007). 

 

2.2.3 Jämnt utbredd last, överkragande vid båda inspänningspunkterna, lastfall 3 (I-
balk) 

Det tredje lastfallet är en jämnt fördelad last, längsmed balken, överkragande vid båda 
inspänningspunkterna. Se figur 6. Den totala utbredda lasten Q är känd, liksom längdenheterna L 
och a. Tvärkraften q på balken kan beräknas enligt sambandet 2-2-3-1.  
 

𝑞 =
𝑄

(𝐿+2𝑎)
    (2-2-3-1) 

 
q = tvärkraften på balken [N/m] 
L = avståndet mellan inspänning A och B [m] 
a = avståndet mellan balkens ände och inspänningen A eller B [m] 
 
För att ta reda på reaktionskrafterna eller tvärkraften vid inspänningspunkterna används 
sambandet 2-2-3-2. 
 

𝐴 = 𝐵 = 𝑞 (
𝐿

2
+ 𝑎)   (2-2-3-2) 

 
A = reaktionskraft från inspänning A [N] 
B = reaktionskraft från inspänning B [N] 
q = tvärkraft som verkar vid inspänning A och B [N/m] 
 
 
Intuitivt hittas momentets max i centrum av balken, detta kan beräknas enligt sambandet 2-2-3-
3. 
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𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑞
𝐿2−4𝑎2

8
   (2-2-3-3) 

 
Vid ändarna av balken, där lasten överkragar inspänningspunkterna uppstår det också ett 
moment. Detta moment betecknar vi med 𝑀𝑠 och kan beräknas enligt sambandet 2-2-3-4. 
 

𝑀𝑠 = −𝑞
𝑎2

2
    (2-2-3-4) 

 

 
Figur 6. Lastfall 3, jämnt fördelad överkragande last. Figuren är ritad i PowerPoint, med inspiration från 

(Björk, 2007). 

 

2.2.4 Två punktlaster F, lastfall 4 (rundstång) 

Sista lastfallet är en rundstång som skall representera den axel som går genom hjulen och bär 
upp konstruktionen via två punktlaster, se figur 7.   
 

𝐴 = 𝐵 = 𝐹 =
𝑄

2
   (2-2-4-1) 

 
F = skall motsvara de balkar som i teorin kommer vara fastsvetsade i axeln och påfresta den i 
form av en tryckande kraft, se figur 7. 
 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑐    (2-2-4-2) 
 
c = avståndet från reaktionskrafterna A eller B till den påfrestande kraften F. 

 

 
Figur 7. Lastfall 4, rundstång belastas med två punktlaster. Figuren är ritad i PowerPoint, med inspiration 

från (Björk, 2007). 
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2.3 Spänning – Deformation  

Då en fast inspänd balk utsätts för yttre pålagda krafter kommer inre spänningar materialiseras 
i balkens tvärsnitt enligt (Lundh, 2013). Dessa spänningar är vanligtvis normal- och 
skjuvspänningar, där normal spänningen 𝜎 vanligen är avsevärt större än skjuvspänningen 𝜏. 
Den tekniska balkteorin avses för ringa deformationer hos slanka balkar och grundas på tre 
vitala antaganden menar (Lundh, 2013): 

1. Plana tvärsnitt förblir plana. 

2. Tvärsnitten förblir vinkelräta mot balkens medellinje.  

3. Sambandet mellan normalspänningen 𝜎 och töjningen 𝜀 är känt.  

Antagande ett och två benämnes Bernoullis antaganden. I denna förstudie behandlas endast 
plan böjning som tidigare har benämnts. Det innebär att endast N, T och M är skilda från noll och 
om samtliga tre snittstorheter är skilda från noll, medför antagande två att skjuvdeformationen 
är försumbar i förhållande till balkens böjning. Alltså om 𝜎 ≫ 𝜏 är detta en god uppskattning. Då 
N är skilt från noll och då T och M är lika med noll uppstår ren dragning eller tryck. Om T och M 
är lika med noll och M är konstant, då uppstår ren böjning.  

Normalspänningen kan vara positiv eller negativ, beroende på hur den yttre pålagda kraften 
påverkar balken. Är spänningen positiv utsätts balken för en dragspänning och är den negativ 
utsätts den för en tryckspänning. Normalspänningen verkar vanligen ortogonalt mot tvärsnittet 
och skjuvspänningen är den spänning som råder i tvärsnittets yta/plan, varför det kallas 
skjuvspänning. I samtliga last fall som tagits upp i denna studie handlar det om yttre pålagda 
krafter som orsaker tryckspänningar i konstruktionen.  

 

2.3.1 Böj- och skjuvspänningar i tvärsnitt 

Ekvationerna i denna del är tagna från (Björk, 2007). Till att börja med bestäms 
areatröghetsmomentet I med hjälp av Steiners sats enligt samband 2-3-1-1. Se figur 8 för 
beskrivning vad variablerna står för, figuren (IPE-tvärsnittet) är tagen och redigerad från 
(Tibnor, 2008). 
 

𝐼 = 𝐼01 + 𝐴1𝑎1
2 + 𝐼02 + 𝐴2𝑎2

2 + 𝐼03 + 𝐴3𝑎3
2  (2-3-1-1) 

 
I = tröghetsmomentet med avseende på tyngdpunktsaxel för delyta A [𝑚4] 
a = är avståndet från böjningsaxeln till delytans tyngdpunkt [m] 
A = delarea [𝑚2] 
 
Areatröghetsmomentet, I, för rektangulära tvärsnitt kan bestämmas m h a följande samband.  
 

𝐼 =
𝑏ℎ3

12
    (2-3-1-2)

     
  

Efter att ha bestämt areatröghetsmomentet av tvärsnittet kan böjmotståndet beräknas enligt 
samband 2-3-1-4. 
 

𝑊 =
𝐼

𝑒
    (2-3-1-3) 

 
W = böjmotstånd [𝑚3] 
I = tröghetsmomentet från (2-3-1-1) [𝑚4] 
e = är avståndet från böjningsaxeln, x, ned till tvärsnittets bas [m] 
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Figur 8. Ett dubbelsymmetriskt tvärsnitt på en IPE-balk (tunnväggigt tvärsnitt) som ger översiktlig bild över 

vad variablerna representerar. Bilden är tagen och redigerad från (Tibnor, 2008). 

 
Areatröghetsmomentet, I, och böj motståndet, W, för cirkulära tvärsnitt kan bestämmas m h a 
följande samband.  
 

𝐼 =
𝜋𝑑4

32
    (2-3-1-4) 

 

𝑊 =
𝜋𝑑3

16
    (2-3-1-5) 

 
Därefter kan den maximala normalspänningen för rektangulära tvärsnitt beräknas enligt 
följande samband. Det är vanligen dennas sambands kvot som är dimensionerande i en 
konstruktion.  
 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = ±
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊
   (2-3-1-6) 

 
𝜎𝑚𝑎𝑥 = maximal normalspänning i tvärsnittet [MPa] 
𝑀𝑚𝑎𝑥 = maximalt moment, se sambanden beroende på last fall 2-2-2-2, 2-2-3-3 eller 2-2-1-3 
[Nm] 
W = böjmotstånd, se samband 2-3-1-3 [𝑚3] 
 
För cirkulära tvärsnitt kan den maximala skjuvspänningen beräknas enligt sambandet 2-3-1-7. 
 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊
    (2-3-1-7) 

 
𝜏𝑚𝑎𝑥 = maximal skjuvspänning [MPa] 
W = böjmotståndet enligt sambandet 2-3-1-5 [𝑚3] 
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För att kunna beräkna skjuvspänningen i tvärsnittet av I-balken krävs bestämning av det 
statiska momentet S, detta görs med sambandet 2-3-1-10.  
 

𝑆𝑚𝑎𝑥 = 𝐴1𝑎1 + 𝐴2𝑎2   (2-3-1-8) 
 
𝑆𝑚𝑎𝑥= statiska momentet [𝑚3] 
A = delarea [𝑚2] 
a = avstånd från böjningsaxeln till delareans tyngdpunkt [m] 
 
För att beräkna den maximala skjuvspänningen i tvärsnittet tillämpas följande samband. Se figur 
9 för hur skjuvspänningen fördelningen verkar i tvärsnittet, bilden är tagen och redigerad från 
(Lundh, 2013). 
 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝑇𝑆

𝑏𝐼
    (2-3-1-9) 

 
T = tvärkraft i snitt [N] 
S = statiskt moment [𝑚3] 
b = bredd på livet, se figur 9, variabel d [m] 

 

 
Figur 9. Ett primitivt tvärsnitt av en I-balk där skjuvspänningsfördelningen åskådliggörs. Figuren är ritad i 

PowerPoint, med inspiration från (Lundh, 2013). 

 

2.3.2 Maximal tillåten böj- och skjuvspänning 

För att upprätthålla en relativ säker konstruktion är det nödvändigt att använda sig av 
säkerhetsfaktorer som i kombination med konstruktionsmaterialets sträckgräns bestämmer 
maximala tillåtna spänningar. I denna konceptstudie har dimensionerings beräkningar utförts 
enligt (Göransson & Åkerlund, 1999) m h a partialkoefficientmetoden. 
 

𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙 =
𝑓𝑦𝑘

𝛾𝑛
    (2-3-2-1) 

 
𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙 = maximal tillåten böjspänning [MPa] 
𝑓𝑦𝑘 = materialets sträckgräns [MPa] 

𝛾𝑛 = säkerhetsklass (partialkoefficienten), se tabell 1  
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Tabell 1. Säkerhetsklasser enligt BSK 99. 

Partialkoefficienten  𝛾𝑛 
Säkerhetsklass 𝛾𝑛 

1. Låg 1,0 
2. Normal 1,1 
3. Hög 1,2 

 
𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 = 0,6𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙    (2-3-2-2) 

 
𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 = maximal tillåten skjuvspänning [MPa] 
𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙 = maximal tillåten böj spänning [MPa] 
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2.4 Utmattning 

Denna del har tagit inspiration från (SSAB Center of Excellence, 2010) och enligt den så vid 
utmattning bryts materialet successivt ned till följd av iterativ last påkänning. Utmattning 
karakteriseras av sprickbildning i partier med betydande lokal spänning, partier som oftast är 
”oskadlig” vid statisk last. Små plastiska deformationer kännetecknar utmattning, därför är 
utmattningssprickor också svåra att upptäcka. Utseendet av ett utmattningsbrott kännetecknas 
av en musselliknande brottyta, ofta med klart urskiljbara linjer där utmattningssprickan kluvit 
fram.   

Utmattningsprocessen brukar vanligen särskiljas mellan initiering och tillväxt av sprickan. Dessa 
skeden är ur metallfysikalisk synpunkt olika processer. Generellt dominerar initieringsskedet 
vid låga lokala spänningar och spricktillväxten vid höga lokala spänningar, som vid exempelvis 
en svets.  

Utmattningshållfastheten för ett material är lika med den maximala spänningsvariationen 
materialet klarar av att uthärda utan uppkomst av utmattningsbrott efter ett antal lastcykler. 
Förhållandet mellan utmattningshållfasthet och livslängd kallas Wöhlerkurva, dock så 
representerar Wöhlerkurvan vanligen ett medelvärde på utmattningshållfastheten och 
variationen kan vara stor.  

Utmattningshållfastheten påverkas av många faktorer av vilka flera är svåra att fysikaliskt 
derivera och uttrycka i kvantitet. Insikten på utmattningsområdet har därför grundats genom 
omfattande experimentverksamhet. Antal lastcykler, lokala spänningar och lastkollektivets 
skepnad är tre huvudfaktorer som påverkar utmattningshållfastheten i första hand. Andra 
viktiga faktorer att beakta är statisk hållfasthethos grundmaterialet, egenspänningar, 
plåttjocklek, miljö, metalliska beläggningar, lastfrekvens och temperatur. Påverkan av de 
faktorer som inverkar på utmattningshållfastheten stiger med stigande lastcykelantal. Därför 
betraktar man en konstruktion som utmattningsbelastad först om antalet lastcykler överstiger 
103 under brukstiden.  

2.4.1 Svets 

I denna del härleds beräkningen av en svets livslängd teoretiskt. Samtliga samband och 
tillvägagångsätt har tagits från (SSAB Center of Excellence, 2010). 
 
Till att börja med väljs en kritisk punkt ut. Detta blir utgångspunkten för analysen och 
kommande beräkningar. Ett svetsförband och svetsklass kan bestämmas m h a en tabell ur 
(SSAB Center of Excellence, 2010). Även förbandsklasser 𝐶⊥ och 𝐶|| kan bestämmas med 

avseende på svetsen där: 
 

𝐶⊥ = normalspänningen ortogonalt från svetsen 
𝐶|| = normalspänningen parallellt med svetsen  

 
Därefter görs en lastanalys. I detta fall görs lastanalysen under antagandet att balken utsätts för 
en kraft, q (enligt sambandet 2-2-1-3), i mitten av inspänningspunkterna. Vilket gör att 
momentet kan tas fram enligt följande samband, tagen från (Björk, 2007).  
 

𝑀𝑞 = −
𝑞𝐿

8
    (2-4-1-1) 

 
q = kraft per meter [N] 
L = längden mellan inspänningspunkterna [m] 
 
Den maximala böjspänningen 𝜎𝑚𝑎𝑥 i svetsranden tas fram m h a tidigare samband, se samband 
(2-3-1-4) eller härledning av denna i avsnitt 2.3.1. Lastkollektivet χ (kappa) bestäms till ett, dvs. 
full belastning. 
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Då lastkollektivet χ, aktuell förbandsklass C och antalet lastcykler 𝑛𝑡 är bestämt kan 
karakteristisk utmattningshållfasthet 𝑓𝑟𝑘 bestämmas enligt boken (SSAB Center of Excellence, 
2010), där även tjockleksfaktorn 𝜑𝑡 kan bestämmas m h a figur 4.6.22.  
 
Faktorerna 𝜑𝑚 och 𝜑𝑒 (material faktor samt växelspännings faktor) är båda lika med ett i denna 
studie. Materialfaktorn kan sättas lika med ett på grund utav att materialet är svetspåverkat och 
växelspänningsfaktorn sätts lika med ett på grund utav att egenspänningarna inte är känd, detta 
kan göras enligt (SSAB Center of Excellence, 2010).  
 
Därefter bestäms partialkoefficienten för bärförmågan, 𝛾𝑚𝑛, med avseende på konsekvensen av 
ett haveri, se (SSAB Center of Excellence, 2010) och figur 4.6.25. 
 
Sedan kan sambandet för den dimensionerande utmattningshållfastheten beräknas enligt 
följande ekvation. 
 

𝑓𝑟𝑑 =
𝑓𝑟𝑘𝜑𝑡𝜑𝑚𝜑𝑒

𝛾𝑚𝑛
   (2-4-1-2) 

 
Med det givna sambandets data kan det sedan ställas mot ett dimensioneringsvillkor enligt 
(SSAB Center of Excellence, 2010), detta görs för att avgöra om det kommer att hålla eller inte.  
 

{
𝜎𝑟 ≤  𝑓𝑟𝑑 → ℎå𝑙𝑙𝑒𝑟         
𝜎𝑟 ≥ 𝑓𝑟𝑑 → ℎå𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒

   (2-4-1-3) 

 
I detta fall är 𝜎𝑟 ekvivalent med 𝜎𝑚𝑎𝑥, men det behöver inte nödvändigtvis vara så i alla fall. Det 
existerar en statisk 𝜎𝑚𝑖𝑛 då konstruktionen inte belastas men den har valts att försummas i 
denna analys.  
 

2.4.2 Konstruktionsmaterial 

För att approximera ett konstruktionsmaterials livslängd får man utgå från experimentella 
metoder utförda på materialet genom så kallade provstavar. Dessa har blivit utsatta för 
belastningar som i längden har lett till dess förstörelse. Enligt sambandet 2-4-2-1 som är taget 
från (Umeå Universitet - Tillämpad fysik och elektronik - R.Rönnlund, 2014) bör materialet ha 
en oändlig livslängd om spänningen aldrig överstiger utmattningsgränsen för materialet. 𝜎𝑢 är 
en materialkonstant som är väldigt sällsynt, då det visats sig svårt att hitta någon riktig 
information om det. Därför bör sambandet 2-4-2-1 ses som en grov uppskattning. 
 

𝜎𝑢 ≥ 𝜎𝑚𝑎𝑥    (2-4-2-1) 
 
𝜎𝑢 = utmattningsgränsen för materialet som tillämpats [MPa] 
𝜎𝑚𝑎𝑥 = maximal spänning som materialet utsätts för [MPa] 
 
I denna konceptstudie har 𝜎𝑢 valts genom att dividera brottgränsen för materialet med en 
inräknad säkerhetsfaktor med två. Se samband 2-4-2-2. 
 

𝜎𝑢 =
𝑓𝑢𝑑

2
    (2-4-2-2) 

 
𝑓𝑢𝑑 = materialkonstant (brottgräns med säkerhetsmarginal) [MPa] 
  
Detta visade sig vara ett lägre värde för utmattningsgränsen än vad (Umeå Universitet - 
Tillämpad fysik och elektronik - R.Rönnlund, 2014) presenterade, vilket ger en större 
säkerhetsmarginal.   
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2.5 Friktionsmaterial 

Detta avsnitt ämnar relevans till en mekanisk konstruerad handbroms av timmertransportören. 
Den kortfattade teorin bakom friktionsmaterial är upphämtad från (Thomasnet, 2015) och via 
en kontaktperson från Bennetter Trading AB, (Myhrman, 2015).  

Friktionsmaterial används vanligen i system där interaktion mellan två eller fler parter krävs. 
Typiska användningsområden för friktionsmaterial kan vara vid bromsar, kopplingssystem, 
växellådor och även vissa husartiklar. Behovet av effektiva friktionsmaterial är stort.  

Några av de ämnen som används som friktionsmaterial är elastomerer, grafit och sintrade 
metaller. En bred mångfald av andra material används också såsom, keramik, avancerade fibrer 
och olika metall legeringar. Asbest var ett allmänt förekommande friktionsmaterial före det blev 
förbjudet. Enligt (Myhrman, 2015) fungerade asbesten som friktionsmaterial så pass bra till en 
stor mängd olika applikationer att den på sätt och vis hämmade utvecklingen av andra levande 
friktionsmaterial, dock inte sintrade metaller och likande som levde sina egna liv oberoende av 
asbesten. Även om debatten om levande friktionsmaterial föregick var det inte fören asbesten 
hade blivit förbjuden som man blev tvungen att tänka till vad som skulle komma att ersätta 
asbesten. På sätt och vis gav förbudet en skjuts i ”vetenskapen” om vilka mixturer av ämnen som 
skulle komma och ersätta asbesten som friktionsmaterial. Ett friktionsmaterial är även ett 
levande material menar (Myhrman, 2015), till skillnad från t e x ett stål (metaller). Då dess 
egenskaper varierar något beroende på under vilka omständigheter som råder då materialet 
används.  

Ett korrekt val av friktionsmaterial beror helt på vilka omständigheter materialet kommer att 
utsättas för, dvs. vilka hastigheter, vilka är de inblandade temperaturerna och vilka är prestanda 
kraven. T ex, sintrade metallmaterial är väl lämpade för tunga applikationer såsom flygplans 
bromssystem och industriella maskinkopplingar. Friktionsmaterialets livslängd på t e x en 
broms är tidsatt och slitaget beror på en mängd olika faktorer, varav några är redan nämnda 
ovan. Ty med ändrade förutsättningar kommer friktionsmaterialet inte att uppföra sig lika varje 
gång, därför är det nödvändigt att när man konstruerar dessa att testa dem i rätta miljöer. 

Friktionsmaterial som används för kopplingar och bromsar tillämpas mer på 
standardkomponenter tillverkade av gjutjärn och andra likande material. Friktionsmaterialet för 
kopplings- och bromsfriktionsleverantörerna är vanligen tillverkad genom vävda, gjutna eller 
sintrade processer. Där det ingående materialen består av ett brett spektrum av ämnen – 
inklusive fibrer, metallpartiklar och bindningsmaterial. Det resulterande kompositmaterialet 
bör ha acceptabel värmeledningskapacitet och förmåga att motstå höga temperaturer samt att 
vara ogenomtränglig för fukt. Dock, då man pratar om ett friktionsmaterial diskuterar man 
sällan om de ingående komponenterna i en friktionsblandning utan om vilka egenskaper det har 
enligt (Myhrman, 2015). Blandningen av ämnena i friktionsmaterialen är ofta hemlig pga. 
konkurrensen.  

Intuitivt, desto mer ett friktionsmaterial används desto lägre blir effekten av det och desto 
tunnare kommer friktionsmaterialet att bli. Dess primära syfte är baserat på dess kapacitet att 
motstå slitage och genom många beprövade tester är dess, friktionsmaterialets, livslängd relativt 
förutsägbar. Tillverkare av sådana här material bör kunna uppskatta den livslängd på ett 
specifikt friktionsmaterial grundat på en viss uppsättning av villkor enligt (Thomasnet, 2015). 
Detta leder även till att konsumenterna klarar sig bäst när de byter ut eller förnyar sina 
friktionsmaterial i enlighet med vad tillverkarna förordar.  

Figur 10, visar hur en fiktiv bild över hur bromsbackarna kommer att tryckas upp mot 
flänshjulet för att hindra dess rörelse. 
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Figur 10. En något in zoomad bild över bakre partiet av ett koncept på timmertransportören. 

 

2.5.1 Friktion, lutande planet 

Genom kontakten (Myhrman, 2015) på Bennetter Trading AB gavs iden om en metod för att 
estimera den kraft som skulle krävas för att få konceptet i rullning samt för att stanna det. Detta 
genom att tillämpa sig av det lutande planet och genom att beräkna vagnens rörelseenergi, för 
lutande planet se figur 14. Samtliga samband i denna del är härled ur (Grahn & Jansson, 2002). 
 

↗∶  𝐹𝑓𝜇 − 𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛(𝛼) = 0   (2-5-1-1) 

 
𝐹𝑓 = friktionskraften som hindrar blocket från att glida (2-5-1-3) 

𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛(𝛼) = kraften som verkar för att få blocket att glida 
𝜇 = friktionskoefficient  
 

↘∶ 𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠(𝛼) − 𝑁 = 0   (2-5-1-2) 
 
𝑁 = normalkraften som trycker upp objektet ortogonalt från planet 
𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠(𝛼) = kraften som trycker ned objektet ortogonalt från planet  
 
Friktionskraften kan beräknas enligt följande samband.  
 

𝐹𝑓 = 𝜇𝑁    (2-5-1-3) 

 
Att beräkna den friktionskraft som krävs för att hålla timmertransportören kvar i vila på det 
lutande planet, se figur 14, kan motsvara den kraft som måste överträffas för att få den i rullning. 
Se samband 2-5-1-4 för detta.  
Notera att vinkeln 𝛼 bör vara väldigt liten för att få en hygglig uppskattning.   
 

𝐹𝑓 =
𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛(𝛼)

𝜇
    (2-5-1-4) 

 

 
Figur 10. Lutande planet, där 𝜶 är antal grader planet lutar med. OBS, planet som är ritat i PowerPoint, har 

en kraftig överdriven lutning. I beräkningarna är lutningen mindre än 1 grad. 
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2.5.2 Kinematik  

För att uppskatta vilken kraft som krävs för att stanna timmertransportören kan man räkna på 
dess kinetiska energi för att approximera detta. M h a (Grahn & Jansson, 2002) har följande 
samband inom kinematiken kunna tillämpas där man jämför dess rörelseenergier mot varandra.  
 
Inledningsvis säger man att hastigheten vid slutskedet är ekvivalent med hastigheten initialt 
plus accelerationen timmertransportören har accelererat eller retarderat under en viss sträcka. 
Se samband 2-5-2-1.  
 

𝑣𝑠
2 = 𝑣𝑖

2 + 2𝑎𝑠   (2-5-2-1) 
 
𝑣𝑠 = hastigheten i slutskedet [m/s] 
𝑣𝑖 = hastigheten initialt[m/s] 
a = acceleration eller retardation [𝑚𝑠−2] 
s = sträckan från initial hastigheten till slut hastigheten [m] 
 
Därefter bryts retardationen ut från sambandet så att det får ett nytt utseende, enligt 2-5-2-2.   
 

𝑎 =
𝑣𝑠

2−𝑣𝑖
2

2𝑠
    (2-5-2-2) 

 
Varav energiformen av ett mekaniskt arbete kan kombineras med Newtons andra lag, se 
samband 2-5-2-3.  
 

{
𝑊 = 𝐹𝑠
𝐹 = 𝑚𝑎

    (2-5-2-3) 

 
W = mekaniskt arbete [J] 
F = kraft [N] 
s = sträckan under vilket arbetet uträttas [m] 
m = massa [kg] 
 
Kraften, F, skrivs som massan multiplicerat med accelerationen enligt följande samband, detta 
möjliggörs genom Newtons andra lag.  
       

𝑊 = (𝑚𝑎)𝑠    (2-5-2-4) 
 
I det här skedet byts accelerationen, a, ut mot ett tidigare uppställt samband se 2-5-2-2, 
utseende blir därefter enligt följande samband.  
 

𝑊 = 𝑚 (
𝑣𝑠

2−𝑣𝑖
2

2𝑠
) 𝑠   (2-5-2-5) 

 
Sambandet förenklas till 2-5-2-6, där det är tydligt att ett mekaniskt arbete kan beräknas genom 
skildringen av de kinetiska energierna initialt och vid slutskedet.  
 

𝑊 = ∆𝐾 =
1

2
𝑚𝑣𝑠

2 −
1

2
𝑚𝑣𝑖

2   (2-5-2-6) 

 
K = kinetisk energi [J] 
 
Denna kan även förenklas då hastigheten vid slutskedet kommer att vara noll i detta fall. Arbetet 
är negativ och visar på ett motverkande arbete, dvs. ett arbete som kommer att vilja bromsa upp 
timmertransportören.  
 



 

25 

 

𝑊 = −
1

2
𝑚𝑣𝑖

2    (2-5-2-7) 

 
Alltså det går att kombinera förändringarna i de kinetiska energierna med arbetet som uträttas 
över en sträcka enligt följande samband.  
 

𝑊 = 𝐹𝑠 𝑜𝑐ℎ 𝑊 = ∆𝐾 → 𝐹𝑠 = ∆𝐾  (2-5-2-8) 
 
OBS, sambandet ovan lämnar oss ovetande om hur stor kraften är över den sträcka arbetet 
uträttas.  Den talar om vilket arbete som krävs för att sakta ned respektive öka farten på objektet 
men den talar inte om hur lång sträckan är under de att arbetet uträttas eller hur stor kraften är.  
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3 FINITAELEMENT METODEN  

FEM, eller Finita Elementmetoden, är en matematisk teknik som används för att förutsäga en till 
synes verklig påfrestning av strukturer och material vid olika val av belastningsfall.  
 
Finita Elementanalys (FEA) använder sig av FEM och är ett kraftfullt ingenjörsverktyg för att 
numeriskt kunna simulera den verkliga världen utan att behöva testa prototyper i lab. M h a av 
datorer och FEA kan avancerade partiella differentialekvationer lösas och pga. detta har 
metoden fått en bred användning inom både vetenskap och teknologi enligt (Sunnersjö, 1999) 
då den kan analysera mycket komplexa tekniska problem i detalj. Då partiella 
differentialekvationer skall löses är den huvudsakliga utmaningen att finna ett förhållande som 
kan approximera den partiella differentialekvationen till den grad att den förblir numeriskt 
stabil. Annars kan fel indata göra uppskattningen alldeles för stor eller liten för att resultatet 
skall vara användbart.  
 
Två principiella olika lösningsmetoder tillämpas i FEM, implicit och explicit. Den implicita 
metoden, den som även har använts i denna konceptstudie, funktionerar bäst ihop med problem 
med små olinjäriteter men med ansenliga krav på noggrannhet. Lösningen är ofrånkomligt stabil 
där steglängden bara har inverkan på lösningens noggrannhet. Varför är det just denna metod 
som har använts i denna konceptstudie? Pga. att den metoden lämpar sig bäst mot statiska 
spänningsanalyser enligt (Sunnersjö, 1999) vilket motsvarar den analys som är nödvändig att 
genomföra för de belastningsfall som konstruktionen kommer att utsättas för i denna 
konceptstudie. Den explicita metoden funktionerar bäst för problem med stora olinjäriteter där 
lösningen är hypotetisk stabil av steglängden och där alldeles för stora steg framställer felaktiga 
resultat.  
I denna konceptstudie används FEM för skapa en hållfasthetsanalys på en mekanisk 
konstruktion i form av en timmertransportör.  

3.1 ANSYS  

Kortfattat om programvaran Ansys. Enligt (ANSYS, 2015) är Ansys en datorstödd teknik, CAE 
(CAE – Computer aided engineering), i form av en mjukvara till en dator, i detta CAE är bland 
annat FAE (FEA – Finitia Elementanalys) inkluderad bland många andra tillämpningsprogram, 
men det är FAE som använts i denna konceptstudie.  Datorprogrammets (FEA) primära uppgift 
är att underlätta tekniska svårigheter och att tillhandahålla analytiska insikter efter genomförd 
analys.  

Det finns väldigt många olika applikationer i Ansys och tillämpningsområdena är breda för vad 
det kan användas till. Mer och mer utnyttjar företagen dessa CAE program för att via en dator 
kunna framställa sina imaginära koncept. Där det även är möjligt att testa dessa fiktivt genom 
hållfasthetsanalyser m.m. utan att behöva lägga ned en förmögenhet på att framställa prototyper 
som sedan visades för klen eller tvärtom. 

3.2 Uppsättning 

Till att börja med krävs det att en analys genomförs på den konstruktion som är framställd i 
SolidWorks. Analysens primära uppgift är att ta reda på var de kritiska punkterna befinner sig i 
konstruktionen. Då de kritiska punkterna har blivit lokaliserade kan snitt göras i 
konstruktionen, detta görs för att förenkla processen med att rita upp belastningsfallet i Ansys. T 
ex, om en bakaxel i en bil är den kritiska punkten i en bil konstruktion då behöver inte hela bilen 
ritas upp utan enbart axeln. I/på denna axel kan punkter/kanter/areor/volymer bestämmas 
som motverkande krafter eller påfrestande krafter, idealist skall detta fiktiva fall efterlikna det 
fall som råder då axeln sitter på sin plats i konstruktionen. D.v.s. utmaningen ligger i att 
modulera/efterlikna det verkliga fallet där axeln är fast inspänd på sina ställen och utsätts för 
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påfrestningar på sina ställen, dessa skall moduleras upp i Ansys så att det motsvarar 
verkligheten.  

I denna konceptstudie uppskattas en längsmed gående IPE-balk och tvärgående hjulaxel vara de 
kritiska länkarna i konstruktionen. Lastfall 1 och 4 i tidigare kapitel har valts som 
belastningsfall, för dessa se avsnitt 2.2. IPE-balken modelleras upp med randvillkor som skall 
efterlikna hur balken belastas i verkligheten. Den nedersta kanten av IPE-balktvärsnittet på 
vardera sidan begränsas i alla frihets riktningar, detta för att motsvara den svets som kommer 
att foga samman IPE-balken med övriga konstruktionen, se figur 11. För översikt av 
konstruktionen se bilaga 1. 

 

Figur 11. Bestämda randvillkor för IPE-balken utförda i ANSYS. Den gula pilen visar var svetsfogen kommer 
att ligga medan de röda pilen represnterar den kraft, q, som belastar balken (kraft/meter). 

 
Axeln (rundstången) förenklades något i modelleringen i Ansys genom att snitta den på hälften 
av längden. Därefter kan den snittade ytan av axelns tvärsnitt begränsas i alla frihetsriktningar 
pga. symmetrin, se figur 12 för överblick i Ansys. Kvadraten som sitter till höger på axeln enligt 
figur 16 skall motsvara ett av flänshjulen på timmertransportören. Denna kvadrat begränsas 
endast i y-led på dess yta på undersidan av kvadraten för att motsvara den kontakt flänshjulet 
bör ha med kontaktytan av järnvägsrälsen. Då hjulet belastas kommer det troligtvis vilja böja sig 
inåt, alltså i z-led, se koordinatsystem i figuren.  

 

 
Figur 12. Bestämda randvillkor för axeln (rundstången) utförda i ANSYS. Den gula linjen till vänster 

motsvarar den yta som har begränsats i alla frihets riktningar pga. symmetri. Den röda linjen på kvadratens 
nederkant skall motsvara den begränsning som utförts på kvadratens yta på dess undersida, denna är 

begränsad i y-led. 
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3.3 FEM-beräkningar 

I tabell 2 anges vilka parameter inställningar som användes vid tillämpningen av samtliga FE-
analyser.  

Tabell 2. Data över vilka parametrar som användes vid FE-analyserna. 

Typ Material Elasticitet 
modul 

Elementnät 
(mesh) 

Elementtyp 
1 

Elementtyp 
2 

Poisso
nstal 

IPE-balk S275JR 
(Stål) 

210 GPa Smartsize 
10 

Quad 4 
node; plane 

182 

Brick 8 node; 
solid 185 

0,31 

Rundstå
ng 

Gjutstål 206 GPa Smartsize 
10 

Quad 4 
node; plane 

182 

Brick 8 node; 
solid 185 

0,31 

 

Smartsize 10 är det grövsta elementnätet som kan användas i smartsize verktyget i Ansys. 
Eftersom IPE-balken är relativt smärt i sitt tvärsnitt funkade det utmärkt med den storleken av 
elementnät, en finare hade lett till eventuella varningar eller en smärre tätare uppdelning av 
antalet finita element. Dock, ett aning finare elementnät hade kunnat användas till rundstången 
men efter att analyserna var gjorda överensstämde resultaten hyfsat med det handberäknade 
resultaten och beslutet blev att det inte var nödvändigt att använda en finare ”mesh”. 
Elementtyperna ett och två användes pga. tidigare erfarenhet av dessa då det använts i liknade 
fall under kursen ”Finita Element Modellering i Maskinteknik”. Elementtypen ”Brick 8 node” är 
användbart då en 3D modellering skall ”meshas”, används inte denna vid en sådan situation så 
rekommenderar programmet det. Se figur 13 för utseendet av finita elementuppdelningen. 

 

 

Figur 13. Bilden skall illustrera den finita element uppdelningen, skapad m h a Ansys. 

 

3.3.1 Lastfall 1 

Se figur 14 för resultatet efter en genomförd spänningsanalys i Ansys. En tryckande kraft på ca 
7299 N har applicerats på mitten av balken, se tidigare figur. Den kraften skall motsvara det 
tryck balken utsätts för då timmertransportören belastas av en maximal stor timmerstock, se 
belastningsfall 1 i avsnitt 2.2.  
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Figur 14. Figuren visar von Mises spänningsanalys över en IPE-balk i Ansys. Den utsätts för en kraft på ca 

3650 N enligt tidigare figur (figur 11). 

 
Analysen visar på inre spänningar av IPE-balken uppemot ca 74,1 MPa. Detta överensstämmer 
hyfsat med det teoretiskt uträknade resultatet på omkring 81 MPa. Man kan utgå från att 
analysen har gjorts under rimliga förhållanden då resultat inte banat iväg på något sätt.  
 
Se figur 15 för resultatet av skjuvspänningen enligt FE-analysen.  
 

 
Figur 15. Skjuvspänningsanalys av IPE-balken då den är utsatt för en kraft på ca 7299 N enligt tidigare figur. 

 
Skjuvspänningsanalysen visar på uppemot ca 5,1 MPa, liksom normalspänningen är den lite 
mindre än det teoretiskt uträknade som ligger på omkring 10,25 MPa. Men skjuvspänningen 
utförd i Ansys ligger ändå inom rimliga avstånd från resultatet i teorin. Någon hänsyn till 
skjuvspänningen behöver egentligen inte tas då den nästan kan försummas i jämförelse med 
normalspänningen.  
 
OBS, att notera är att det inte enbart är mitten punkten på balken som visats på maximala 
böjspänningar i Ansys. Även vid inspänningen har det uppkommit maximala spänningar, dessa 
spänningar är enligt (Sunnersjö, 1999) något felaktiga. Eftersom kanten på balktvärsnittet är 
fast inspänd i alla frihets grader, dvs. noderna är fixerade där och därför uppkommer det 
maximala böjspänningar där. Dessa är dock överdriven och överensstämmer inte med hur det 
hade varit i verkligheten, stora spänningar kommer uppträda där men inte upp emot de 
maximala värdena.  
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Figur 16. Figuren illustrerar von Mises spänningsanalys på böjspänningen på IPE-balkens undersida då den 

utsätts för en kraft på 7299 N. 

 

3.3.2 Lastfall 2 

Böjspänningen i axeln på konstruktionen visades sig inte vara större än ca 10 MPa. Detta är 
något mindre än det teoretiskt uträknade resultatet på böjspänningen (19,52). Se figur 17 för 
resultatet på böjspänningen av axeln (rundstången) i Ansys.  
 

 
Figur 17. Figuren illustrerar von Mises spänningsanalys över böjspänningen i axeln, bilden är tagen direkt ur 

Ansys. 

 
Skjuvspänningen beräknades till ca 2,5 MPa, även det resultatet visades sig vara lägre än det 
teoretiskt uträknade (20,44). För att se resultatet av FE-analysen av skjuvspänningen på axeln i 
xy-planet se figur 18.  
 

 
Figur 18. Figuren illustrerar skjuvspänningen på axeln i xy-planet, bilden är tagen direkt ur Ansys. 
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4 METOD 

Metoderna som tillämpats för att kunna slutföra denna konceptstudie har följts i enlighet med 
den förstudieplanering och projektplan som färdigställdes innan projektarbetet påbörjade. För 
att överskådligt se den uppskattade arbetsgången genom konceptstudien, se WBS:en i figur 19.  

 

 
Figur 19. WBS – Work Break Structure, från (Tonnquist, 2014). 

4.1 Analys av tillämpningsområdet 

Med hjälp av en millimeterstock mättes avstånden i lokalen upp där sågverket är installerat. Se, 
figur 20, för en översikt av lokalen. Järnvägsbanan får maximalt vara 830 millimeter bred, plus 
minus 5 millimeter för att inte vidröra sågbädden eller bärande betong pelare. Ladugårdsdörren 
kommer att behöva flyttas eller utökas med 200 millimeter till vänster sett inifrån. Gavelsidan 
på ladugården där järnvägsbanan skall löpa parallellt längsmed mättes upp till 9700 millimeter. 
Sågbädden mättes upp till 8500 millimeter lång och 900 bred. Sågen är installerad på bädden 
och har bredden 1000 millimeter respektive 500 lång. Sågbäddens höjd med timmerjärnklaffar 
uppmättes till 520 millimeter. 

 
Figur 20. Översiktritning av ladan, ritat m h a Revit 2013. Ladugårdsdörren har blivit korrigerad i denna 

översikt. 
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Timmervagnens höjd skall ligga över 520 millimeter men bör inte överstiga 700 millimeter för 
att undvika onödigt kraftigt fall vid avrullning av timmerstock från vagn till bädd. Vid båda 
änderna av järnvägsbanan bör det finnas ett stopp som hindrar vagnen från att åka ur banan. 

4.2 Kartläggning av kommersiella lösningar 

Kartläggningen gick dessvärre väldigt dåligt, det var väntat att det skulle bli en utmaning men 
att det skulle bli ett misslyckande i vilket det resulterade i var inte väntat. Då konceptstudien 
inte grundar sig i någon ny innovativ lösning utan snarare tvärtom förväntades det vara en tung 
uppgift att hitta existerande kommersiella lösningar, från ett samhälle idag då det mesta 
vanligen handlar om att effektivisera i form av t ex automatisering. Sökningarna av 
kommersiella lösningar genomfördas i databaser såsom ieeexplore och google. Mer tid åt 
efterforskningarna hade möjligen kunnat resultera i ett upphittande av liknande lösningar. Det 
finns mängder av forum på nätet där ingen tid lades ned och någon av dessa har säkerligen en 
koppling om inte ett eget forum för hur lösningar över timmerhanteringen för mindre sågverk 
kan se ut.  

Men och andra sidan. I Nyland är det en unik lösning som söks i och med den specifika 
utformningen av ladugården samt dess geometriska plats så genomförandet fick göras utan 
kunskapen av andra liknande lösningar vilket även har fungerat väl. De lösningar som hittades 
men ej passade för den verksamhet som skall installeras i Nyland var bland från Möhringer 
Flexidrive, Phl industrier log carriage och en äldre rapport från 1950-talet av H. A. Rose – 
Member AIEE och W. D. Vincent – Associate AIEE. Dessa har valts att inte tas upp i denna studie 
då de inte ansetts relevanta nog för projektets utförande.  

4.3 Studiebesök  

Tanken med studiebesöken var att få en inblick över hur ett sågverk funktionerar i praktiken. 
Förvisso är jämförelserna mellan dessa två sågverk där studiebesöken utfördes och sågverket 
installerat i Nyland inte särskilt jämlika men insikten är densamma men på olika nivåer. Det 
fanns även en förhoppning om att eventuella problem och frågeställningar angående 
konstruktionen av en transportör skulle framträda och att mötet skulle fungera som ett sorts 
bollplank av bearbetade och nya idéer.  

Företagens verksamhet beskrivs inte specifikt i denna rapport då det inte är relevant för denna 
konceptstudie och med hänsyn till dess potentiella konkurrens mellan aktörerna vore det också 
olämpligt. Kommande beskrivningar är tagna från respektive företags hemsida.  

4.3.1 Brattby Sågverk AB 

Brattby Sågverk AB är enligt (Brattby sågverk, 2015) en norrlandssåg med integrerat hyvleri och 
grossistbrädgårdsrörelse. Brattby ligger där Vindelälven möter Umeälven, ett par mil utanför 
Umeå inåt landet. Sågverket specialiserar sig på svensk bygg trä och lagerhåller ett 70-tal av de 
vanligaste byggartiklarna.   
Råvaran till deras produktion kommer från lokala skogar. Vanligtvis är upptagningsavståndet 
inte längre än tio mil. Totalt sågas ca 110 000 𝑚3 tall- och grantimmer, varav den dominerande 
volymen kommer från bolagsskogar och andra institutionella ägare.  

 

4.3.2 Norra Skogsägarna, Sävar Sågverk 

Sävar sågverk är enligt (Norra Skogsägarna, 2015) specialiserad mot produktion av gran- och 
furuvaror av hög kvalitet. Anläggningen har stor kapacitet för bland annat hyvling. Råvaran är 
fura och gran av hög kvalitet från Västerbotten och Ångermanland.  
Totalt sågas ca 170 000 𝑚3 varav 60 procent av furu och 40 procent gran. Sävar har en 
bandsåglinje för alla timmerdimensioner. Hyvlingens omfattning är ca 40 000 𝑚3 i en hyvellinje 
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med en längdkapacitet upp till tolv meter. Verksamheten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt 
ISO 9001, ISO 14001 respektive PEFC.  

4.4 Konceptskisser och urval  

4.4.1 Timmervagn på räls 

Inledningsvis började skissandet över en timmervagn på räls, denna idé uppkom genom en 
diskussion med beställaren där det visade sig att räls och en gammal timmervagn redan var 
inköpt. Dock var timmervagnen för bred för att kunna användas till den rälsbana som skall gå 
parallellt med sågbädden och var förhållandevis väldigt sliten. Det bestämdes dock att vissa 
delar av vagnen skulle komma till användning av den nya vagnen. Dessa delar var flänshjulen 
och till viss del hjulaxlarna. Flänshjulen skulle kapas bort från den gamla vagnen tillsammans 
med axlarna. Även en kapning av axlarna samt en ihop svetsning var nödvändig eftersom de 
annars skulle vara för bred för rälsbanan.  

Designen över vagnen har varit något varierad utöver den mekaniska bromsen med diverse 
special tillämpningar såsom:  

1. Lutande timmerbädd 

 M h a en domkraft 

 M h a utstickande hävstänger 

2. En mekanisk vinsch 

3. Hydraul driven vagn med vajrar  

4.4.2 Travers/fackverk med lyftblock 

En annan idé uppkom via diskussioner med kollegor där en bana för ett lyftblock skulle 
installeras. Detta för att möjliggöra ett lyft av timmerstocken. Varvid denna skulle kunna skjutas 
på för att ta in stocken för att sedan sänkas ned på sågbädden. Denna lösning skulle dock kräva 
vissa förstärkningar av ladugårdens väggar och tak.  

4.4.3 Urval 

Ett urval bland dessa lösningar gjordes under möte med beställaren, detta resulterade i en 
timmervagn på räls och att lösningen inte skulle ha några tillämpningar då det visade sig att det 
inte var nödvändigt.  
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4.5 CAD 

CAD är en mjukvara till en dator, förkortningen CAD står för Computer–aided design. M h a 
denna mjukvara kan man forma en design digitalt och därefter skapa tekniska ritningar över sin 
skapelse, det används inom konstruktion och arkitektur.  

CAD:andet av timmertransportören utfördes m h a mjukvaran, SolidWorks, där även maskin 
ritningarna för konceptet gjordes. Se figur 21, för översikt av ett av koncepten.  

 

Figur 21. Ett koncept av timmertransportören, utfört i SolidWorks. 

4.6 Hållfasthet  

Metoden för beräkningarna är härledda i enlighet med teori delen varvid resultaten av dessa 
presenteras i resultat delen, läsare hänvisas till kapitel 2 respektive 5.  

4.6.1 FEM 

FE-analyserna är beskrivet i FEM kapitlet, 3. För att följa tillvägagångsättet hänvisas läsare till 
kapitel 3 för detta. Resultaten över FEM-beräkningarna presenteras både i kapitel 3 och 5.  

 

4.6.2 Dimensionering 

Följande materialdimensioner har analyserats och är nödvändig för timmertransportörens 
konstruktion: 
 
Tabell 3. Materialdimensioner nödvändiga för konceptets konstruktion. Uppgifterna är tagna från (Tibnor, 

2015). 

Material Benämning 
15284 IPE BALK S275JR 100 A 12M 
74343 PLATTSTÅNG S235JR 100 X 5 L = 6M 
78310 PLATTSTÅNG S235JR 20 X 10 L = 6M 
56338 PLATTSTÅNG S235JR 35 X 15 L = 6M 
23501 PLATTSTÅNG S235JR 40 X 20 L = 6M 
96582 RUNDSTÅNG S235JR 15 L = 6M 
35414 K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY13,5 XT1,8 

=DI9,9 
10357 VKR S355J2H 50X 50X 4,0 A 6M 
53279 VKR S355J2H 40X 40X 3,0 A 10M 
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4.7 Konstruktionen  
Timmertransportören är en svetsad konstruktion med ett få undantag på den bakre änden. 
Bromshandtaget är kopplat till konstruktionen genom en axel på ena sidan av den bakre änden, 
detta möjliggör att den kan dras bakåt. Under denna axel så löper det ännu en axel längsmed 
hela vagnens bredd plus lite till, på denna är de justerbara bromsbackarna fästa vilket leder till 
att när bromshandtaget dras bakåt är tanken att bromsbackarna skall motas upp mot 
flänshjulen vilket i sin tur leder till att vagnen kan bromsas upp. Tanken är även att handtaget 
skall ha en fjäder som kan matcha den utsträckning som krävs då handtaget dras bakåt maximalt 
för att denna sedan skall fjädra tillbaka handtaget.  
 
Bromsbackarna har ett fästöra som möjliggör att dessa kan fästas på en axel, detta är bra för att 
sedan kunna justera vinkeln på bromsbacken så att det överensstämmer med hur man vill att 
den skall träffa flänshjulytan. Fästörat är monterat i bromsbackens plåt som skall fungera som 
ett slags stöd för friktionsmaterialet. Denna är utformad efter flänshjulets radie likt en 
halvcirkel. Friktionsmaterialet kommer att limmas fast mot plåten med ett speciallim varvid den 
härdas i en ugn före den är klar för användning. Detta kan göras på hos Bennetter Trading AB 
som har analyserat fram ett lämpligt friktionsmaterial, C-110.  
 

 
Figur 22. Ett koncept på en timmertransportör, skapad m h a SolidWorks.  
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5 RESULTAT 

5.1 Materialval och dimensionering 

För att fysiskt möjliggöra detta koncept krävs det material för att konstruera det, med tabell 4 
nedan tillhandahålls den information nödvändig för att lägga en beställning från Tibnor.  

Tabell 4. Nödvändigt material för konstruktionen, upphämtat från (Tibnor, 2008). 

Typ Material Tvärsnittsmått[mm] Böjning kring x-
axeln 

Antal 
meter 

 h b t d I [𝑐𝑚4] W [𝑐𝑚3]  

IPE-balk 100 S275JR 100 55 5,7 4,1 171 32,2 12 

 Dimension [mm]   

Plattstång S235JR 100 × 5 6 

Plattstång S235JR 40 × 20 6 

Plattstång S235JR 35 × 15 6 

Plattstång S235JR 10 × 20 6 

Rundstång S235JR 15 6 

 D t  

Konstruktionsrör S355J2H 20 2 6 

 b×b t  

VKR-rör S255J2H 50 × 50 4 6 

VKR-rör S255J2H 40 × 40 3 10 

 

5.2 Elementarfall med böj- och skjuvspänning 

Här kommer resultaten från samtliga last fall som har analyserats i denna konceptstudie. 
Beräkningar har utförts på I-balk och rundstång med och utan (viss) upphämtad materialdata.   

5.2.1 Jämnt fördelad last 

Tabell 5 redovisar för de beräkningar som gjorts på last fall 1 då I (areatröghetsmomentet), W 
(böj motståndet) och S (statiska momentet) hämtats från Tibnors egna datablad.  

 
Tabell 5. Lastfall 1 (IPE-balk), beräknade resultat med upphämtat I, W och S från (Tibnor, 2008). 

Benämning (samband) Resultat 
Last per meter q (2-2-1-3) 7299,21 [N] 
Totala lasten Q (2-2-1-2) 12773,62 [N] 
Reaktionskrafterna A, B (2-2-1-4) 6386,81 [N] 
Momentmax 𝑀𝑚𝑎𝑥 (2-2-1-5) 2794,23 [Nm] 
Areatröghetsmoment I 171× 104 [𝑚𝑚4] 
Böj motstånd W 34,2× 104 [𝑚𝑚3] 
Max normalspänning 𝜎𝑚𝑎𝑥 (2-3-1-6) 81,70 [MPa] 
Statiska momentet S 19,7 [𝑐𝑚3] 
Max skjuvspänning 𝜏𝑚𝑎𝑥 (2-3-1-9) 10,25 [MPa] 
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Tabell 6 redovisar för de beräkningar som gjorts på last fall 1 då I (areatröghetsmomentet), W 
(böj motståndet) och S (statiska momentet) har beräknats teoretiskt på egen hand.  
 
Tabell 6. Lastfall 1 (IPE-balk), resultat med teoretiskt beräknade I, W och S. 

Benämning (samband) Resultat 
Areatröghetsmoment I (2-3-1-1) 2,05× 10−6 [𝑚4] 
Böj motstånd W (2-3-1-3) 4,35× 10−5 [𝑚3] 
Statiska momentet S (2-3-1-8) 17,10 [𝑐𝑚3] 
Max normalspänning 𝜎𝑚𝑎𝑥 (2-3-1-6) 64,30 [MPa] 
Max skjuvspänning 𝜏𝑚𝑎𝑥 (2-3-1-9) 7,43 [MPa] 

 

5.2.2 Trapetslast 

Tabell 7 redovisar för de beräkningar som gjorts på last fall 2 då I, W och S har hämtats från 
Tibnors egna datablad.  
 
Tabell 7. Lastfall 2 (IPE-balk), resultat med upphämtat I och W från (Tibnor, 2008). 

Benämning (samband) Resultat 
𝑀𝑚𝑎𝑥 (2-2-2-2) 2794,23 ≤ [Nm] ≥ 2861,29 
𝜎𝑚𝑎𝑥 (2-3-1-6) 81,70 ≤ [MPa] ≥ 83,66 

 

5.2.3 Jämnt utbredd last, överkragande vid båda inspänningspunkterna 

Tabell 8 redovisar för de beräkningar som gjorts på last fall 3 då I, W och S har hämtats från 
Tibnors egna datablad.  

 
Tabell 8. Lastfall 3 (IPE-balk), beräknat resultat med upphämtat I och W från (Tibnor, 2008). 

Benämning (samband) Resultat 
Tvärkraften q (2-2-3-1) 7299,21 [N] 
Reaktionskrafterna A, B (2-2-3-2) 6386,81 [N] 
𝑀𝑚𝑎𝑥 (2-2-3-3) 1197,53 [Nm] 
𝑀𝑠 (2-2-3-4) -228,10 [Nm] 
𝜎𝑚𝑎𝑥 (2-3-1-6) 35 [MPa] 

 

5.2.4 Två punktlaster F 

Tabell 9 redovisar för de beräkningar som utförts på last fall 4 då I och W beräknats teoretiskt 
på egen hand med vedertagna ekvationer.  

 
Tabell 9. Lastfall 4 (Rundstång), resultat med teoretiskt beräknat I och W. 

Benämning (samband) Resultat 
Reaktionskrafter A, B samt F (2-2-4-1) 6386,81 [N] 
𝑀𝑚𝑎𝑥 (2-2-4-2)  555,65 [Nm] 
Areatröghetsmoment I (2-3-1-4) 1,23× 10−5 [𝑚4] 
Böj motstånd W (2-3-1-5) 3,07× 10−7 [𝑚3] 
𝜎𝑚𝑎𝑥 (2-3-1-6) 45,28 [MPa] 
𝜏𝑚𝑎𝑥 (2-3-1-9) 20,44 [MPa] 
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5.3 Utmattning 

Här presenteras resultaten över huruvida konstruktionen riskerar utmattningsbrott i svets eller 
i konstruktionsmaterial. 

5.3.1 Svets 

Tabell 10 redovisar de materialkonstanter som använts vid beräkningen av utmattningen av 
svetsen vid den kritiska punkten. Resultatet över utmattningen av svetsen presenteras i form av 
lastcykler, d.v.s. den talar om hur många lastcykler konstruktionen teoretiskt håller för. 
 
Tabell 10. Bestämda konstanter enligt figurer samt beräknade resultat från utmattningsavsnittet i 
teorikapitlet, se svets. 

Benämning (samband) Resultat 
Svetsförband Stumsvets 
Svetsklass WB 
Förbandsklasser 𝐶⊥ och 𝐶|| ger  

Förbandsklass C 

90 71 
63 

Lastkollektivet χ 1 
Lastcykler 𝑛𝑡 2 × 106 cykler 
Karakteristisk utmattningshållfasthet 𝑓𝑟𝑘 63 MPa 
Tjockleksfaktor 𝜑𝑚 1,08 
Materialfaktor 𝜑𝑚 1 
Växelspänningsfaktor 𝜑𝑒 1 
Partialkoefficent 𝛾𝑚𝑛 1,1 mindre allvarlig, brottrisk 10−3 
Böj momentet 𝑀𝑞(2-4-1-1) 1596,70 [Nm] 

Dimensionerande utmattningshållfasthet 𝑓𝑟𝑑 (2-
4-1-2) 

61,85 MPa vid brottrisk 10−3 

Spänningsvidden 𝜎𝑟 46,69 [MPa] 
Dimensionerings villkor (2-4-1-3) OK för 2 × 106 cykler 

 

5.3.2 Konstruktionsmaterial  

Tabell 11 presenterar resultatet över huruvida materialet i konstruktionen kommer att hålla för 
den maxberäknade lasten.  
 
Tabell 11. Tabellen visar upphämtad samt beräknad data och ett resultat utifrån ett utmattningsvillkor. 

Benämning (samband) Resultat 
𝑓𝑢𝑑 brottgräns med en säkerhetsmarginal 1,1 311 [MPa] 
𝜎𝑢 utmattningsgräns (2-4-2-2) 155,5 [MPa] 
𝜎𝑚𝑎𝑥 maximal normalspänning 81,70 [MPa] 
Utmattningsvillkor (2-4-2-1) OK 
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5.4 Friktion 

Här presenteras de resultat som skall ge ett hum av vad som krävs för att få 
timmertransportören i rullning respektive stopp.  

5.4.1 Lutande planet  

M h a det lutande planet kan man beräkna den kraft som krävs för att övervinna den friktion 
timmertransportören måste skjutas på med för att få den i rullning. Tabell 12 redovisar samtliga 
konstanter som använts för att beräkna den approximativa kraften nödvändig för detta. 

 
Tabell 12. Resultat över beräknade samband samt data över bestämda konstanter. 

Benämning (samband) Resultat 
m massa 1800 [kg] 
𝜇 friktionskoefficient 0,4 
g tyngdaccelerationen 9,82 [m/𝑠2] 
𝛼 lutningen på planet 0,5° 
𝐹𝑓 friktionskraftenen i det lutande planet (2-5-1-4) 385,63 [N] alt 39,27 [kg] 

 

5.4.2 Kinematik 

I tabell 13 presenteras den fart timmertransportören uppskattningsvis har då den används och 
m h a skillnaderna i rörelseenergin kan det approximativa arbetet beräknas för vad som krävs 
för att bromsa upp timmertransportören.  

  
Tabell 13. Resultat över beräknade samband samt data över bestämda konstanter. 

Benämning (samband) Resultat 
𝑣𝑠

2 hastigheten i slutskedet 0 [m/s] 

𝑣𝑖
2 hastigheten initialt 1[m/s] 

m massan 1800 [kg] 
W arbetet som krävs för att bromsa objektet (2-5-2-7) 900 [J] alt 91,65 kg 

 

5.5 FEM- och teoretiska beräkningar 

I tabell 14 redogörs resultaten över de teoretiskt handberäknade böj- och skjuvspänningar samt 
de dator beräknade resultaten som utfördes m h a mjukvaran Ansys.  

Tabell 14. Resultat över beräknade böj- och skjuvspänningar m h a FEM och handberäkningar. 

Material 

(samband) 

Typ av spänning FEM [MPa] Teoretiskt [MPa]  

(2-3-1-6) 

IPE-balk Böjspänning 74,1 81,70 

Skjuvspänning 5,14 10,25 

Rundstång 
(Flänsaxel) 

Böjspänning 9,94 19,52 

Skjuvspänning 2,33 20,44 
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5.6 Maximal tillåten spänning 

Tabell 15 nedan redogör vilka max tillåtna böj- och skjuvspänningar som får uppstå i IPE-balken.   

Tabell 15. Resultat över beräknade tillåtna spänningar på IPE-balk. 

Benämning (samband) Resultat 

Maximal tillåten spänning 𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙 (2-3-2-1) 250 MPa 

Maximal tillåten skjuvspänning 𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 (2-3-2-2) 150 MPa 

5.7 Maximal tillåten last 

Tabell 16 beskriver vilken max last konstruktionen får utsättas för samt huruvida utmattningen 
av en sådan last påverkar svetsen vid den kritiska punkten.  

Tabell 16. Beräknade max laster för konstruktionen och svets. 

Benämning (samband) Resultat 

Sambandet (2-2-1-1) multipliceras med tre 3900 [kg] 

𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙 blir då enligt sambandet (2-3-2-1) 244,96 [MPa] 

Med den nya lasten blir 𝜎𝑟 (spänningsvidden) 139,98 [MPa] 

Dimensionerings villkor (2-4-1-3) EJ OK för 2 × 106 cykler 

Ny dimensionerande utmattningshållfasthet 
𝑓𝑟𝑑 (2-4-1-2) 

167,89 [MPa] 

Dimensionerings villkor (2-4-1-3) OK för 1 × 105 cykler 

5.8 Relevant summering av resultaten 

Tabell 17 beskriver resultaten som påverkar konstruktionen i sin helhet och inte vid enskilda 
balk last fall som tagits upp tidigare. Den redovisar för vilka böjspänningar som uppstår vid 
maximal storlek av timmerstock i konstruktionen samt vad den faktiska tillåtna böjspänningen 
är i konstruktions helhet. Tabell 17 presenterar även en maximal tillåten last utifrån 
konstruktions helhet och vad den maximala böjspänningen teoretiskt beräknats vid denna last. 
Den visar även vilken friktionskraft som måste övervinnas för att få timmertransportören i 
rullning samt den kraft som krävs för att bromsa upp timmertransportören på två meter.  

Tabell 17. Beräknade böjspänningar, max laster, friktionskraft och kraft för att bromsa timmervagnen.  

Benämning Resultat 

Maximal last (max storlek av timmerstock) 1,3 ton 

Böjspänning vid största timmerstock  Ca 20 MPa 

Maximal tillåten spänning  250 MPa 

Maximal tillåten last  15 ton 

Böjspänning vid maximal tillåten last Ca 245 MPa 

Friktionskraft (kraft för att övervinna friktionen) 385 N 

Kraft för att bromsa upp vagnen på 2 meter 450 N 
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6 DISKUSSION 

Här diskuteras måluppfyllnaden, det presenterade resultaten, teorin bakom projektet, 
konstruktionen av timmertransportören, fortsatt arbete, projektets utförande, de samhälleliga 
aspekterna samt de etiska aspekterna.   

6.1 Måluppföljning 

1. Transportören skall vara hanterlig av en person. 

Detta är uppfyllt då denna konceptstudie visar på att det kommer att vara möjligt för en 
person att manövrera detta koncept. 

2. Transportören skall ha relevant dimensionering för hantering av timmerstockar 
uppemot 70 cm i diameter och 6 meter långa, detta med säkerhetsmarginal. 

Detta är uppfyllt i och med att konstruktionen är tillräcklig stadig för att klara av 
timmerstockar uppemot den storleken.  

3. Timmertransportören skall kunna tas undan efter användning. 

Detta har uppnåtts genom att beställaren har möjligheten att skjuta undan 
timmertransportören vart helst hen vill efter rälsbanan.  

4. Beräknad utmattning och hållfasthet av konstruktion.  

Detta är uppfyllt då konceptstudien visar på att konstruktionen kommer att hålla för det 
ändamål den har och för mer därtill. 

5. Beräknad maximal tillåten last. 

Detta är uppfyllt och utfallet blev att lasten inte får överstiga en vikt på 15 ton.  

6. Konstruktionsritning över koncept. 

Delvis uppfyllt. Konstruktionsritningarna är klara med undantaget för ritningarna av 
bromsbackarna där kompletterande förändrar måste åtgärdas för att det skall fungera 
optimalt för konstruktionen. 

6.2 Teori 

Denna konceptstudie grundar sig på elementarfall av laster av olika slag. De beräkningar som 
har utförts har i själva verket bara utförts med avseende på en balk, dvs. all last på en balk. I det 
verkliga fallet kan lasterna fördelas mellan fyra balkar, så alltså en fjärdedel av lasten med 
avseende på hela konstruktionens fördelning av den totala lasten, se figur 23. 

 

Figur 23. Figuren illustrerar bara en del av timmertransportören, inringade området indikerar lastfallet som 
har beräknats. 
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Teorin är dock fortfarande användbar då lasterna är det ända som behöver justeras, alla 
samband som har tagits fram gäller oavsett last på vagnen. Beräkningarna har gjorts med 
avseende på den största timmerstocken som sågverket kan hantera. Att sågverket skall såga 
timmerstockar i den dimensionen är inte särskilt troligt men skulle det inträffa kommer denna 
studie i alla fall peka på att det kommer att fungera. Man skall komma ihåg att det inte alltid är så 
att det i teorin överensstämmer med verkligheten. Chanserna på ett misslyckande är dock 
minimal då beräkningarna är utförda på ett sådant sätt att sambanden och lastförhållandena är 
empiriskt framställda vilket betyder att via tidigare försök har dessa samband med dessa 
lastförhållanden visats sig stämma med verkligheten.  
 
Vad som inte klargjorts i denna studie men som bör tas i beaktande är den impuls kraft vagnen 
kommer att utsättas för då timmerstocken lastas på vagnen, detta kommer att utföras m h a en 
skogstraktor. Dessa krafter kommer att överstiga den statiska belastningen och konstruktionen 
måste även hålla för en sådan misshandel. 
 
Lastfall 1 och 4 valdes att analyseras noggrannare än övriga lastfall. Detta även fast lastfall 2 och 
3 motsvarar verkligheten bättre då timmerstocken ej är symmetrisk genom hela dess längd. 
Rotsidan kommer alltid vara grövre än toppsidan. Timmerstocken kommer troligtvis överkraga 
vagnen på ena sidan åtminstone, dvs. timmerstocken kommer mest troligt vara längre än vad 
vagnen är lång. Men i och med valet av lastfall 1 finns en liten säkerhetsfaktor med i 
beräkningarna av konstruktionen, dvs. timmerstocken beräknas vara grövre än vad den i 
verkligheten är och om timmerstocken inte överkragar vagnen blir även belastningen större, 
vilket denna studie manifesterar. 
 
Detsamma gäller vid utmattnings beräkningar, maximala böjspänningar vid svetsranden är 
också beräknad i samma stil enligt tidigare nämnd. Dock så bör böjspänningarna intill 
svetsranden vara känsligare för de impulskrafter som timmertransportören kommer att utsättas 
för. Men sambanden här gäller även vid varierande laster, dessa kan tillämpas, vad som bör 
beaktas är dimensioneringsvillkoret, att det håller i förhållande till den spänningsvidd som 
kommer att uppträda vid förändringar av lasten. Intuitivt då spänningsförhållandena ökar 
minskar antalet cykler för vad svetsen kommer att klara av. 
 
Vid utmattningen av själva konstruktionsmaterialet gäller det att ta hänsyn till den maximala 
utmattningsspänning som materialet tål. I detta fall är den enligt resultat delen, 155,5 MPa. 
Varför denna inte fått något större genomslag i denna studie ligger i grund till att 
konstruktionen i sig kommer till för magert användande för att det skall vara relevant att lägga 
större vikt på dessa beräkningar. Om någon del skall klassificeras som onödig skulle 
utmattningsdelen vara en av dem, det är ett intressant och viktigt avsnitt men konstruktionen 
kommer inte att brukas till den grad att dessa beräkningar blir nödvändiga.  
 
Beräkningarna utförda på friktionsdelen skall om något endast ses som en uppskattning av vad 
man kan förvänta sig för kraft för att manövrera timmertransportören. Enligt denna studie 
kommer det krävas om ca 390 N för att få den i rullning och det motsvarar ca 40 kg. Medan då 
det fått rullning kommer att krävas ett arbete på ca 900 J för att bromsa ned den, det motsvarar 
ca 90 kg.  
 
Maximalt tillåtna spänningar för konstruktionen visade sig vara 250 respektive 150 MPa 
(böjspänning och skjuvspänning), dessa bör inte överskridas då det mest troligt är vad 
konstruktionsmaterialet kommer att hålla pall för även om en säkerhetsmarginal är inräknad i 
dessa beräkningar. Det finns en anledning till varför man använder sig av säkerhetsmarginaler 
och även fast dessa sträckgränser för stålmaterial är empiriskt vedertagna så kan man aldrig 
vara helt säker. Maximalt tillåtna laster hör som samman till detta stycke då de inre spänningar 
som uppkommer i konstruktionsmaterialet beror på den last den utsätts för. Maxlaster tillåts 
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vara tre gånger vad den beräknade lasten var, dvs. 3900 kg. Tidigare har det även nämnts 
huruvida denna kan ökas pga. fördelningen av lasten.  
 
FEM-beräkningarna visade sig stämma hyggligt med de teoretiska resultaten, ca 10 MPa skillnad 
mellan resultaten. Detta kan användas som ett ytterligare underlag för att verifiera 
konstruktionens högst troliga funktionalitet i såväl teorin som i praktiken. En djupare analys av 
FEM:en hade troligtvis lett till ännu närmare jämförelsevärden då resultaten kan variera 
beroende på vilket elementnät och elementtyp som används. Elementnätet hade kunnat fin 
justeras vid de kritiska punkterna för att få bättre mätvärden och en större test av olika 
elementtyper hade troligtvis lett till noggrannare mätvärden. Men i detta fall kändes det inte 
nödvändigt att utföra en noggrannare analys.  

6.3 Konstruktionen 

Konstruktionen är överdimensionerad för de laster som har beräknats i denna studie. Dock har 
dimensionerna på de bärande IPE-balkarna inte kunnat väljas till någon mindre dimension pga. 
att höjden på timmerbädden är begränsad i förhållande till sågbädden. En mindre dimension 
hade resulterat i att timmerstocken slagit mot sågbädden då den skall flyttas över till sågbädden. 
Det skall nämnas att IPE-balken som valts är Tibnor’s näst minsta. 

6.4 Förslag på fortsatt arbete 

En analys på tillvägagångsättet skogstraktorn sänker ned timmerstockarna på vagnen hade 
möjliggjort beräkningar på de impulskrafter vagnen kommer att få utstå. Dessa beräkningar 
skulle sedan kunna användas till att säkerställa hållfastheten på konstruktionen ytterligare och 
eventuellt leda till vissa förändringar/förbättringar i konstruktionens design.  

En bredare sökning efter liknande lösningar hade kunnat resultera i en bättre metod för att 
transportera timmerstockar till och från sågen, eller banat väg för eventuella förbättringar av 
metoden/konstruktionen som sådan.   

En analys av materialvalet samt utvärdering av balk-profiler skulle eventuellt leda till en 
förminskning av överdimensioneringen och det utan att behöva oroa sig över att timmerbädden 
ej skall överstiga kanten av sågbädden.  

6.5 Reflektioner kring projektets utförande  

Inför detta examensarbete utfördes en kravspecifikation, förstudie och projektplan. Med hjälp av 
dessa dokument underlättades inte bara förståelsen utan utförandet av hela projektet i stort. De 
största problemet detta examensarbete mötte var att hitta relevanta vetenskapliga artiklar om 
liknande lösningar. På grund utav den något primitiva metoden av transportör i dagenssamhälle 
var det ändå litet underförstått att det skulle vara svårt att hitta relevanta vetenskapliga artiklar 
inför denna konceptstudie. De vetenskapliga artiklarna som har analyserats i detta 
examensarbete är följande (Aygul, 2012) och (Bengtsson, 2005). Med mer tid investerat i detta 
hade det kanske lett till ytterligare fynd av vetenskapliga artiklar vilket hade kanske kunnat 
förändra valet av metod för utförandet av transporten av timmerstockarna.  
Med hjälp av projektplanen har en tidsplan lyckats hållas någorlunda för vad som varit planerat. 
Vissa moment har tagit mer tid medan andra har tagit mindre tid, lärdomen är ändå att även fast 
alla moment inte tar den förutspådda tiden är ett tidsschema ett bra komplement till utförandet 
av ett projekt. Det går inte att förutsätta hur lång tid alla moment skall ta, men det kommer ge 
ett hyfsat hum om huruvida mycket tid kan avsättas till varje moment.  

Genom hela denna process har man varit tvungen att anpassa sig genom att tillämpa de 
kunskaper som förvärvats genom åren på maskinteknik samt att kunna ta in ny kunskap eller 
fördjupa sig i de ämnen man tidigare läst, det har varit lärorikt och nyttigt kortsagt.  
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6.6 Reflektioner kring studiebesök 

På de två studiebesök som utfördes lärdes det mycket såsom hur relativt stora kommersiella 
sågverk opererar samt hur dessa anläggningar är utformade. Vilka problem respektive sågverk 
arbetade emot och vilka förutsättningar de hade och så vidare. Även om bara en viss ingående 
data presenterades om huruvida anläggningen drivs och nyttjas är det en väldigt lärorik stund 
då man leds runt för att titta på hur anläggningen fungerar, allt blir väldigt genomskinligt. Med 
det menar jag att man får möjligenheten till att se hur tanken bakom tillverkningsprocessen i 
stort är tänkt och jag förstår verkligen varför vissa fabriker inte tillåter studiebesök.  

6.7 Reflektioner kring samhälleliga aspekter på arbetet 

Denna konceptstudie är ett underlag för beställaren, den visar på ett koncept som är fysisk 
möjlig för beställaren att tillämpa, varvid processen för att ta in timmerstockarna till sågverket 
inne i byggnaden väsentligt underlättas och förbättras. Konceptet skall kunna drivas av en 
person och inte av någon annan kraftkälla vilket ur en miljösynpunkt är bra, dock hade 
transportören varit driven av en t ex en motor hade arbetet för förflyttningen av stockarna 
underlättats ytterligare för beställaren. Men med en installerad motor som skall driva 
timmertransportören kommer även ekonomiska faktorer in i bilden, processen hade kunnat 
underlättas på bekostnad av en betydande, kontinuerligt växande peng och den investeringen 
hade nog varit mer relevant för ett större företag med syftet mot serie/massproduktion. Vagnen 
minskar också risken för personskador då arbetsergonomin förbättras avsevärt med hjälp av 
denna timmertransportör då klienten slipper att bära in timmerstocken på egen handkraft.  

6.8 Reflektioner kring etiska aspekter 

Timmertransportören skall vara hållbar i längden. Överdimensioneringen garanterar 
säkerheten vid användandet av vagnen, ingen vill ha en produkt som går sönder. I första stycket 
under ”förslag på fortsatt arbete” tar upp ytterligare etiska aspekter.   

7 SLUTSATSER 

Slutsatsen av denna konceptstudie är följande: Timmertransportören går att tillverka med de 
krav som ställts på den för ett enmanssågverk. Den uppfyller de säkerhetsaspekter som är 
nödvändig för hanteringen av den, dvs. personen som hanterar den riskerar minimal risk att 
komma till skada vid hanteringen av timmertransportören och konstruktionen som sådan håller 
för det ändamål den ska och det med råge.  
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9.2 Bilaga 2 

 

 
 
 
 
 


