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Sammanfattning 
 
Examensarbetet har gjorts åt Höglunds flak i Säffle och behandlar en ny framstam till 
timmerlastbilar. 
En framstam är ett lastskydd som förhindrar stockarna på en timmerlastbil från att tränga in i 
hytten vid en kollision. Framstammen används även vid lastning som ett mothåll att slå 
stockarna emot.  
 
Kraven på framstammen från företaget är 
 

• Lättare konstruktion 
• Samma utböjning vid slagprov, ytbelastning och böjbelastningsprovning som 

nuvarande modell 
• Billigare eller samma pris som föregående modell 
• Klara proven enligt SS 2563, SS 2564 
• Vara estetiskt tilltalande för kund 
• Anpassningsbar höjd 
• Om möjligt få så mycket tillverkning som möjligt till den egna verkstaden 

 
Arbetet delades in i två delar där en del är att konstruera plåten och hur denna skall styvas till. 
Den andra är att konstruera staken som håller upp plåten och tar den största delen av 
slagkraften. 
 
På framstamsplåten togs det fram 2 koncept. 
 
Bockningskonceptet.  
Konceptet består av en aluminiumplåt 6082-T6 som bockats till en L-profil runt kanterna för 
att styva upp plåten 
 
Fyrkantsprofil.  
Detta koncept består av en fyrkantsprofil i aluminium som nitas fast mot plåten. 
 
På staken togs det fram tre koncept. Alla tre är beräknade med att vara i samma material ett 
höghållfast stål vid namn Domex 650 med en sträckgräns på ca 650Mpa.[5] 
 
JL-profilen 
Är en profil som är lätt att tillverka genom bockning och är lätt att fästa in i både plåten och i 
rambalken.  
 
I-profilen 
I-balken är gjord med en större fläns mot plåten för att underlätta vid infästning och en mindre 
fläns på andra sidan för att minska vikten. På grund av att detta inte är en original balk så 
kommer denna modell att strängpressas.



 
W-profilen  
W- profil som även denna skulle stängpressas och är även lätt att fästa mot plåten. Den har 
tagits fram med tanken på en T-balk som sedan stadgats upp med två stycken förstyvningar.  
 
Fyrkantröret har en lägre vikt på 19 kg i jämförelse med rör- profilen, detta motsvarar en 
viktbesparing på 55%.  
I-profilen klarar att ta upp 0,6kJ mer än Z-profilen samtidigt som den är 23 kg och 23% 
lättare. 



Abstract  
The work is done for the company Höglunds flak in Säffle and aims to develop a new front 
wall to a timber truck. 
A front wall is what protects the cabin from the logs in case of a collision. The front wall is 
also used while loading the truck as a loading fixture to beat the logs against.  
 
The requirements for the front wall from the company are: 
 
• Easier construction  
• The same deformation at impact testing, surface testing and bending load as the original.  
• Cheaper or the same price as the previous model  
• Withstand the standardization SS 2563, SS 2564  
• Be attractive to the customer  
• Customizable height  
• If possible, get as much production as possible to the own workshop 
 
The work was divided into two parts where one is to make the plate and how to make it rigid. 
The second is the beams which are going to keep up the plate and takes the greater part of the 
impact force. 
 
Two concepts on the front wall plate, both is of the same material 6082-T6. 
 
Bending concept.  
The concept consists of an aluminium plate which is bended to an L-profile around the edges 
to rigid up the plate.    
 
Square concept.  
This concept consists of a square tube in aluminium which is riveted firmly against the plate. 
 
Three concepts on the beams. All three are estimated to be in the same material Domex 650  
 
JL-profile  
Is a profile that is easy to manufacture by bending and is easy to mount on both the plate and 
in the frame beams. 
 
I-profile  
The I-beam is made with a larger flange to the plate in order to facilitate the attachment and a 
small flange on the other side to reduce weight. However, because this is not an original beam 
it will be manufactured through extrusion. 
 
W-profile  
W-profile is going to be extruded and is also easy to attach to the plate. It has been developed 
with the idea of a T-beam which then is stated up with two webs. 
 
Of the two plate concepts it was the Square concept which was best suited one. The bending 
concept was not chosen because the material of the plate was for brittle and couldn’t be bent 
as much as wanted.



 
The analysis of the plate was made according to the standard SS2563, SS 2564 with a 
pressure of a certain distance from the base. 
The FEM analysis at the plate shows that there is no residual deformation, which is the same 
as the original plate. The square pipe has a lower weight with 19 kg which is 55% lighter  
compared with the circular pipe profile.  
The profile is able to take up 0,6 kJ more than the Z-profile and 23kg and 23% lighter
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1. Inledning 

Höglunds flak är beläget i Säffle där de konstruerar och bygger kundanpassade påbyggnader 
för lastbilar inom timmer och flistransport. Höglunds har ca 30 anställda och i dagsläget görs 
ca 80 timmerpåbyggnader för lastbilar om året. Höglunds flak ägs idag av OP koncernen och 
har ett systerföretag i Malmköping vid namn Smedab.  
 
En framstam är ett lastskydd som förhindrar stockarna på en timmerlastbil från att tränga in i 
hytten vid en kollision. Framstammen används även vid lastning som ett mothåll att slå 
stockarna emot. För att fordonet ska bli godkänt av AB Svensk Bilprovning krävs att 
framstammen uppnår Svensk standard SS 2564 och SS 2563. Standarderna avser 
slagprovning, ytbelastningsprovning samt böjningsprovning. 
 
Framstammens design och utseende är viktigt för att produkten ska vara attraktiv för kunden. 
Ett vanlig estetiskt problem med framstammar till timmerlastbilar är de bucklor som 
uppkommer på framstamsplåten vid lastning av virket.  
 
Höglunds flak har i dagsläget två olika framstammar i sitt produktsortiment en i aluminium 
och en i stål. Aluminiumstammen är lättare än stål varianten och de flesta kunderna väljer i 
dagsläget att få en aluminiumstam monterad på sin påbyggnad. 
 
Projektmålet är att konstruera en billigare och lättare konstruktion med samma höga kvalité 
och hållfasthet som tidigare modeller. Nuvarande framstammar finns i många olika höjder, 
och varje framstam specialbyggs av en mekanisk verkstad till färdigt mått. Det önskade 
effektmålet är att kunna utgå från en grundmodell som enkelt ska kunna modifieras i 
Höglunds verkstad så att önskad höjd på framstammen uppnås.    
 
Arbetet går ut på att för företaget Höglunds flak ta fram en ny framstam. 
Kraven på framstammen är att. 
 
• Lättare konstruktion 

 
• Samma utböjning vid slagprov, ytbelsatning och böjbelastningsprovning som orginalen. 

 
• Billigare eller samma pris som föregående modell 

 
• Klara proven enligt SS 2563, SS 2564 

 
• Vara tilltalande för kund 
 
• Anpassningsbar höjd 
 
• Om möjligt få så mycket tillverkning som möjligt till den egna verkstaden 
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2. Bakgrund 
2.1 Nuvarande Framstamsmodeller 
Höglunds flak har i dagsläget två framstamsmodeller i sitt produktutbud en i aluminium och 
en i stål. Aluminiumstammen är den mest populära i dagsläget av de två. Fördelar med 
aluminiumstammen är framförallt vikten samtidigt som de flesta upplever den mer estetsikt 
tilltalande. 

 

2.1.1 Aluminium 
Höglunds nuvarande aluminiumframstam består av en ram som sedan en plåt svetsas fast på. 
Ramen är tillverkad av runda aluminiumrör Ǿ60x6 i legeringen 6101B som bockats och 
svetsats samman. Plåten är i aluminium legeringen 6082-T6 vilket är en relativt hård legering.  
För att kunna kallbocka plåten 45º och undvika att den spricker görs 5 bockningar på 9º med 
25mm avstånd. Aluminiumplåten som är 5mm tjock läggs sedan på ramen och svetsas sedan 
runt om vilket ger en total svetslängd på 10-11m.  
 
Ett fåtal av aluminiumframstammarna har reklamerats då det uppkommit sprickor i svetsen 
mellan plåten och ramen. Orsaken till dessa sprickor beror troligen på en bristande 
svetskvalité. Att två olika legeringar svetsas samman skulle kunna vara en orsak till 
sprickorna, då spänningar uppstår i svetsen pga. olika styvhet i materialen. Legeringarna har 
relativt lika materialegenskaper varför detta antagande verkar mindre troligt än bristande 
svetskvalité.    
   
 

  
Figur 1 Nuvarande aluminiumframstam 

  

2.1.2 Stål 
Den nuvarande stålframstammen är en robust konstruktion tillverkad fyrkantrör som svetsats 
samman till en ram. Ramen förstärks med ytterligare fyrkantrör så att den liknar ett rutnät för 
att staga upp plåten. På ramen svetsas sedan en stålplåt med tjockleken 3mm fast. Fördelarna 
med stålframstammen är framförallt priset samtidigt som många kunder anser att hållfastheten 
är bättre hos en stålframstam. 
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3. Genomförande 
 

3.1 Konstruktionskrav 
För att timmerlastbilen ska bli godkänd av AB Svensk Bilprovning krävs att framstammen 
uppnår Svensk standard för slagprovning av framstammar SS 2564 och SS 2563 som avser 
ytbelastnings och böjbelastningsprovning.  
 
Slagprovningen är ett förstörande test som utförs i en testrigg bestående av en pendelvikt på 
1570kg som släpps från en höjd på ca 2m, vilket ger en anslagsenergi på framstammen på ca 
30kJ. Pendelvikten har en bredd 1600mm och en höjd på 500mm och består av solitt stål. 
Träffpunkten för pendelviktens centrum ligger på 600mm höjd över lastflaket. Framstammen 
monteras på ett sätt som motsvarar monteringen på fordonet och ska vara i komplett utförande 
med samtliga delar monterade. För att klara slagprovet krävs att kvarstående deformation inte 
överstiger 400mm i anslagspunkten.  
 
Ytbelastnings och böjbelastningsprovningen sker i samma testrigg som slagprovet och en ny 
framstam får användas för varje provning. Ytbelastningsprovet anbringas på en godtycklig 
punkt på framstammen dock inte vid en förstärkning. Provkroppen har kvadratisk ändyta 
50x50mm och en kantradie på max 0,5mm och anbringas med en kraft på 10kN i minst 10s. 
  
Böjbelastningsprovningen sker med samma utrustning och belastning som 
ytbelastningsprovningen. Anbringningspunkten ska ligga på den böjmässigt ogynnsammaste 
delen av framstammen, vanligtvis något av de båda övre hörnen. Vid provningen får brott ej 
uppstå, men en kvarstående deformation på max 200mm i kraftens riktning tillåts.  
 

 
Figur 2 Slagprovningsriggen som använts för att testa de nuvarande modellerna 
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3.2 Dimensionering och hållfasthetsberäkningar 
Dimensioneringen av framstammen gjordes med hänsyn till dessa standards och en jämförelse 
mot tidigare modeller. För att kunna dimensionera framstammen för de olika testerna 
simulerades de olika framstamsprovningarna med hjälp av Finita Element Metoden s.k. FEM 
analys. FEM finita elementsmetoden, är en numerisk metod för att beräkna partiella 
differentialekvationer, med vars hjälp man beräknar hållfasthet. 
Programen som använts är ANSYS, Abaqus CAE och ProEngineer Mechanica.   
 

3.2.1Slagprov 
ANSYS användes för att dimensionera staken för slagprovningen, där original Z-profil staken 
användes som referens för att veta ungefär hur mycket energi som stakena tar upp vid 
slagprovet. Ett krav från projektbeställaren var att framstammen och dess komponenter bör ha 
ungefär samma hållfasthet som dagens aluminiumframstam. Detta krav gjorde att de nya 
koncepten jämfördes mot nuvarande Z-profil stak.  
 
För att beräkna energin som stakena tar upp belastades staket i omgångar med en kraft i en 
viss punkt och deformationen för varje kraft noterades. Energin beräknades sedan för hand 
med hjälp av trigonometri fram ur kraft förskjutningsdiagrammet som ritats från värdena ur 
ANSYS beräkningarna. I ett kraft förskjutningsdiagram motsvarar arean under kurvan den 
energi som tagits upp av staket. 
 
Beräkningarna är gjorda på solida modeller av staken, dock endast med en längd på 600mm 
och element typen solid 10node92 använts på modellerna.  
 
För att få en totalt realistisk beräkning av slagprovet borde alla delar på framstammen varit 
med vid analysen. Orsaken till att detta inte gjorts är begränsningar i licensen till ANSYS. 
Därför har endast ett stak beräknats och inverkan av plåten, masströghetsmoment, 
infästningsprofiler och annat som hjälper till och tar upp energi får uppskattas.    
 
I Abaqus gjordes en simulering av händelseförloppet när pendelvikten träffar framstammen. 
En hastighet sätts på en bit som representerar pendelvikten, denna bit körs sedan in med given 
hastighet i framstammen. Ur denna simulering kan man se hur materialet beter sig vid ett 
slagprov, var de svaga punkterna är och om staken kommer att vrida sig vid slagprovet.  
 
I Abaqus är licensen lite mer utökad och därför kan båda staken i fullängd och 
framstamsplåten modelleras samtidigt, detta för en mer realistisk analys.  
 

3.2.2Ytbelastning 
Plåten belastas med ett visst tryck på vissa längder från förstyvningarna. Detta beräknas i 
Ansys och där fås den utböjning som sker vid belastningen samt den som är vid avlastning. 
 

3.2.3Böjbelastning 
Vid böjbelastningen kommer plåten att belastas vid ett av hörnen med ett visst tryck. 
Böjningen beräknas i Ansys för att se om det blir någon kvarstående deformation. 
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3.2.4Nitberäkning 
PTC Mechanica har använts för att dimensionera nitarna som håller framstamsplåten på 
rörramen. En fjärdedel av framstamsplåten och rörramen modellerades med de nitarna som 
troddes hålla. Plåten och rörramen sattes ”fast” med lämpliga randvillkor och belastades sedan 
med en kraft motsvarande ytbelastningsprovet. Ur detta fås drag, skjuv och 
jämförelsespänningen i niten vilket kan jämföras med tillverkarens uppgifter om nitens 
hållfasthet.  
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4 Resultat 
4.1 Ytbehandling 
Framstamsplåten och tillhörande skyddsprofilen kommer om kunden så önskar att kunna 
anodiseras. Anodiseringen har bara en estetisk funktion då korrosionsbeständigheten är 
mycket god hos aluminiumlegeringarna som använts.  
Anodisering kan utföras i ett flertal färger och ytan blir efter behandlingen hård och reptålig.  
 
Anodiseringen kommer att ske efter tillverkningen av vissa detaljer, då anodiserade skikt är 
spröda och spricker vid bockning samtidigt som det inte tål värmen som blir vid svetsning.  
 
 

4.2 Sammanfogning/ tillverkning 
Sammanfogning mellan framstamsplåt och staken sker med bultförband med en 
gummibussningar monterade mellan plåt och stak för att förhindra spridning av vibrationer ut 
i framstamsplåten. Denna sorts bultförband används idag av Höglunds flak för fastsättning av 
framstamsplåt i staken och har fungerat mycket tillfredställande.  
 
Skyddsprofilen nitas fast med nitar av märket Monobolt i framstamsplåten.  
På skyddsprofilen monteras vid önskemål två nedre smutsskydd som förhindrar att grenar, 
bark och annan smuts kommer bakom framstammen. Smutsskydden monteras likt 
skyddsprofilen med Monobolt nitar.   
 
 

4.3 Framstamsplåt med skyddsprofil 
Koncepten bygger på att en standard framstamsplåt och en skyddsprofil med tillbehör 
tillverkas hos en mekanisk verkstad. I Höglunds verkstad kapas sedan framstamsplåtens höjd 
ned till önskat mått och monteras ihop med skyddsprofilen med hjälp av ett nitförband.   
 
 

4.4 Framstamsplåt   
En önskvärd detalj är hål för lampor i toppen av framstammen, lamporna underlättar vid 
lastning i mörker. Lamporna utsätts för en krossningsrisk då de sitter över eller på sidan av 
framstammen. Hålen för lamporna får inte vara för stort men tillräckligt stort för att ljuset ska 
kunna tränga igenom, ett krav är att minsta stockdiameter 50mm inte ska kunna tränga sig in i 
lamphålet.    
 
Tillverkningen av lamphålen sker enklast med hjälp av vattenskärning men kan om mindre 
antal serier ska tillverkas, borras och sågas upp på plats i Höglunds verkstad. 
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Figur 3 Hål för lampor bakom framstammen, till höger visas en förstorning av övre vänstra hörnet på 
framstammen.  

 
En annan önskvärd detalj är en urtagning för siktruta i framstammen. Efterfrågan på siktruta i 
framstammen är inte jättestor i dagsläget. Framstammarna kommer att kunna förberedas med 
vattenskurna spår för ytterkonturen för siktrutan. Tanken är att en sticksåg ska kunna föras 
ned i dessa spår för att såga ut ett hål för siktrutan. Siktrutan monteras sedan in som en insats i 
detta hål. Detta önskemål har inte bearbetats längre än till ide´fasen, pga. dess låga prioritet.  
 

4.5 Koncept på plåten 
 
4.5.1 Bockkonceptet 
Konceptet består av en aluminiumplåt 6082-T6 som bockats till en L-profil runt kanterna för 
att styva upp plåten. Aluminiumplåt i kvalité 6082-T6 är ganska hård och spröd och minsta 
rekommenderade bockningsradie vid 90o bock är 4,5 ggr tjockleken. Minsta tillåtna 
plåttjocklek för att undvika bucklor är 5mm (se avsnitt Beräkning av plåttjocklek) vilket ger 
en minsta tillåtna bockningsradie på 22,5mm.[4] . Det rundade hörnet i toppen är tänkt göras 
separat för att sedan svetsas på plats på framstammen. Hörnet har samma former som den 
bockade kanten samtidigt som det har en krökning med radien 180mm, dvs bockning i två 
dimensioner. Problemet med att bocka i två dimensioner löses genom hörnet först bockas som 
resten av kantprofilen. Därefter slitsas de nedbockade kanterna upp hos hörnet och 
bockningen med radien 180mm kan genomföras.  
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Figur 4 Till vänster syns bock konceptet med nedre skyddsprofil och smutsskydd. Uppe till höger syns det 
bockade hörnet.  Nere till höger syns kantbockningen av plåten.  

 
 

4.5.2 Fyrkantsprofil 
Konstruktionen består av fyrkanstsrör i aluminium som bockats och svetsats samman till en 
ram. På ramen limmas och nitas plåten av aluminium fast, plåten finns i två olika tjocklekar 
en 5mm i 6082-T6 och en i 4mm 7075-T6. Aluminium 7075-T6 har högre sträckgräns än 
6082-T6 och därför behövs bara en tjocklek på 4mm för att stå emot plastisk buckling lika bra 
som nuvarande aluminiumframstam,( se avsnitt beräkning av plåttjocklek) 
 
Aluminiumplåten skärs till med laser eller vattenskärning för att få till rundningarna i toppen, 
färdiga mått för montage och monteringshål.   
Vid montage av framstamsplåten på röramen läggs först plåten på ramen och passas in så att 
den ligger rätt. Därefter borras hålen i rörramen med de förskurna hålen i plåten som mall och 
nitarna monteras i hålen och dras till.  

 
Figur 5  Till vänster syns konceptet fyrkantprofil med nedre skyddsprofil och smutsskydd. Till höger syns plåtens 
anliggning mot röret, sett underifrån 
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4.6 Koncept för stak 
Stakens huvudsakliga uppgift är att hålla upp plåten och klara av slagkrafter. Så ett stak bör 
vara av böjstyv modell samt att den skall hålla en så låg vikt som möjligt. En annan sak är 
även att den skall vara lätt att tillverka, samtidigt som den ska vara lätt att fästa mot plåten och 
mot rambalken. 
Idag används två olika profiler Z- och C-profil. Z-profilen används då rambalken är av stål så 
den bara kan svetsas på. C-profilen används då det är aluminium men då används en 
infästning som den fästs i. 
 

4.6.1 JL-profil 
JL-profilen är enkel att tillverka, den kan både bockas och strängpressas och modellen gör det 
enkelt att fästa in den mot plåten. 

 
Figur 6 JL-profilens tvärsnitt 

 

4.6.2 I-profil 
I-profilen. De original profiler som finns idag går ej att fästa in i plåten på ett bra sätt så denna 
har en bredare fläns mot plåten för att underlätta infästning medan den andra flänsen görs 
mindre för att spara vikt. Denna modell kommer att strängpressas. Dess form är även gjord 
efter den mall som säger hur stora detaljer man kan tillverka genom strängpressning. Profilen 
måste rymmas inom en cirkel med en diameter på 200mm. 

         
Figur 7 I-profilens tvärsnitt 
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4.6.3 W-profil 
W- profil som även denna skulle stängpressas och är även lätt att fästa mot plåten. Den har 
tagits fram med tanken på en T-balk som sedan stadgats upp med två stycken förstyvningar. 
 

      
Figur 8 W-profilens tvärsnitt 

 
 
 

4.6.4 Beräkningar 
 
Vid användning av något av dessa koncept så kommer det att krävas en ny sorts 
infästningsprofil pga. att den gamla är för C-profilen, Z-profilen har ingen infästning då denna 
är gjord av stål och bara används när rambalken är av stål. Dessa koncept är alla av stål och 
kommer att kunna användas till båda sorternas rambalkar, vid aluminiumrambalk så kommer 
det att kompletteras med en infästningsprofil i aluminium.  
 
Vid en analys av hur mycket ett stak böjer ut så är parametrarna kraften F, stakets längd L, 
elastisitetsmodoluen E och ytröghetsmomentet I och sträckgräns σ de enda som spelar in. I är 
ytröghetsmomentet som är beroende av profilens form och hur massan är fördelad. Alla 
koncepten kommer att belastas vid samma höjd (L) och med samma kraft. Koncepten är även 
alla i samma material så de har alltså samma E-modul och sträckgräns. Detta ger alltså att det 
bästa konceptet är det som ger högst I i jämförelse med sin vikt. 
 
Original   
IZ =  medeltal 4783680mm4  
IC = 4536673mm4   
 
Koncept 
I I = 4461375mm4 [2]     
 
För beställning av strängpressade profiler krävs en beställning på minst 2ton, men vid en 
beställning av dessa profiler och beräknat att Höglunds säljer 80 timmerbilar per år så är detta 
inget problem.  [10] 
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4.7 Skyddsprofil 
Profilen sitter monterad på nedre delen av framstamsplåten och har som uppgift att hindra 
grenar, bark och annan smuts från att komma bakom framstammen. Skyddsprofilen sitter 
under lastbankarnas golvhöjd vilket gör att profilen inte ska komma i kontakt med några 
stockar utan endast lättare grenar. Hållfastheten hos profilen är inte avgörande mer än att den 
ska ta upp enklare slagkrafter från grenar och rotben utan deformeras plastiskt.  
 
På skyddsprofilens ändar svetsas skyddslock fast för att få profilen och framstamsplåten att se 
mer sammanhängande ut vid en anblick från sidan. Locken hindrar även att smuts och vatten 
tränger in i skyddsprofilen.  
 
Skyddsprofilen är tänkt att kunna extrautrustas med två nedre smutsskydd som sitter 
monterade på undersidan av skyddsprofilen på varsin sida av rambalken. Smutsskydden 
består av en plåtbit i samma aluminiumlegering som skyddsprofilen. Denna plåtbit skärs till 
och bockas till färdig produkt. Monteringen på skyddsprofilen är tänkt att ske genom att nita 
ihop plåten och profilen. Smutskyddet kan även tillverkas av gummi då denna bara kommer 
att skydda mot smuts och små kvistar. Gummit nitas då på under skyddsprofilen.  
 

 
Figur 9  Nedre smutsskydd  

 
 

4.7.1 Bockad 
Profilen består av en 5mm aluminiumplåt 5083 H111 som bockats och slutligen svetsats ihop 
till en sluten profil. Den främre plåten bockas till och kompletteras sedan med en plåt på 
baksidan som svetsas dit med två långa svetsar som löper längs med profilen. Den bockade 
delen är markerad med röd färg i figur 10 och den påsvetsade plåten med gråton. 
Svetsarnas placering på baksidan av skyddsprofilen gör att de inte syns och profilen ser därför 
ut att vara gjord i ett stycke. Minsta tillåtna bockningsradie för 5083 H11 är 1,5 x tjockleken 
vid 90ºbock, vilket ger en minsta bockradie på 7.5mm.[4] Bockningsradien som valts är 
15mm, anledningen till detta är framförallt designen, då utseendet hos profilen blir lite 
mjukare med större bockningsradie. 
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Figur 10  Nedre skyddsprofil i bockat utförande.   

 
4.7.2 Strängpressad 
Den stängpressade profilen erbjuder att kunna göra ett mer komplex och optimerat tvärsnitt 
hos profilen. Nackdelen med denna profil är att det kostar 50000-100000kr att ta fram ett 
formverktyg till profilen, för att få lönsamhet krävs en stor åtgång av profilerna. [4] Till en 
komplett framstam krävs en profil som är ca 2,5m lång med en vikt på ca17kg, vilket ger en 
maximal årsförbrukning på ca 200m profil och en vikt på ca 1300kg. 

 
Figur 11 Nedre profil strängpressad  
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4.8 FEM-analys 
 
4.8.1 Ytbelastning 
Enligt standard ska plåtens ytbelastas med 32.72 bar på en yta motsvarande en kraft på 10kN 
vid en godtycklig plats på framstammen men inte där det finns någon förstärkning, den 
nuvarande plåten buktar ut 30mm vid denna belastning men allt fjädrar tillbaka vid 
avbelastning. fyrkant 
 

 
Figur 12 Utböjningen vid ytbelastning på framstamsplåten med bockade kanter 

 
 
 
4.8.2 Böjning 
Vid böjningen belastas plåten med 14 bar vid 150*150mm in fån ett av de övre hörnen, den 
nuvarande böjs ut 100mm men allt detta fjädrar tillbaka vid avbelastning.  
 

4.8.3 Slagprov 
Slagprovet görs med en pendelvikt som har area på 1600*500mm och en vikt på 1570kg som 
ska släppas från en höjd på 2m. Detta ger en rörelseenergi på 30kJ, men all denna energi 
kommer inte att tas upp av stakena. Vid original provet så studsar klossen uppskattningsvis 
upp tillbaka 500mm vilket gör att ca 8000J inte tas upp av framstammen, detta kommer ifrån 
föregående tester på nuvarande framstammen. Detta ger att hela framstammen bara tar upp 
22kJ. Sen så kommer plåten att förstyva staken på så vis att den kommer att fungera som en 
fläns, så vid beräkningen kommer original staken bara ta upp 10kJ. 
Därför görs en energibetraktelse mellan staken. Originalet böjer ut 45mm vid slaget. Men 
detta sker också vid en viss kraft, detta används för att ta fram ett diagram mellan kraft och 
förskjutning och arean under denna kurva är den energi som staket kommer att kunna ta upp. 
Enligt standarden får staket förskjutas 400mm men detta vill man undvika för att det inte skall 
böjas vid mindre påfrestningar så som när timret lastas på lastbilen. 
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För att beräkna den kvarstående deformationen  i ett FEM-program behövs olika konstanter 
för ett material, för Domex 650 är sträckgräns 650MPa, E-modul 210GPa, poasions tal 0.3, 
samt tangentmodulen 1680MPa. [5] 
Tangentmodulen är lutningen på dragprovkurvan efter att materialet börjat plasticera. 
 

E*εσ =  [2] 

E

σε =0 =650/210000*100=0,31% töjning då materialet börjar plasticera. 

Tangmod= Rm-Rp0,2/(ε - ε 0)/100=1680MPa 
 

 
Figur 14 Förenklad dragprovkurva för att beskriva tangentmodulen 

 
 
Sedan lastas profilen på med en viss kraft och programmet beräknar utböjningen, detta 
upprepas med olika krafter. Dessa värden sätts sedan in i ett diagram och arean beräknas 
under för att få fram den energi som krävts för detta. Detta värde jämförs med originalet som 
beräknas med ett energivärde med samma utböjning men med annan kraft. 
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Figur 13 Energiupptagning för I-profilen och Z-profilen beräknat med hjälp av Ansys 

 
 
Detta är ett av originalen (Z-profilen) som här är belastad med 95kN och som har 49mm 
utböjning kvar efter ett slag. 
 
 
 

 
Figur 15. Elastisk och plastisk deformation av Z-profil 
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Figur 16. Avlastat tillstånd, den bestående deformationen på Z-profilen  
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4.9 Beräkning av plåttjocklek hos framstamsplåten 
 
Höglunds nuvarande aluminiumframstam består av en rör ram som en 6082-T6 plåt svetsats 
fast i. Framstamsplåten klarar belastningarna som blir vid lastning utan att bli bucklig. Denna 
konstruktion används som referens för beräkning av slagkraften som uppstår vid lastning. 
Beräkningarna grundar sig på en plåt med samtliga kanter fast inspända och en belastning mitt 
på plåten. Belastningen anbringas på en cirkulär yta motsvarande minsta tillåtna 
stockdiameter som är 50mm.    
 
Formler för beräkning är hämtade ur Roarks Formulas for Stress & Strain s465 [1] 
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Figur 17 beskrivning till formel för plåtberäkning  

 
´0r = r0 om r0≥ 0.5*t 

1β  avläses ur tabell och bestäms ur kvoten →≈ 2
b
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Där a och b är sidorna hos den fast inspända plåten och med villkoret ( ba ≥ ) 
Höjd och bredd hos framstamsplåten kommer att vara i stort samma som nuvarande framstam 
i aluminium. Poissons konstant är relativt lika för stål och aluminiumlegeringarna som är 
tänkt att användas och kan därför ansättas tillυ ≈ 0,3. 
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Original framstamsplåt  
Aluminium 6082-T6   t=5mm 

bσ = 260Mpa [3] 
 
Stål Domex 650  tmin =3,2mm 

bσ = 650Mpa [5] 

 
Aluminium 7075-T6 tmin=3,8mm  

bσ = 460Mpa [3] 
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4.10 Förstyvning av plåtkant på framstamsplåt 
Förstyvningskanten på originalstammen består av en rörram bockad och svetsad av ett runt 
aluminiumrör Ǿ60x6. Denna konstruktion används som referensens för beräkning av 
kantförstyvning, då den klarar belastningarna som uppstår vid bruk av framstammen.  
Kantprofilens huvudsakliga uppgift är att styva upp kanten på plåten och ge plåten stadga vid 
böjbelstningar.  
 
För att kunna jämföra kantprofilerna jämförs ytröghetsmomentet I för förstyvningarna, detta 
då en böjbelastad balks utböjning endast beror av kraften F, längden L, samt 
elasticitetsmodulen E och yttröghetsmomentet I. Kraften, längden och elasticitetsmodulen är 
samma för de olika koncepten då framstammen är tänkt att tillverkas i aluminium med samma 
hållfasthet som orginalstammen.   
 
Beräkning av yttröghetsmoment I: 
 
Originalframstam: 

( )
64

44 dD
I

−= π
 = 37.6cm4   ([2] s27) 

 
Fyrkantsprofil 
Då ett standardrör används är yttröghetsmomentet listat för röret.   
60x60x3  I=36,6cm4     ([2] s66) 
 
 
Bockkonceptet 
Bockkonceptets tvärsnitt gör det svårt att beräkna yttröghetsmomentet för hand då de stora 
bockningsradierna spelar in mycket på resultatet. För att beräkna yttröghetsmomentet har PTC 
Pro Engineers ritmodul används och resultatet blir  
mycket styvare än nuvarande konstruktion. Orsaken till detta är att plats måste ges till dynan i 
bockmaskinen vid bockning och tvärsnittet blir då mycket större än det egentligen måste vara 
för hållfasthetens skull.   
I=176cm4  

 
Figur 18  Bockkonceptets förstyvningskant med bredden 50mm och höjden 120mm samt inre bockningsradie på 
25mm.



 21 

4.11 Hållfasthetsberäkning för nitar 
Fastsättning av framstamsplåten sker med hjälp av nitar, fördelar med nitar jämfört med 
skruvar är att man slipper borra hål på baksidan av fyrkantröret där de största spänningarna 
uppstår vid belastning. Monteringen går också mycket snabbare än ett bultförband och nitarna 
riskerar inte att vibrera loss.  
 
För att beräkna om nitarna håller har en modell av fykantskonceptet med nitarna monterade 
mellan plåt och fyrkantrör beräknats i PTC Mechanica. Kravet på nitarna är att de minst ska 
klara spänningarna som uppstår vid en vinkelrät belastning mot plåten som uppnår ca 10kN 
enligt ytbelastningsprovet.  
 
Mechanica ger följande resultat vid belastningen på 10kN på plåten med 9,6mm nitar och ett 
nitavstånd på 250mm, spänningarna är tagna från den mest påkända niten.  
Skjuvspänning 260Mpa  
Spänning i belastningsriktningen 187Mpa 
Von Mises jämförelsespänning 450Mpa 
 
Nitarna som ska användas måste minst uppfylla dessa krav för att de ska hålla, detta sållar 
bort aluminiumnitarna och därför har en stålnit valts av märket Monobolt som är höghållfasta 
nitar för industriell montering. Se bilaga 2 
Niten som valts betecknas Monobolt 181045 och är en 9,6mm nit med kullrigt huvud vilket 
betyder att den inte bör fastna i stockarna vid avlastning. Niten tar upp 365Mpa i 
skjuvbelastning och 240Mpa i dragbelastning vilket ger en säkerhet på ca 1,3 mot brott i 
nitarna. [7] eller se bilaga 2 
 

 
Figur 19 spänningsanalys för bultförbandet på framstamsplåten 
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4.12 Viktberäkning  
Viktberäkningarna är gjorda på högsta höjden hos framstammen vilken är ca 3m från 
rambalken.  
 

4.12.1 Framstamsplåt 
Nuvarande aluminiumframstam  
Rörramen väger ca 35kg 
Plåten väger ca 100kg 
Totalvikt: 135kg 
 
Fyrkantsprofil 
Rörramen väger ca 16kg (8,5m rör x 1,85kg/m) 3000*2500 [3] 
Plåten väger ca 84kg (4mm 7075-T6 Densitet 2,81kg/dm3) [3] 
    102kg (5mm 6082-T6 Densitet 2,71) [3] 
Nedre bockprofil ca17kg med sidoskydd (båda varianterna har ungefär samma vikt) 
Totalvikt : 117kg med 4mm plåt, 13% lättare än nuvarande aluminiumframstam 

      135kg med 5mm plåt. 
 
Bockkonceptet 
Plåten väger ca:110kg (2600*3110*5 6082-T6) [3] 
Nedre bockprofil ca17kg med sidoskydd  
Totalvikt: 127kg, 6% lättare än nuvarande aluminiumframstam 
 

4.12.2 Stak 
Viktberäkningarna är gjorda 2 stak som är 3m långa/styck, och innefattar inte 
infästningsprofiler och bultförband. 
 
Z-profil 
Vikt ca100 kg  
 
U-profil 
Vikt ca 81kg 
 
I-profil 
Vikt ca 77kg, 5% lättare än U-profilen och 23% lättare än Z-profilen. 
 

 
4.12.3Total viktsbesparing 
Med fyrkantsprofilen och I-profil stak sparas 10% av vikten (22kg) in i jämförelse med 
nuvarande aluminiumframstam med U-profil stak.
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4.13 Materialval 
För att systematisk kunna sålla bort olämpliga material till konstruktionen gjordes ett 
materialval, Baserat på materialvalsprogrammet CES edupac samt boken Material selektion in 
mechanical design 
 
Stakens funktion:  
Bära böjlast och klara slagprov.  
 
Målsättning: 
Minimera vikt samt pris, vilket ger målfunktionerna  
m1= A* L* ρ  vikt [kg]  ; A= tvärsnittsarea ; L=Längd ; ρ= densitet 
m2= m1*Cm  pris [kr]    ; Cm= materialkostnaden [kr/kg]  
 
Restriktioner:  

a) Klara en slagkraft/slagenergi utan att deformeras mer än 400mm. Slagenergin 
motsvarar den energi som tas upp av staken varvid en energibetraktelse för materialen 
kan göras. Energin som ett material kan ta upp E= ∫σ ∂ε , vilket ungefär motsvarar 
arean under en dragprovkurva. För att kunna beräkna arean under kurvan delades 
kurvan upp i tre olika segment vars area beräknades för att sedan summeras för att få 
fram totala energiupptagningsförmågan Etot  

 
Figur 20 kurva som används för att beräkna energin 

A. 

E

Rel=ε  ,(1) [2]  EA=
2

* eelR ε
  ,(2)                             

 
E= Elasticitetsmodul, EA= Energiupptagning 
(1) o (2) ger 
 

EA=
E

Rel

2

2

 

 
B. 
EB= Rel*( eε  - eε )   ,(3) 

(1) o (3) ger 
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EB= )(*
E

R
R el

fel −ε  

 
C.  
Arean vid C är svår att representera med en geometrisk form då ytan varierar i form 
beroende på material. Ytans storlek är relativt liten och antas vara försumbar vid 
jämförelsen av materialen. 
 
 
Totala Energin/arean 

Etot = BA EE +  = )*05,0(*
E

R
R el

fel −ε  

 
b) Att klara en böjlast, staken kan ses som en fast inspänd balk med en punktbelastning 

ute i den fria änden. Form och tvärsnitt är fria variabler, längd L och moment M är 
givna. 
 

Normalspänningen i en böjbelastad balk är  σ  = 
bW

M max  ,(5)   [8 s.59]  

 

Formfaktorn för böjning är bφ =
2/3

6

A

Z
  ,(6) ;där Z=Wb= böjmotståndet  [9 s.314]  

 
(5) & (6) ger 
 

A= 3/2)
*

6
(

σφb

M
   , (7) 

 
(7) i (m1) ger 
 

m1= 
3/2

3/2

)*(
**)6(

σ
ρ

b

LM
Φ

 

Sållning 
Första sållningen gjordes med hjälp av materialvalsprogrammet CES edupac 2005, där 
ett sållningsdiagram skapades med totala energiupptagningen Etot jämfördes mot 
densitet multiplicerat med pris/kg.  
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Figur 21  materialvalsdiagram ur programmet CES 

De material som har bäst energiupptagningsförmåga med avseende på pris och vikt 
ligger uppe i vänstra hörnet vilket det sneda strecket representerar. En restriktion på 
sträckgränsen Rel≥50Mpa lades in för att sålla bort mycket svaga material som inte är 
önskvärda.  
 

 
De material som är bäst på att ta upp energi med avseende på pris är stål, PA samt 
PET 
 
 
För att kunna avgöra vilket material som lämpar sig bäst för staken användes en 
värdefunktion Z.  
 
Z= 2211 ** mm αα +      [kr]                    ;m2= m1*Cm     [9] 

Z= )*(* 211 mCm αα +  

 

1α  = -100   [kr/kg]  ett kilos viktminskning är värt 100kr enl. projektbeställaren 

2α  = -1  då m2 redan beskriver materialpriset. 
 

Z=
3/2

3/2

)*(
**)6(

σ
ρ

b

LM
Φ

*( -100- Cm) 
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Vilket kan skrivas som 

Z= Q* 
3/2)*( σ

ρ
bΦ

*( -100- Cm) 

Q= LM *)6( 3/2   ; då Q enbart består av icke materialberoende parametrar, kan denna 
sättas som en kontant. 

 
Material från CES Edupac [6] 

Material E [Gpa] σ [Mpa] 
ρ 
[kg/m3] 

Cm 
[kr/kg] Фb Z/Q 

PET 2,76 56,5 1290 12,8 5,7 -3,09706E-06 
Medium Carbon Steel  200 305 7800 3,3 34 -1,69437E-06 
Carbon steel AISI 1144 200 450 7800 3,3 47 -1,05355E-06 
Low alloy steel 201 245 7800 3,3 34 -1,96079E-06 
AISI 8660 201 855 7800 3,3 20 -1,21394E-06 
AISI 5150 201 730 7800 3,3 31 -1,0071E-06 
AISI 4042 201 790 7800 3,3 28 -1,02252E-06 
AISI 9255 206 1340 7800 3,3 16 -1,04403E-06 
AISI 6150 201 1195 7800 3,3 18 -1,04176E-06 
D6 A6 200 1310 7794 3,3 17 -1,01714E-06 
PA 1,24 57 1030 64 3,6 -4,85545E-06 

 
Det bästa materialet är low alloy steel AISI 5150 oil quenched.  
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5 Slutsats 
 
Resultatet av projektet är en färdig konstruktionslösning som uppfyller de ställda kraven. Den 
nya konstruktionen har en lägre totalvikt på ca 22kg och samma hållfasthet och styrka som 
dagens aluminiumframstam. Merparten av tillverkningen och montering kan ske i egna 
verkstaden och konstruktionens höjd kan enkelt anpassas till kundens önskemål. Modifiering 
av framstamshöjden är även möjlig att göra efter att den är färdigmonterad, genom att 
montera bort nedre skyddsprofilen, kapa plåten, rörramen, och staken för att därefter montera 
ihop igen. Tidigare erfarenheter hos projektbeställaren visar att kunder ibland ändrar sig 
gällande beställningen i sista stund vilket kräver att produkten är enkel att modifiera.  
 
Konstruktionen antas uppfylla de estetiska kraven som ställs på en framstam. Det som främst 
syns på konstruktionen är framstamsplåten som tack vare anodiseringen kommer plåten att 
bibehålla sin färg och inte bli flammig som dagens aluminiumframstam.   
 

5.1 Framstamsplåt: 
Det koncept som valts är fyrkantsprofilen, detta koncept är bättre på de flesta punkter jämfört 
med bockkonceptet. Fykantsprofilen är mycket enkel att tillverka där det mesta av 
tillverkningsarbetet kan göras i Höglunds egen verkstad. De enda verktygen som inte finns 
idag för komplett tillverkning av denna modell i Höglunds verkstad är en bockmaskin för att 
bocka fyrkantrören.  
 
 
 
 
 

 
Figur 22 Fyrkantprofilen monterad på I-profilstaken som i sin tur är monterat på rambalkarna med hjälp av 
infästningsprofilerna.  

 

5.2 Stak 
Z-profilen klarar att ta upp 4,5kJ vid en utböjning med 50mm samtidigt som I-profilen tar upp 
5,1kJ vid en utböjning med 44mm. Detta tillsammans med att I-profilen väger 23kg mindre än 
Z-profilen och är 4kg lättare än C-profilen gör detta stak till ett bra val. I-profil staken är även 
mycket enkla att montera på rambalken och framstamsplåten tack vare att det är en öppen 
profil där man enkelt kommer in med händer och verktyg.  
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6 Diskussion 
 
 
Slagprovning 
Energin hos slagvikten är vid träff av framstammen 30kJ enligt standarden för slagprov av 
framstammar för timmertransporter.   
Originalstaken z profil tar tillsammans upp ca 10kJ vid en kvarstående deformation på 
ca45mm enligt Femberäkningarna som gjorts. Vid slagprovet av z profilen studsade 
pendelvikten på 1570kg uppskattningsvis tillbaka 500mm upp i luften, vilket motsvarar ca 
7,5kJ. 
 
Vid Femberäkningarna har ingen hänsyn tagits till framstamsplåtens inverkan vid slagprovet. 
Plåten verkar som en extra fläns på staken och plåtens bredd gör att den tar upp ganska 
mycket energi. Plåten antas verka lika mycket energiupptagande på de olika modellerna då 
avståndet från plåten till stakens böjningsaxel är ungefär lika hos de olika staken.  
 
En ytterligare inverkande faktor vid slagprovet är masströgheten hos framstammen och 
staken. Då designen och vikten inte skiljer sig jättemycket mellan originalet och nya 
koncepten antas masströghetens inverkan vara lika mellan originalet och de nya koncepten.     
 
Vid användning av stålrambalk svetsas staken fast med en stumsvets runt om tvärsnittet. Vid 
användning av aluminiumrambalk används infästningsprofiler i aluminium vilket bidrar till att 
öka styvheten ytterligare hos staken.  
 
Infästning 
Framstamsplåten och dess tillhörande komponenter är gjorda i aluminium medan staken, 
bultar och nitar är gjorda i stål. När stål och aluminium sätts ihop utsätts aluminiumplåten för 
galvanisk korrosion, vilket i värsta fall betyder att aluminiumplåten sakta vittrar bort runt 
skruvarna och nitarna.  
 
De nya koncepten använder sig likt nuvarande aluminium framstam av stålskruvar för att fästa 
framstamsplåten i staken, men även vid infästning av staken mot infästningsprofilen som är 
tillverkad i aluminium. Galvanisk korrosion har hittills inte varit något problem i 
konstruktionerna och kommer troligtvis inte att bli något problem i framtiden då samma typ 
av infästningar används idag.    
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7.Tackord 
 
Vi skulle vilja rikta ett stort tack till följande personer på Karlstads universitet som har hjälpt 
till med svårigheter och problem som uppstått under projektets gång. 
 
Nils Hallbäck  
Hans Johansson 
Lars Jacobsson 
 
 
Vi skulle även vilja tacka projektbeställaren Höglunds flak och vår handledare på företaget 
Andreas Ekström.  
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Bilaga 1 
 
Aluminium  
 

6082-T6’ 
Densitet: 2710kg/m3 [3]  

Sträckgräns 260 Mpa  [3] 
 

” En bra legering där högre krav ställs på hållfasthet och skärbarhet. Förekommer i både 
plåt, stång och profiler. Används i bärande konstruktioner och till maskinbearbetade 
detaljer med krav på god ytfinish och anodisering. Inbyggda spänningar kan förekomma i 
valsade produkter.” [3] 
 
7075-T6  
Densitet: 2810kg/m3 [3] 
Sträckgräns 460 Mpa [3] 
 
”En av de hårdaste och starkaste aluminiumlegeringarna. Används oftast som ersättning 
av stål inom flygindustrin och vid tillverkning av verktyg. Mycket hög hållfasthet, låg 
vikt och goda spånbrytande egenskaper vid skärande bearbetning. Legeringen har god 
formstabilitet och kan hårdanodiseras” [3] 
 
5083-H111 
Densitet: 2700kg/m3 [3]  

Sträckgräns 125 Mpa [3] 
 

”Mycket god korrosionsbeständighet i marin miljö samt god hållfasthet. Något bättre 
spånbrytning än legering EN 5754. Ett material med minimala spänningar och mycket 
god svetsbarhet. Används bl.a. till båtar, maskindetaljer, fixturer och verktyg. Finns i 
plåttjocklek upp till 500 mm.” [3] 
 
Tillståndsbeteckningen T6 står för upplösningsbehandlat och varmåldrat.. 
H111 betyder att materialet är glödgat och därefter lätt kallbearbetat. [3] 
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Bilaga2 
 
MONOBOLT® Blindnit • STÅL 
Kullrigt huvud och splint av stål (gulkromaterad) 
Typ 2771-	 

MONOBOLT är ett blindnitsystem utvecklat för 
industrins krav på ekonomiska och höghållfasta 
nitförband. MONOBOLT uppfyller 
luftfartmyndigheters m.fl. krav på hållfasthet och 
säkerhet.  

• Niten klarar varierande materialtjocklekar. 
Det ger mindre kapitalbindning och enklare 
produktion.  

• Mycket hög klämkraft och hög hållfasthet.  
• Vibrationssäker, splinten är mekaniskt låst 

vid nithuvudet.  
• Vattentät.  
• MONOBOLT levereras i aluminium, stål och 

rostfritt stål. Kullrigt eller försänkt 
huvudutförande.  

 
MONOBOLT ersätter flertalet fästmetoder med höga 
krav på säkerhet och ekonomi.  

 
 
 
 
 

http://www.ejot-avdel.se/ 
 

    Prodnr.     Diameter    Max grepp.     Nit längd    Typ     Huvud    Hållfasthet     Hålstorlek     
      d     G mm     L max     Nr     Ø max     Skjuv/Drag kN    min-max mm    
          
    181045    9,6     3,0-15,9     36,2     1228    20,3     26,4-17,5     9,9-10,4    
     
  

 
 




























