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Sammanfattning  

Denna rapport behandlar ett kandidatarbete i maskinteknik som gjordes i 
samarbete med Försvarets Sjöstridsskola i Karlskrona. Arbetet grundade på 
framtagning av en hållare för en variation av små bitar av skrovmaterial i olika 
tjocklekar, som ska kunna användas för att både testning av skrovmaterialen, 
men även lära ut metoden för en skärsläckare. Hållaren ska kunna monteras på 
en variation av olika relingar på fartyg och vara portabel för att kunna 
transporteras i en vanlig personbil. Hållaren i fråga kommer befinna sig i en 
utsatt marin miljö som involverar bland annat sötvatten och saltvatten, sedan 
tillkommer saker som påverkan av olika metaller och även abrasivt medel från 
skärsläckaren    
 
Med hjälp av en variation av strategier genererades olika koncept för alternativa 
lösningar av en hållare till provbitarna, som sedan smalnade ner till en slutlig 
lösning. Lösningen grundar på att med hjälp av fyra helgängade bultar med 
vingmuttrar och två stålplåtar med hål i, kläms skrovmaterialet fast. Den bakre 
delen på en av plåtarna sitter sedan fast i ett fäste gjord av en ihålig rektangulär 
aluminiumprofil som är tänkt att sitta längs relingen med hjälp av ett stöd och 
tre kardborrband. 
 
Resultatet av det framtagna konceptet blev en enkel och robust konstruktion 
som är helt rostsäker, på grund av konstruktionen styvhet klarades det under 
tester markant mer kraft en vad som konstruktionen var avsedd att göra. Detta 
ger en hög säkerhetsfaktor mot alternativa deformationer och skapar mindre 
vibrationer vid kontinuerlig påverkan.  
 
Nyckelord:  
Skärsläckare, skrovmaterial, reling, hållare, portabel, korrosionsskydd. 
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Abstract  

This report is a bachelor thesis in mechanical engineering, which was done in 
collaboration with the Swedish defense research agency in Karlskrona. This 
thesis is based on making a holder for a variety of small pieces of hull material 
in different sizes. The holder is going to be used for both test studies on hull 
materials but also in education purposes to teach the method with cutting 
extinguishers. One of the requirements is that the holder can be mounted on a 
variety of different rails on ships and be portable to be able to fit in an ordinary 
passenger car. The holder for the materials will be exposed to a continuing 
marine environment that involves things like fresh and salt water, then you also 
add things like contact surfaces of different metals and an abrasive mixture 
from the cutting extinguisher 
 
With the help of variation strategies, different concepts were generated for 
alternative solutions of a holder for the hull material, this then was narrowed 
down to one solution. The solution is based on a combination with four fully 
threaded screws with spring nuts and two steel plates with a big hole, the hull 
material can then be clamped by the holder between the plates. The rear end of 
one of the plates is then fixed and attached to a hollow rectangular aluminum 
profile which is meant to sit on the rail by using three hook and loop straps. 
 
The result of the produced product was a simple and robust construction that is 
completely rust-proof. And because of the construction high stiffness was the 
tests fared considerably more force than what the design was needed to be. But 
this provides a strong safety factor against alternative long-term deformations 
and creates less vibration at continuous impact. 
 
Keywords:  
Cutting extinguisher, hull material, ship rails, holder, portable, corrosion 
protection. 
 



5 

Förord  

Jag vill inleda denna rapport genom att tacka Försvarsmakten i Karlskrona för 
möjligheten att utföra detta arbete. Ett extra stort tack ska också gå till Stefan 
Dahlberg som bistod som både kontaktperson och handledare från företaget för 
detta projekt.  
 
Även stort tack till Kent Hoff och alla brandmän från Räddningstjänsten i 
Ronneby, som gav mig möjligheten att utföra tester för detta arbetet.    
 
Från institutionen på BTH vill jag ge extra stort tack till Stefan Sjödahl för hans 
stöd och rådgivning för detta projekt. Och ett extra tack till Peter Blaschke för 
hjälp med vägledning i maskinlabbet och snickeriet.  
 
 

Richard Thiel 
 
  



6 

  



7 

Innehållsförteckning 

Institutionen för Maskinteknik .................................................. 1 

Sammanfattning .......................................................................... 3 

Abstract ....................................................................................... 4 

Förord .......................................................................................... 5 

Innehållsförteckning ................................................................... 7 

Notationer .................................................................................. 10 

1 Inledning ............................................................................. 11 
1.1 Om företaget.................................................................................11 
1.2 Bakgrund ......................................................................................11 
1.3 Syfte .............................................................................................11 

1.3.1 Specifikationer .............................................................................12 
1.4 Avgränsningar ..............................................................................13 

1.4.1 Budget ..........................................................................................13 

2 Teori .................................................................................... 14 
2.1 Hållfasthetsberäkning ...................................................................14 
2.2 Skärsläckare .................................................................................14 

2.2.1 Historia.........................................................................................15 
2.2.2 Skärsläckare och dess delar...........................................................15 
2.2.3 Abrasiv medel ..............................................................................18 

2.3 Översikt över några andra lösningar ..............................................18 
2.3.1 Pulversläckare ..............................................................................18 
2.3.2 Cafs .............................................................................................19 
2.3.3 Dimspik ........................................................................................19 
2.3.4 Slutsats efter översikten ................................................................19 

2.4 Miljö ............................................................................................19 
2.4.1 Krav på material ...........................................................................20 

2.5 Känd information .........................................................................20 
2.5.1 Reling ...........................................................................................20 
2.5.2 Provbitar .......................................................................................21 
2.5.3 Skärsläckarens påverkan (kraft) ....................................................21 
2.5.4 Skärsläckaren och ergonomi .........................................................22 

2.6 Konstruktion via 3D-modellering .................................................24 
2.6.1 Ritning och visualisering ..............................................................24 



8 

2.6.2 FEM-uträckningar ........................................................................ 24 
2.7 Tillverkning ................................................................................. 25 
2.8 Metoder ........................................................................................ 25 

2.8.1 Tankekarta ................................................................................... 25 
2.8.2 Brainstorming .............................................................................. 25 
2.8.3 PU-process ................................................................................... 25 

3 Genomförande .................................................................... 27 
3.1 Planering ...................................................................................... 27 
3.2 Generera idéer .............................................................................. 27 
3.3 Koncept ........................................................................................ 27 

3.3.1 Tre koncept för att hålla provbiten ................................................ 27 
3.3.2 Alternativa förbättringar steg ett ................................................... 31 
3.3.3 Alternativa förbättringar steg två .................................................. 33 
3.3.4 Val av koncept ............................................................................. 35 
3.3.5 Fäste till reling ............................................................................. 37 

3.4 Materialval och konstruktion ........................................................ 42 
3.4.1 Materialval ................................................................................... 42 
3.4.2 Bultar ........................................................................................... 44 
3.4.3 Stöd mellan hållare och fäste ........................................................ 47 
3.4.4 Val av mått för hållare .................................................................. 48 

3.5 Visualisering ................................................................................ 49 
3.6 Tillverkning ................................................................................. 49 

3.6.1 Första Prototypen ......................................................................... 49 
3.6.2 Slutlig feedback och ändringar ..................................................... 50 
3.6.3 Slutliga Prototypen ....................................................................... 50 

3.7 Testning ....................................................................................... 51 
3.7.1 Test med skärsläckare .................................................................. 51 
3.7.2 Nedböjning .................................................................................. 52 
3.7.3 Upphängning ................................................................................ 56 

4 Resultat ................................................................................ 57 
4.1 Skärsläckare ................................................................................. 57 

4.1.1 Tid…. .......................................................................................... 57 
4.1.2 Skärsläckarens påverkan .............................................................. 57 
4.1.3 Frågor och eventuella förbättringar ............................................... 59 

4.2 Nedböjning .................................................................................. 60 
4.2.1 Tester ........................................................................................... 60 
4.2.2 FEM-beräkningar ......................................................................... 64 
4.2.3 Handberäkningar .......................................................................... 67 
4.2.4 Antagande .................................................................................... 68 



9 

4.3 Spänningar och krafter ..................................................................68 
4.3.1 Handberäkning .............................................................................68 
4.3.2 FEM-beräkningar .........................................................................69 

4.4 Tid att hänga upp och fästa provbit. ..............................................69 
4.5 Köplista för ideellt material till produkt ........................................70 
4.6 Kostnader för projektet .................................................................71 

5 Diskussion ........................................................................... 72 
5.1 Tester ...........................................................................................72 
5.2 Val av konstruktion ......................................................................73 
5.3 Resultat ........................................................................................74 

6 Slutsats ................................................................................ 75 

7 Referenser ........................................................................... 76 

Bilaga 1 - Uträckning av höjd för hållare ................................ 79 

Bilaga2 - Tankekarta. ............................................................... 80 

Bilaga 3 – Handberäkning av spänningar och deformationer i 
konstruktionen .......................................................................... 81 

Bilaga 4 – Ritning på delar till hållare ..................................... 87 

Bilaga 5 – Uträkning av relation mellan kraft i testerna och 
den tänkta kraften för skärsläckaren ...................................... 91 

Bilaga 6 - Konstruktion av hållare ........................................... 93 
 



10 

Notationer 

 

F               Kraft 

               Spänning 
A               Area 
M              Moment 

I                Tröghetsmoment 
W              Böjmotstånd 

DIN           Standardstorlek 
ISO           Standardstorlek  

A4  Rostfritt syrafast stål 
PU             Produktutveckling 

 
 

 
 

Förkortningar 
FEM Finite-Element-Method 

CAD        Computer-Aided Design  
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1 Inledning 

1.1 Om företaget 

Försvarsmaktens Sjöstridsskola (SSS) ansvarar för den största delen av alla 
marina utbildningar. Skolan utbildar officerare, specialistofficerare, sjömän 
och soldater på alla nivåer, svetsar samman fartygsbesättningar och leder 
utveckling av taktik och teknik inom sjöstrid. Verksamheten är främst förlagd 
i Karlskrona men den del som är specialiserad på amfibiestrid är förlagd i Berga 
utanför Stockholm [A1]. 
 
1.2  Bakgrund 

För tillfället jobbar Sjöstridsskolan med olika typer av tester ur en 
utbildningssynpunkt för varierande testbitar av skrovmaterial och deras 
resistans mot skärning. Därför söker de flexibla sätt att både testa och utbilda 
folk inom metoden för att skära igenom materialen, där den huvudsakliga 
produkten som används kallas för skärsläckare. Med detta i åtanke har 
sjöstridsskolan behov av att producera en form av portabel hållare som ska 
kunna användas på båtar, detta för att utföra och visa metoden på testbitarna.      
 
För att bekämpa bränder i stängda utrymmen till havs och på land, använder 
företaget en produkt som heter skärsläckare, som i vars uppgift är att kunna 
skära igenom väggar av olika material samt bekämpa bränderna utanför rum 
som är påverkade. För att skärsläckare ska kunna användas under olika 
scenarion måste företaget testa metoden och material under olika förhållanden. 
Där också det är viktigt att skapa god kompetens för användning av 
skärsläckaren för personalen. Därför är det viktigt för företaget att kunna testa 
och lära ut metoden på ett mer flexibelt sätt. Det är här redskapet som ska 
produceras i detta examensarbete kommer in.  
 
1.3 Syfte 

Sjöstridsskolan i Karlskrona behöver hjälp att konstruera en hållare till olika 
testbitar för varierande skrovmaterial, dessa ska kunna utsättas för olika tester 
med en skärsläckare. Hållaren ska vara portabel och kunna fästas på varierande 
båtars relingar. Exempelvis en reling enligt figur 1.  
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Figur 1. Reling [C1]. 

 
1.3.1 Specifikationer  

Vid projektet start hade företaget ett antal krav på produkten för att kunna 
användas och godkännas. Dessa krav kan beskrivas enligt följande:  

 Produkten ska vara lätt och får inte väga mer en 20 kilogram. 
 Produkten måste var flexibel så att den går att montera på en reling utan 

några verktyg. 
 Produkten ska på ett säkert sätt kunna fästas på olika båtars relingar, ur 

en ergonomisk synvinkel. 
 Produkten ska vara så kompakt som möjligt och ska kunna transporteras 

i en personbil. 
 Skall vara billig att producera och säker att använda. 
 Materialval och alternativa lösningar ska vara underhållssnåla. 
 Produkten ska kunna hålla provbitar med dimensionerna 200*200 mm 

i x/y planet och sedan tjockhetsintervalen mellan 4 - 80 mm i z riktning.  
 Produkten ska kunna hålla fast testbitar som utsätts för trycket av en 

skärsläckare, som har kapaciteten att komma upp till trycket 300 bar.  
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På grund av uppdragets krav finns det inte utrymme för innovativa och 
nyskapande lösningar. Fokuset i arbetet är istället att uppfylla de fastställda 
behoven som uttrycks av företaget.  
       
1.4 Avgränsningar  

Eftersom arbetet omfattar ett kandidatarbete på 18 högskolepoäng kommer 
detta arbetet fokusera på framställningen av konstruktionen för hållaren, som 
omfattar tillverkning, testning och utvärdering. Arbetets omfattning kommer 
utesluta faktorer som bland annat fördjupad materialegenskaper, verktyg vid 
tillverkning eller operationen och teknik med själva skärsläckaren.  
     

1.4.1 Budget 

Eftersom projektet inte har stor prioritering hos företaget kategoriseras detta 
som ett samarbete med BTH och studenten, för att täcka kostnader för projektet. 
Detta betyder att studenten kan använda tillgängligt material och verktyg som 
erbjuds utav skolan, eller införskaffat av studenten. 
  



14 

2 Teori 

I denna sektionen av rapporten belyses relevant fakta eller förkunskaper om 
alternativa miljöer, material, information eller verktyg för projektet.  
 
2.1 Hållfasthetsberäkning 

För att kunna beräkna krafter och spänningar för projektet behövs några 
hållfasthetsformler. Formlerna som beskrivs under är hämtade ur Carl Björks 
formelsamling [B1].  
 
Den första ekvationen är normalspänningen  som orsakas av drag- eller 
tryckkraften F som verkar på en tvärsnittsarea A. 
 

                                      (1) 
 
Vid böjning av en kropp uppstår en böjnormalspänning, som beror på tvärsnittet 
för kroppen. För att räkna ut den maximala böjnormalspänningen  används 
det maximala momentet  för kroppen tillsammans med tvärsnittets 
böjmotstånd .     
 

                                   (2) 
 
Sista standardformeln är för spänningskoncentrationen, spänningen uppstår i 
hål på material som utsätts för en kraft F. Hålkantstycket p kan beräknas genom 
att ta den tänkta arean som beror på materialets tjocklek t och diametern för 
hålet d. 
 

                                                (3) 
 
2.2 Skärsläckare 

Sedan millennieskiftet har försvaret i Karlskrona undersökt alternativa 
lösningar för att släcka olika former av bränder på båtar såsom land. 
Försvarsmakten har bland annat kommit fram till en lösning som gör att bränder 
kan släckas i ett slutet rum utan att man behöver öppna dörrar eller fönster. 
Detta för att minska syretillförseln till rummet och rökens spridning till 
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omgivningen. Produkten som används för lösningen är en form av kombinerad 
vattenskärning och högtryckstvätt som kallas för skärsläckare. Med hjälp av ett 
extremt högt tryck av en abrasiv vattenblandning som sprutas genom ett smalt 
munstycke med dimensionerna mellan 1,8 - 2,2 mm i diameter, så kan det 
skäras ut ett litet hål genom materialet i väggen [A3]. Sedan doseras genom 
väggen en fin vattendimma som släcker branden inuti rummet och minskar 
rökbildningarna. Denna metod är mycket praktisk när det kommer till små 
utrymmen som passar utmärkt till marina förhållanden. 
 

2.2.1 Historia  

Produkten togs ursprungligen fram av samarbete mellan svenska 
räddningstjänsten och företaget Cold Cut System AB, där produkten fick 
slutliga namnet COBRA Cutting Extingisher. Grundprincipen för produkten 
uppkom från svenska räddningstjänsten som hade behov av göra hål i tak på 
byggnader för att släppa ut rök och gas som skapats, detta för att minska 
brandförloppet i huset. Kravet var att skapa ett hål utan att använda någon form 
av motorsåg eller vinkelslip, då det fanns en alternativ risk att dessa verktygen 
skulle kunna antända röken eller gasen som stigit upp. Tillsammans kom de 
fram till en lösning som involverade en metod med vattenskärning som vid test 
visades vara väldigt effektivt för att både skära igenom och samtidigt släcka 
branden. Detta projektet fortsattes utvecklas med målet att skära igenom 
material med olika tjocklekar och sedan dosera vatten in i rummet [A2]. 
Skärsläckaren har nu genomgått flera utvecklingcykler för att vara den produkt 
den är i dag. 
 

2.2.2 Skärsläckare och dess delar  

I figur 2 nedan ses skärsläckarens olika delar, där vattnet från vattentanken 
pumpas och blandas med skärmedel som sedan via slangvindan går ut i lansen 
som ska vara i kontakt med provmaterialet och är skärsläckarens slutdel.    
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Figur 2. Skärsläckarens olika beståndsdelar [A1].  
 
En förstoring på lansen för skärsläckaren kan ses i figur 3 nedan:  

 
 

Figur 3. Skärsläckarens lans [C2]. 
 
 

1) Nosen eller munstycket till lansen för skärsläckaren som kan se ut på 
olika sätt och tillhandahålla upp till 300 bar i tryck. 

2) Rökventilen, används som en säkerhetsåtgärd för att förhindra 
övertrycket som kan ske.  

3) Avtryckaren reglerar när skärsläckaren sätts på.  
4) Kopplingen till slangvinda.  
5) Minskar trycket eller stänger av skärsläckaren. 
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När skärsläckaren används vid bränder i stängda rum måste man också som 
säkerhetsåtgärder använda värmekamera för att läsa av vad som befinner sig i 
rummet. Detta är främst för att se att inte någon människa eller djur är under 
risk och kan skadas av operationen. En annan anledning är att se vilken del av 
rummet som måste behandlas. En typisk värmekamera som används av 
brandmän kan ses i figur 4. 
 

 
Figur 4. Värmekamera [C3]. 

 
En produkt som brukar användas vid operation med skärsläckare och bränder 
är någon form av övertrycksventilation (PPV) som brukar se ut som en stor 
golvfläkt. Exempelvis enligt figur 5 nedan. 
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Figur 5 Övertrycksventilation (Parkfan) [C4]. 
 
 

2.2.3 Abrasiv medel  

För att kunna skära igenom alla sorters av material med skärsläckaren måste 
man använda ett abrasivt medel. Det abrasiva medlet brukar var i en 
pulverform, som bestå av en blandning av järnoxid, aluminiumoxid och 
magnesium. Abrasiva medlet uppgör ungefär för 4% av den totala 
vattenvolymen som pumpas ut ur skärsläckaren [A2].      
 
2.3 Översikt över några andra lösningar  

I detta projektet är uppgiften att konstruera en portabel hållare för att kunna 
testa metoden med skärsläckaren. För att få en inblick i varför försvarsmakten 
använder just en skärsläckare för testerna har inte tydliggjorts. Metoden i sig är 
väldigt bra för att behandla utrymmen med begränsade fönster eller öppningar 
för att släcka bränder, utan att skapa stora vattenskador. Därför är metoden 
väldigt bra på båtar eller instängda utrymmen inom industriområden. Men är 
verkligen skärsläckaren den enda och bästa metoden för att lösa problemet? 
Finns det inget mer effektivt sätt att ta sig igenom väggar och släcka bränder på 
båtar? För att få svar på dessa frågor är det viktigt att kontrollera andra metoder 
som finns idag för att släcka bränder under liknande förhållanden. För att inte 
lägga för mycket tid på denna delen av projektet så kontrollerades inte metoder 
som inte är färdigutvecklade och testade idag, exempelvis är metoder som 
pulvergranater inte en färdigutvecklad produkt som det ser ut idag.   
   

2.3.1 Pulversläckare 

En pulversläckare är en liten portabel hållare som doserar pulverskum och som 
väger mellan 6 och 12 kilogram. Denna metoden är bra för att använda i ett 
tidigt stadie när branden precis har brutit ut. Men nackdelen är att räckvidden 
av släckmetoden är väldigt låg, som ligger mellan 1–3 meter. Detta gör att 
personen som använder utrustningen måste gå nära det antända föremålet för 
att släcka branden. Denna metoden kommer då inte kunna användas för ett 
instängt utrymme på grund av sin låga räckvidd [A7]. 
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2.3.2 Cafs 

Cafs eller även kallad Compressed Air Foam System är en effektiv släckmetod 
med skumvätska. Denna vätska tränger sig enkelt ner genom brinnande ytor 
utan att skapa stora fuktskador och har också en hög räckvidd på upp till 15 
meter. I detta sammanhang har metoden för stor spridning av strålen och har 
svårt att behandla avskärmade rum. Ifall man lägger till att man måste öppna 
upp utrymmena för att behandla, så kommer denna tekniken inte kunna 
användas istället för skärsläckaren [A7].  
     

2.3.3 Dimspik 

Dimspiken är en teknik som liknar skärsläckaren, genom att slå eller borra hål 
i en vägg kan det sedan slås in en så kallad dimspik. Denna dimspik sprider ett 
dimmoln av vatten runt omkring i utrymmet som sedan släcker branden. 
Tekniken är i detta sammanhang egentligen en sämre version av skärsläckaren, 
då metoden måste utföra två steg för att komma till stadiet då man kan bekämpa 
branden, ett borrande moment och ett moment för att slå in spiken [A7].  
 

2.3.4 Slutsats efter översikten 

I dagens läge kan man konstatera att det inte finns någon bättre lösning för att 
bekämpa bränderna i dessa förhållanden en skärsläckaren. Så på grund av detta 
så kommer inga antaganden angående bättre eller andra lösningar till 
skärsläckaren tas upp i denna rapporten.    
 
2.4 Miljö 

Produkten ska kunna klara av svenskt utomhusväder som involverar alla 
årstider såsom sommar, vinter, vår och höst. Detta antags och räknar med 
genomsnittliga temperaturer i Sverige som ligger mellan ungefär -5 °C och 
+17°C [A4]. Detta antags eftersom tester inte kommer genomföras under 
extremfall för svenskt väder, som ligger ner mot -50°C eller upp till +40°C 
[A5]. Om produkten ska klara av alla årstider måste den också klara av de olika 
väderförhållanden som kan uppkomma under årstiderna, som regn, dimma, snö, 
vind och sol. Där väderförhållandena är en lika viktig faktor som temperaturen 
i detta projekt.  
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Produkten kommer användas inom marina syften som på båtar och fartyg till 
havs och på så sätt utsättas för konstant hög fuktighet och alternativa salthalter. 
När det läggs till vattenblandningen som skärsläckaren producerar ut från 
munstycket på den tänkta provbiten, antags produkten klara av hög mängd 
varierande former av vatten under kontinuerlig tid.    
  

2.4.1 Krav på material 

På grund av den tänkta miljö som produkten ska befinna sig i måste materialet 
klara av höga mängder av vatten under varma och kalla förhållanden och 
samtidigt utsättas av ett tryck från skärsläckaren som har ett maxtryck på 300 
bar och där vattnet pumpas ut i 60 l/min. Därför är det viktigt att välja material 
för produkten som är tåliga mot nerbrytning vid kontakt med vatten och abrasiv 
medel, men samtidigt lika viktigt att klara av kraften som skapas av 
skärsläckaren. 
 
2.5 Känd information  

2.5.1 Reling 

Vid besök på marinbasen i Karlskrona i mitten av februari gavs kunskaper och 
riktlinjer på hur projektet skulle utföras. Där bland annat information om de 
varierande båtar med olika relingar som konstruktionen skulle sitta på. Där 
vissa relingar har nät eller vajrar mellan stolparna och andra har tomma ytor. 
Möjlighet att säkerställa en bra position mellan stolparna blir svårt, utan att 
riskera delar av relingen kommer gå sönder vid användning av skärsläckaren. 
Det som framtogs under besöket var att alla typer av relingar har en gemensam 
faktor och det är att övre liggande stolpen är helt rundad med inga utstickande 
föremål, det finns också tomma utrymme runt varje diagonal stolpe på några 
centimeter som möjliggör fäste för stolpen. 
  
De ungefär måtten på relingen kan ses i figur 6 nedan, som är en uppskattning 
på majoritet av relingar och deras mått. 
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Figur 6. Reling mått. 

 
2.5.2 Provbitar 

Provbitarna består av en stor variation av styckade skrovmaterial som 
huvudsakligen brukar användas till båtar och deras grundstruktur. Provbitarna 
har dimensionerna 200*200 mm med ett djup mellan 4 till 80 mm, där samma 
typ av skrovmaterial kan ha olika dimensioner för djupet.  
 

2.5.3 Skärsläckarens påverkan (kraft) 

Skärsläckaren använder ett tryck upp till 300 bar med ett volymflöde på 60 
l/min och där munstyckets diameter på skärsläckaren ligger mellan ϴ1,8 – 2,2 
mm [A3]. Med dessa uppgifter kan kraften som påverkar provbiten räknas ut 
enligt följande formel från del 2.1:  
 
 

 
(1) 
 

Trycket befinner sig för tillfället i måttenheten Bar, men den måste omvandlas 
till Pascal för att kunna användas i ekvationen. 1 Bar = 100 000 Pa = 105 Pa. 
 
=>  
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Detta ger att det påverkade trycket i pascal på provbitarna är 30 MPa. Sedan 
måste också det ta fram vilken Area som ska räknas med.  

 
 

 
Med hänvisning till formlerna så måste det räknas med extremfallet som i detta 
sammanhanget är diametern 2,2 mm för munstycket, som ger: 
 

  

 
Nu vid kännedom av trycket och arean kan data sättas in i formel (1) och räkna 
ut resultatet: 
 

 
 
Så den påverkade kraften i mitten av testbitarna räknades ut och är 114 Newton 
som är den tillsvidare den ända bestämda kraften som är gräns för 
konstruktionen.   
 

2.5.4 Skärsläckaren och ergonomi 

Vid användning av skärsläckaren ska slangen hänga över axeln och samtidigt 
använda handen på avtryckaren, medan andra handen håller upp lansens nos 
enligt Figur 7. 
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Figur 7. Hålla skärsläckare [C5]. 

 
Konstruktion av redskapet måste då anpassa sig till en rimlig höjd för vilken 
position skärsläckaren kommer riktas mot redskapet. Det kan antagas att man 
vill idealt ha ur en ergonomisk synvinkel en 90 gradig vinkel mellan lansen och 
kontaktytan. Där användaren ska inte behöva böja sig för mycket fram eller 
tillbaka. Vid granskning av varierande brandmän och andra utövande för 
skärsläckaren verkar alla ha en ställning då de håller ena foten framför den 
andra beroende på vilken sida på axeln skärsläckaren hålls. Se Figur 8. 
  

 
Figur 8. Ställning med skärsläckare [C6]. 
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Positionen används troligtvis för att underlätta både mottrycket som 
uppkommer från skärsläckaren och förbättra balansen för den som håller 
verktyget. Kraften som varje person lägger till för att förhindra mottrycket av 
skärsläckaren är svårt att säga men man kan anta att kraften ligger runt 200N 
[A2].  
 
Efter lite antaganden och uträkningar i bilaga 1 så gav det att provbiten ska 
påverkas vid höjden 130 cm från marken för att få en ergonomisk ställning.  
 
2.6 Konstruktion via 3D-modellering  

Genom att nyttja tidigare kurser från utbildningen i maskinteknik, som bland 
annat kunskaper inom Autodesk Inventor, kan man använda detta programmet 
för att skapa och visualisera 3D-modeller. Detta sparar otroligt mycket tid när 
det behövs omvandla konceptidéer till visualisering. Dessutom sparar 
programmet pengar och material vid eventuella testprototyper.   
 

2.6.1 Ritning och visualisering 

Vid framtagning av koncept för alternativa lösningar gör visualiseringen och 
ritprogrammet i Autodesk Inventor det enkelt att redigera och ändra detaljer för 
konceptet vid behov. Programmet gör det också möjligt att visa en skalenlig 
modell på hur lösningen kan se ut i den tänkta miljön och även roteras 360 
grader i alla tre dimensioner. Därför är programmet perfekt som ett verktyg i 
detta projektet, när det behövs överföring av idéskisser till visuella koncept och 
se ifall det finns funktionella brister eller alternativa förbättringar som kan 
göras på lösningen.               
 
 

2.6.2 FEM-uträckningar  

I Autodesk Inventor finns det också en funktion som grundar på finita 
elementmetoden, som simulerar lastfall för 3D-modellen och gör noggranna 
beräkningar för vilka krafter och spänningar som kommer uppkomma på 
konstruktionen. Denna funktionen kan vara ett bra verktyg för att jämföra med 
eventuella egna handberäkningar, då FEM-beräkningarna kan tar hänsyn till 
hela konstruktionen och inte bara varje enskild del.  
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2.7 Tillverkning 

För tillverkning av prototypen till projektet ska kunna genomföras, måste 
lösningen anpassas till vilka resurser som finns till förfogande. 
Tillverkningsmetoder och materialhantering kommer också påverkas av 
tillverkarens egna kunskaper inom området. 
 
2.8 Metoder   

I denna delen beskrivs olika typer av metoder för att lättare strukturera och 
optimerar projektet för att enklare färdigställa projektet.   
 

2.8.1 Tankekarta 

Vid användning av tankekarta kan man få ner all väsentlig information om vad 
det är som ska göras och viktiga stompunkter som måste uppfyllas. Detta ger 
en klarare helhetsbild på vad det är som ska göras och vilka avgränsningar man 
står inför.     
 

2.8.2 Brainstorming 

Ta fram allt från strukturerade till spontana idéer och få en stor mängd 
lösningar. Efter tagit fram så många lösningar som finns möjligt kan man börjar 
bryta ner till en eller ett fåtal idéer.   
 

2.8.3 PU-process 

Produktutvecklingsprocessen ser ut enligt figur 9 nedan. 
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Figur 9. PU-processen [C7]. 

 
Detta är en av många sätt att strukturera processen för projektet vid utveckling 
av en produkt och är huvudsakliga systemet som användes för att utveckla detta 
redskap.   
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3 Genomförande 

3.1 Planering  

Vid uppstarten av projektet var det viktigt att ta fram en plan på vilka delar som 
var tvungna att täckas för att få en bred kunskap om allt runt omkring projektet 
och hur mycket tid som kan läggas på de olika delarna, som söka information, 
konceptgenerera och tillverkning. Där varje del tog x antal veckor att 
genomföras för att hålla tidsplanen. Efter att ha strukturerat upp arbetet börjades 
sökandet av eventuella kunskaper eller litteraturstudier om området, där viktiga 
delar av projektet var att ta fram information om olika material och deras 
egenskaper.  
 
3.2 Generera idéer 

Efter förstudier gjordes en tankekarta som summerade alla viktiga punkter som 
projektet måste tänka på för att slutföra uppgiften. Tankekartan som gjordes 
kan ses i bilaga 2. När tankekartan var klar genererades det idéer. Vid 
generering av idéer användes brainstorming där det togs fram ett flertal 
koncept. Tre av dessa koncept valdes att vidareutveckla i detta projekt.           
     
3.3 Koncept  

I denna delen kommer det beskrivas hur de tre olika delarna för konstruktionen 
togs fram. Delarna är hållare, stöd och fäste. 
 

3.3.1 Tre koncept för att hålla provbiten 

Under genereringen av koncept för att hålla provbitarna valdes tre lösningar 
som skulle vidareutvecklas. Koncepten jämfördes för att se alternativa fördelar, 
nackdelar och förbättringar.  
  
3.3.1.1 Koncept ett: Sugpropp 

Ett av koncepten som togs fram baserades på tekniken med sugpropp på 
vakuumlyftare som brukar användas för att lyfta plåtar eller andra material med 
jämnt ytskikt. Skillnaden för detta konceptet är att provbiten istället ska tryckas 
fast av användaren och manuellt kunna tas av utan något problem. En enklare 
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version av vakuumlyftare kallas för sugproppar, dessa brukar användas på 
marknaden för att fästa saker på kala väggar som inte ska borras eller spikas i, 
exempelvis badrumsväggar eller vissa köksvägar av kakel eller klinkers. Med 
dessa sugproppar skapades det första konceptet. Konstruktionen för konceptet 
grundar på fyra sugproppar som sitter i varje hörna av en fyrkantig stålram som 
håller upp provbiten och förhindra att provbiten rör sig i x, y eller z led. Första 
konceptskiss kan ses i figur 10. 
 

 
Figur 10. Koncept ett: Sugpropp. 

 
Efter uppföljning med kunskaper om koncepten kan man göra upp en 
positivt/negativ punktlista för att se eventuella för och nackdelar med 
konceptet. 
Fördelar: 

 Lätt att konstruera. 
 Provbitarna kan fästas lätt. 
 Lite material. 
 Lätt vikt. 
 Kompakt. 

Nackdelar: 
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 Klarar inte av höga krafter i x/y-led. 
 Sugkraften kan påverkas av alternativa påverkningar, exempelvis 

vattnet från skärsläckaren. 
 Svårt att lossa provbiten, med tänkta position för sugproppar (dålig 

ergonomi). 
 Svårt att se position på hållaren vid användning, kan leda till att hållaren 

går sönder. 
 Svårt att se till så sugpropparna sitter fast på konstruktionen, då 

sugpropparna måste limmas fast.   
 Svårt att hitta passande sugproppar till konstruktionen.   

 
3.3.1.2 Koncept två: skruvstäd 

Ett annat koncept som togs fram baserades en grundtanke för funktionen med 
skruvstädets klämfunktion. Där konceptet baseras på att det finns två mindre 
skruvstäd, som kan kallas för klämmor, som ska hålla fast provbiten. 
Klämmorna kan spännas åt och reglera tjockleken enligt provbiten. Första 
idéskissen för konceptet såg ut enligt figur 11 nedan.     
 

 
Figur 11. Koncept två: Skruvstäd. 
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Efter uppföljning med kunskaper som i föregående koncept genom 
informationssökning om idén, görs en punktlista som tidigare. 
Fördelar: 

 Lätt att konstruera, ifall man hittar en lösning för att skruva åt 
klämmorna på ett pålitligt sätt. 

 Klarar av hög påverkan i x-plan. 
 Uppskattat lite material. 
 Kompakt.   

 Nackdelar:  
 Måste hålla upp provbiten och fästa samtidigt. 
 Inget understöd för krafter i y-led 
 Hög spänning i brickorna vid gängning.   

 
3.3.1.3 Koncept tre: Brevlåda 

Sista konceptet som togs fram vid brainstormingen var en lösning liknade en 
brevlåda, där idén är att med hjälp av att göra hål rakt igenom en fyrkantig 
brevlåda med lock, kan man lägga i provbitarna och stänga locket för att 
provbiten inte ska kunna röra sig i x eller y led. Locket blir låst med någon form 
av excenterlås för enkelt kunna öppna och stänga locket. Inuti brevlådan ska 
det finnas en platta med samma dimensioner för hålet som brevlådan. Tanken 
med denna platta är att ställa in djupet för provbiten genom att ha olika 
sektioner som plåten kan stoppas in. Denna funktionen läggs till för att 
förhindrar att provbiten rör sig i z-led. Första skissen för detta koncept ses i 
figur 12. 
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Figur 12. Koncept tre: Brevlåda. 

 
Efter litteraturstudie, gjordes en punktlista för detta koncept. 
Fördelar: 

 Provbiten kan inte röra sig i x/y-led: 
 Fördelar påverkan av provbiten i alla led.  
 Enkelt att fästa och ta bort provbitarna. 

Nackdelar: 
 Svår att konstruera. 
 Troligtvis mycket material. 
 Hur plåten i brevlådan kommer reagera är okänt.  
 Komplicerade beräkningar. 

 
3.3.2 Alternativa förbättringar steg ett 

Vid fortsatt informationssökning om de olika lösningarna valdes några 
förbättringar och ändringar för koncepten.  
 
3.3.2.1 Koncept ett: Sugpropp 

Vid fortsatta forskning om sugproppar och lösningar på fästning till 
konstruktion kunde det inte hitta någon form av hållbar lösning. Detta för 
bristande kunskaper, information och tillgänglighet på marknaden för den 
specificerade lösningen. Därför fanns det ingen anledning att gå djupare in i 
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detta koncept, därför valdes konceptet att kasseras och strykas som alternativ 
lösning.  
 
3.3.2.2 Koncept två: Skruvstäd 

Vid brainstorming beslutades att bästa sättet att skapa klämfunktionen var 
genom att använda två lite grövre långa helgängade bultar som är utspridda med 
ett bra avstånd på brickorna och plåten. Vingmuttrar används tillsammans med 
bultarna som konceptets klämfunktion. 
 
Efter idégenerering hittades en väldigt enkel lösning för bättre understöd för 
krafter i y-led för hållaren, genom att lägga till en extra klämma på undersidan 
av hållaren, för att hålla upp provbiten.  
 
Visualisering av lösningarna gjordes i CAD och gav konstruktionen i figur 13. 
  

 
Figur 13. Visualisering Koncept två: Skruvstäd. 

 
3.3.2.3 Koncept tre: Brevlåda 

Vid fortsatt utveckling av konceptet, valdes en bättre lösning på regleringen för 
tjockleken av provbitarna. Lösningen grundade på att plåtbiten i hållaren 
trycker fast provbiten med hjälp av fjädrar som sitter på insidan av lådan och 
automatiskt reglerar tjockleken med fjäderkraften. Denna idén är mycket 
smidigare och pålitligare att hålla fast provbiten i z-led en tidigare lösning. Med 
denna lösningen så borde det tillkomma stora klämrisker när man stoppar 
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handen mellan plåten och lådan. Kraven säger att det inte får finnas någon form 
av säkerhetsrisk och speciellt skaderisk, därför kan konceptet i detta stadiet inte 
godkännas och vidareutvecklas. En enkel visualisering på brevlådan utan lock 
gjordes och kan ses i figur 14. 
 

 
Figur 14. Visualisering Koncept tre: Brevlåda. 

 
 

3.3.3 Alternativa förbättringar steg två   

I steg två av utvecklingsprocessen valdes det att fokusera på alternativa 
förbättringar som inte finns på konceptet redan, utan mer hur man kan använda 
de andra konceptens idéer och implementera eller alternativt göra om hela 
konceptet. 
 
3.3.3.1 Koncept två: Skruvstäd 

Med hänsyn till att konceptet tre med brevlådan då plattan pressars mot 
provbiten, kan det antagas att belastningen på provbiten fördelas jämt. Med 
åtanke på detta så kontrollerar man på koncept två som har problem med små 
kontaktytor som ger stora spänningar i brickorna. Därför känns det passande att 
kombinera idén från koncept tre med ihåliga plattan och detta koncept. 
Kombinationen ger att man lägger ihop två identiska plattor som hålls ihop med 
hjälp av bultar och vingmuttrarna. Lösningen skapar då samma metod som i 
koncept tre där man måste stoppa in provbiten ovanifrån och sedan regleras 
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tjockleken, men här måste regleringen ställa in manuellt med gängorna istället. 
Den nya konceptskissen för koncept två ses i figur 15.  
 

 
Figur 15. Visualisering Koncept två: Skruvstäd förbättring. 

  
Med denna konstruktion används muttrarna som både stöd för provbiten och 
för åtspänning.  
 
3.3.3.2 Koncept tre: Brevlåda  

Hela konceptet med brevlådan har en hel del fördelar, men på grund av 
säkerhetsrisker och generellt svår tillverkning behövdes det en hel del 
förändringar.  
 
Lösningen med fjädern gjorde att det blir betydligt enkelt att föra in och ut 
provbiten, men då tillkom klämrisken som inte är tillåtet. Därför valdes att kolla 
på klämfunktionen, men hitta ett bättre sätt att kontrollera risken. En idé som 
togs fram var att som i koncept tvås nya lösning, istället för att använda en låda 
tar man två identiska plattor med hål i mitten och kombinerar det med fjädern 
som klämmer ihop plattorna. Tanken här är att med hjälp av fjädrarna ska 
plattorna klämmas ihop och öppnas likt en bok, där det måste finnas någon form 
av låsfunktion på ovansidan som ska kunna regleras för att hålla ihop 
konstruktionen. Efter en hel del tänkande och lösningar av olika kombinationer, 
kom det fram ett koncept som kan ses nedan i figur 16. 
 



35 

 
Figur 16. Visualisering Koncept tre: Brevlåda förbättring. 

(1.Justerbara fäste, 2.Excenterlås, 3.Delgängad skruv, 4.Fjäder, 5.Plåttar.) 
 
Hela strukturen av konceptet hålls ihop med hjälp av två stycken delgängade 
bultar som samtidigt håller fast fjädrarna, som är tänkta att de ska gå på utsidan 
av plattorna för att utföra klämfunktionen. För låsfunktionen som håller ihop 
hela ovandelen valdes ett excenterlås som ska kunna spännas åt med hjälp av 
ett reglerbart spännband och en metallhake. 
 
Med hjälp av detta koncept minimeras risken att klämma sig av 
fjäderfunktionen, för här tillförs betydlig mer kontroll över hur fjädern reglerar 
sig.  
 

3.3.4 Val av koncept 

När de två koncepten hade tagits fram var det dags för informationssökning, 
materialsökning och uträkningar för de olika lösningarna. För att följa den 
tänkta tidsplanen krävdes det att välja ett av koncepten för vidareutveckling. 
Vid val mellan de två konceptet, var det viktigt att ta hänsyn till ett par 
stompunkter, för att bestämma vilket av lösningarna som är optimalast för just 
detta projekt. Punkterna lyder enligt följande: 

1) Vilka krav uppfyller konceptet och vilka krav missar/bryter konceptet 
mot? 

2) Hur lätt/svårt är det i teorin att använda konceptet?  
3) Hur lätt/svårt att räkna och dimensionera prototypen? 
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4) Hur lätt/svårt är det att göra en bra visualisering av prototypen i CAD 
och bestämma mått. 

5) Hur lätt/svårt är det att tillverka prototypen för konceptet? 
6) Vilka förkunskaper måste personen ha för att konstruera prototypen?  
7) Vilka verktyg måste användas för att konstruera prototypen? 
8) Vilka olika delar måste man ha för att tillverka prototypen och hur 

tillgängliga är dessa på marknaden? 
9) Finns det möjlighet att byta ut delar på konstruktionen vid behov? 

 
Vid sammanslagning av punkterna från man en bra uppskattning på hur mycket 
tid, pengar och kunskaper som krävs för att tillverka konceptet. 
Frågeställningarna kan användas för att spegla de två olika koncepten mot 
varandra, genom att säga vad som är positivt och vad som är negativt med 
lösningen och sedan se resultatet. + för positivt, – för negativt och 0 för mitt i 
mellan, sedan subtraherar ihop allt för resultatet.  
 
Koncept två (skruvstäd): 

1) Alla krav uppfylls (+). 
2) Lätt, men något tidskrävande (0).  
3) Lätt (+). 
4) Lätt (+). 
5) Lätt (+). 
6) Nästan inga (+). 
7) Borr, såg och någon form av skärande bearbetning (+). 
8) Helgängade bultar, vingmutter och en platta av material. Där allt finns 

på närmsta bygghandel (+).  
9) Ja (+) 
Resultat: 8+ 

 
Koncept tre (Brevlåda): 

1) Alla krav uppfylls (+) 
2) Väldigt lätt (+) 
3) Rätt svårt, där en del varierande faktorer som bland annat excenterlåset, 

som har okänd hållfastighet för produkten. (-) 
4) Svårt att visualisera det reglerande bandet som är tänkt för att hålla 

fästet, samt excenterlåset. Samma sak med mått. (-) 
5) Ganska lätt (+) 
6) Nästan inga (+) 
7) Borr, såg och skärande bearbetning (+) 
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8) Delgängade bultarna, platta av material, spännbandet och excenterlåset 
finns på bygghandel, men dragfjädrarna måste specialbeställas från 
företag. (0) 

9) Ja, men fjädrarna måste specialbeställas (0)    
Resultat: 3+    

                
Resultatet gav att koncept två ”Skruvstäd” är mest passande för projektet och 
därför fördjupar projektet vidare för denna lösningen. 
 
                            

3.3.5 Fäste till reling  

Fästet för relingen är den del av konstruktionen som är kopplingen mellan 
hållaren för provbitarna och relingen. Denna del ska kunna ta hand om en stor 
del av momentet som påverkar provbiten för att förhindra att hållaren rör på 
sig.  
 
3.3.5.1 Koncept ett 

Måtten för relingen kan ses enligt figur 6 från kapitel 2.5.1. Från känd fakta vet 
man att det är svårt att skapa ett fäste som inte hålls fast med hjälp av den övre 
stolpen tillsammans med den vertikala stolpen. Första tanken för alternativa 
lösningar är att ha ett fäste som är formad som ett kors där övre delen hanterar 
övergången till hållaren för provbitarna och de andra håller i relingen med tre 
olika ”vingar” (fästen) med en ”krok” på varje. För att få detta konceptet att 
fungera så måste man ha stora dimensioner på materialet för att få större 
kontaktytor, som ger möjlighet för fästet att ligga längs med stolpen på ett bra 
sätt. Visualisering kan ses i figur 17. 
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Figur 17. Fäste Koncept ett. 

 
3.3.5.2 Kardborrband   

Lösningen i sig räcker för att hålla fast fästet på relingen, men för att säkerställa 
så inte konstruktionen rör sig för mycket, kan det tänka sig att ha någon form 
av fästanordning som exempelvis kardborrband för att fästa längs med delen på 
fästet som omsluter stolparna. 
 
Kardborrband består av två olika delar, en del kallad för öglor och andra för 
krokar. Krokarna består av materialet nylon, medan öglorna är gjorda av 
polyester. Med kardborrbandet fäster man samman dessa två delar för att skapa 
ett slitstarkt material, som kan uppkomma till att hålla massor på 79 kg för en 
yta av 5*5 cm [A15]. Ett företag som heter VELCRO specialiseras inom 
området med fästningstekniker för kardborrband och har utvecklat en produkt 
som heter Brand Alfa-Lok som har en limstyrka på 72 PSI = 5,0621 kg/mm2. 
Vad som kan antaga från denna produkt, verkar den vara anpassad för 
industriellt syfte och därför passa bra som ett riktvärde för konstruktionen. 
 
För att räkna ut hur mycket kraft som kommer påverka de olika banden ställs 
krafterna upp i en jämviktsekvation enligt figur 18. 
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Figur 18. Friläggning av krafter på koncept ett. 

 
På grund av värdena uträknad i bilaga 1 och information i del 2.5.1 i projektet 
så måste L2 vara lika med: 
 

 
 
L1 kan vara allt från 30 cm till 80 cm beroende på hur mycket punkten C ska 
påverkas av.  
 
På grund av krokarna som omsluter relingen så kommer kardborrbanden som 
ligger på horisontella biten bara ta upp vibrationer, men om man ska istället 
använda kardborrbanden för att hålla vikten, blir det kraften individuellt som 
påverkar de olika kardborrbanden: 
 

 
 

Med ett moment runt punkten B som ger => 
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1,5*1,5 mm är ytan som behövs för att hålla emot tyngden som påverkar 
kardborrbandet. Ifall man använder detta som riktvärde kan man antaga att ifall 
det används ett kardborrband som är 20 gånger så svagt som detta band så klarar 
kardborrbandet fortfarande av den tänkta lasten. Då borde man kunna använda 
det flesta kardborrband som är anpassade för industri, där en annan bra 
egenskap är att kardborrbandet ska klara av att bli påverkad av vatten.    
 
3.3.5.3 Alternativ lösning (koncept två) 

För att kunna balansera ut kraften som påverkar fästet, kan man istället använda 
en s-formning för att kunna komma bakom relingen, så att fästet självspänner 
sig mot den vertikala stolpen med hjälp av kraften från skärsläckaren. Med 
hjälp av krafterna som påverkar hållaren och relingen kan man skapa en 
jämviktsekvation som kan ses i figur 19. 
 

 
Figur 19. Friläggning av krafter på koncept två. 
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På grund av likheterna med friläggningen av koncepten, kommer detta ge att 
konceptens krafter kommer bli det samma med bara olika riktningar på kraften: 
 
Moment runt B => 
  
 
Detta ger exakt samma uträkning som för koncept 1 och därför samma påverkan 
på kardborrbanden =>  
 
Konceptet visualiserades och gav fästet som ses i figur 20. 
 

 
Figur 20. Fäste koncept två. 

 
Det övre vingen ska ligga på den över relingen medan den vertikala vingen ska 
fästas in bakom den vertikala stolpen som gör att kraften balanseras ut av 
relingen. Se figur 21. 



42 

 
Figur 21. Fäste koncept två med reling. 

 
3.4 Materialval och konstruktion 

Här specificeras alla dimensioner för att uppfylla kraven för konceptet som 
valts och ser till att hållaren och fästet kan kombineras. 
 

3.4.1 Materialval 

Val av material måste bestämmas för att kunna göra dimensionering för de olika 
delarna. För att inte jämföra alla material som finns tillgängliga kan man enkelt 
smalna ner till ett få antal material, genom att ställa några få generella frågor: 

 Vilka temperaturer ska materialet klara av? Materialet ska kunna klara 
av allt från minusgrader till höga plusgrader. 

 Vilken miljö ska materialet klara av? Marina miljöer och påverkas av 
en vattenblandning av vatten, järnoxid och aluminiumoxid.  

 Hur mycket kraft ska materialet klara av? Beroende på del men mer en 
114N. 

 Hur tungt får materialet vara? Allt som allt väga 20 kg 
 
3.4.1.1 Plaster 

Plaster är ett av det lättaste materialen på marknaden och är väldigt styva och 
slitstarka material. Dessutom klarar de flesta plaster av syror och påverkan från 
metaller. Plaster har dock problem när materialet utsätts för värme eller 
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speciellt kyla, påverkar detta plasternas styvhet som gör att materialet kan 
spricka under högre belastningar [A11]. Detta är ingen bra faktor för projektet 
och därför kommer en lösning med någon specialplast inte vara så relevant för 
detta projekt.  
 
3.4.1.2 Koppar 

Nästa material som också är väldigt lätt och brukar användas mycket inom VVS 
områden är koppar. Koppar är ett material som är lätt att arbeta med och väldigt 
töjbar. Koppar är också en halvädelmetall som gör att den står emot mestadels 
alla oxiderade syror. Materialet är dock allmänt dyrt och på grund av den lätta 
bearbetbarheten tenderar materialet att böja sig för mycket vid belastningar, så 
materialet kan inte vara ett första val för detta projektet [A12].  
 
 
3.4.1.3 Aluminium  

Aluminium är en metall som har bra egenskaper för detta projektet, då 
materialet i sig är väldigt lätt, billigt och har bra formbarhet. Aluminium har 
också ett passivt korrosionsskydd som skyddar materialet mot oxidering [A9]. 
Men vid hänsyn till marina syften så räcker det inte med att använda vanligt 
aluminium utan det behövs en legering ovanför, detta på grund av oxidskiktet 
för materialet kommer inte klara av det tänkta pH-värdet som materialet utsätts 
för i dessa miljöer [A10]. Därför är det viktigt att legera aluminiumet för detta 
projektet. Företag som Alumeco specialiseras inom ytlegering och deras 
legeringsklass 6000 hade passat för detta projekt. 
  
3.4.1.4 Rostfritt stål  

Rostfritt stål är ett styvt material som har ett extremt högt korrosionsskydd för 
mängder av miljöer. Egenskaperna i materialet gör att stålet är lite sprödare en 
andra stål, som medför att om sprickor uppkommer så kan materialet lättare gå 
sönder [A9]. Rostfritt stål tillhör något av de dyrare stålen som finns på 
marknaden så det är också en faktor som måste tänkas på.  
 
3.4.1.5 Galvaniserad Stål  

Galvaniserad stål har en stor bredd av valmöjligheter av bland annat styvhet 
och seghet av materialet och är betydlig mycket billigare än rostfritt stål. På 
grund av galvaniseringen för stålet skapas ett starkt korrosionsskydd och även 
extra skydd för ytan mot nötning och slitage [A8]. På grund av materialets stora 
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valmöjligheter och pris så väljs galvaniserat stål som huvuddel för detta 
projektet. 
 
Dock på grund av den högre tyngden av stålmaterial måste materialet optimeras 
och dimensioneras rätt för att kunna användas. Därför väljs delarna som är 
minst och påverkas mest i konstruktionen av stål och sedan vid behov av mindre 
vikt, används i så fall aluminium för de större delarna. Genom denna 
kombinationen kan man få en stark och robust konstruktion men ändå högt 
korrosionsskydd.   
      

3.4.2 Bultar 

3.4.2.1 Val av bultarna  

För att hålla ihop provbitar mellan tjocklekarna 4 - 80 mm, är det ett måste att 
bultarna ska vara helgängade och att de ska kunna ta sig igenom plattorna och 
sedan dras åt av vingmuttern. Det kan antagas att vingmuttern är minst 13 mm 
hög och plattorna som ska användas är 3 mm tjock vaddera. Detta ger att 
längden totalt blir 99 mm som kan avrundas till 100mm. Ifall det önskas att 
lägga till en låsfunktion för bulten, som exempelvis göra en nitskalle på bulten 
så behövs det 10 mm extra lång skruv, ifall detta ska använda är närmsta 
standardskruvlängden 120 mm 
  
Genom sökning via internet hittas det att standard tjocklek för en bult som har 
en längd på 100 mm eller 120 mm är minst en M10 bult. För enkelheten så 
undviks låsfunktionen för bulten, därför används för detta projekt en M10 bult 
på 100 mm för beräkningarna.  
 
Med hjälp av detta antagandet och kunskaper om miljön som bulten ska utsättas 
för, valdes sexkantsbulten DIN 933/ISO 4017 med korrosionsskyddet A4. A4 
eller även kallad för syrfaststål är stål som har blivit ytbehandlat av en stark 
legering. På grund av legeringen klarar stålet av stora mänger av vatten och 
även olika frätande ämnen [A14]. Dessa egenskaper är bra för konstruktionen, 
som kommer utsättas för dessa faktorer vid användning.  
 
De flesta DIN 933/ISO 4017 bultar med korrosionsskyddet har en hållfasthet 
på 8.8 som ger att brottgränsen kan räknas ut genom att ta 800 N/mm2 * 0,8 = 
640 N/mm2 [A14].  
 
Med val av M10 bulten ger detta: 
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Då har det tagit fram att varje individuell bult klarar av att maximalt belastas 
med 50kN. 
            
3.4.2.2 Antal Bultar  

Absolut maxkraft som kan uppkomma i bultarna är kraften som påverkar 
provbiten. Detta är egentligen inte fallet, för mestadels av kraften kommer tas 
upp av fästet till relingen istället, dock så används detta antagande för denna 
situationen för att få ett riktvärde. Med detta antagande kommer det leda till en 
friläggning av krafterna som ser ut enligt figuren 22.  

 
Figur 22. Friläggning av kraft på bultar. 

 
Fbult är den fördelade lasten som påverkar bultar. Detta ger en jämviktsekvation 
som är: 
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X är antal bultar som används för att klara av lasten som läggs på. Vid val av x 
så måste det tas reda på vilket mönster med bultar det ska vara. Man kan säga 
att desto mindre bultar, desto mindre skötsel och tid för montering av 
testbitarna. Men man måste också tänka på att provbiten ska kunna stödja sig 
på alla tre sidorna. Val av uppsättning var mellan fem olika alternativ som ses 
i figur 23. 

 
Figur 23. 5 alternativ för uppsättning av bultar. 

 

 
 
I kapitel 2.3.3 räknades det ut att kraften som kommer ut ur skärsläckaren är 
114 N. Med detta kan man räkna ut påverkande kraften för varje individuell 
bult för de fem olika uppsättningarna: 
 
Alt 1. =>     

Alt 2. =>  

Alt 3. =>  

Alt 4. =>        

Alt 5. =>        
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Från tidigare uträkning i del 3.4.2.1 vet man att Fmax = 50 240 N. Så genom 
detta ser man att ingen av fallen för de fem olika uppsättningarna har någon 
betydelse för det är inget alternativ som överskrider maxkraften för bultarna. 
Då väljs till att börja med alt. 5, på grund av minst antal bultar.  
 

3.4.3 Stöd mellan hållare och fäste  

Stödet mellan de två delarna av konstruktionen är viktig för att säkerställa att 
fästet kan hantera krafterna från skärsläckaren. Den enklaste och praktiska 
lösningen som hittats för denna överföring är att skruva fast en del av toppen 
på fästets area på baksidan av hållaren och sedan stärka upp med hjälp av ett 
stöd av en bockad metallbit om fästs över. För att fästet ska sitta ordentligt på 
hållaren antar det behöva minst sex bultar för att hindra delarna från att röra sig 
i de olika leden. Två av bultarna ska sitta igenom fästet, plåten och plattan, 
medan de andra ska sitta på varje sida och klämma ihop plåten och plattan. 
Denna lösningen ger att alternativ 5 för uppsättning av M10 bultar passa inte. 
Därför måste en annan uppsättning bultar väljas. Näst i led med näst minst 
bultar är alternativ 4 som kan ses i figur 23. Alternativ 4 har en öppning på 
undersidan som tillåter plats för stödet. Därför kan alternativ 4 väljas för 
uppsättningen av bultar istället. Idén visualiserades i figur 24. 
 

Figur 24. Stöd vid övergång mellan hållare och fäste. 
 
På grund av uppsättningen av stödet kan bultarna som spänner ihop övergången 
egentligen ha vilken tjocklek som helst, men på grund av att bultarna går 
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igenom konstruktionen så krävs det att huvudet på bulten inte är högre en 4 
mm, som i sin tur kommer förhindra att det går att klämma åt storlekar på 4 mm 
för hållaren. En helgängad bult hade passat bra till detta med, samma sak med 
A4 korrosionsskyddet. På grund av det känns det rimligt att kolla ifall det går 
att använda en DIN 933 bult här med. M6 bulten för DIN 933 har en 
skruvhuvudslängd på 4 mm sedan går det ner i höjd när det går ner i 
bulttjocklek. Så ifall det kan väljas en storlek som är lite mindre än M6 bulten 
så att det finns marginal. Efter sökande på olika bygghandlare visade det sig att 
den vanligaste tjockleken som förekommer är en M4 storlek för DIN 933 
bulten. Denna bulten används för att underlätta konstruktionen, då det är jobbigt 
att hantera delar med små storlekar och mått. Dessutom så är skillnaden i pris 
för M4 bultarna och mindre storlekar så gott som noll vid jämförelse. Längden 
på bultarna är beroende på måtten för fästet och hållaren. 
 

3.4.4 Val av mått för hållare  

För att bestämma dimensionerna för hållaren så testades det fram vilka mått 
som passade bäst och uppfyllde kraven. Storlek på delen gavs av måtte 300*300 
mm med hållet på 160*160 mm, som ligger i centrum av delen. Visualisering 
av delen kan ses i figur 25.          
 

 
Figur 25. Baksida på hållare. 

 
Val av dessa mått gjordes på grund av symmetri på alla sidor, men också tillåta 
stöd för möjligheten att ha bitar som är högre än 200 mm också. I teorin är detta 
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en överdimensionering, men om det ger möjligheten för större valmöjligheter 
av storlekar så utgör det ett syfte.  
 
3.4.4.1 Tjocklek framtagen av FEM-beräkningar 

Vid FEM simuleringar för hållaren testades olika uppsättningar av tjocklekar 
på plåtarna, resultatet gav att bästa måttet ligger på 3 mm för varje plåt. Valet 
baserades på bland annat maximal deformation och max trycket i 
konstruktionen. 
 
3.4.4.2 Handberäkning av olika delar av konstruktion 

Handberäkningar gjordes för att säkerställa att alla delarna har passande mått 
och klarar av spänningarna och deformationen som påverkar konstruktionen. 
Beräkningarna kan ses i Bilaga 3.   
 
3.5 Visualisering  

Vid framtagning av hela hållaren gjordes små justeringar på konstruktionens 
olika delar för att få måtten att passa tillsammans. Efter delarna sammanfördes 
i Inventor så simulerades konstruktionen i FEM-programmet för att ta fram det 
olika spänningarna som påverkar konstruktionen.  
 
3.6 Tillverkning  

Vid start av tillverkningen var det viktigt att se till att alla delar fanns 
tillgängliga att införskaffa eller låna från skolans utbud av material.  Bultarna 
och kardborrbanden införskaffades från butikerna Biltema och Järnia i 
Karlskrona, medan plåtbitarna togs från skolans sortiment. När det var klart så 
började processen med tillverkning.  
 

3.6.1 Första Prototypen 

Tillverkningen började med att skära ut två stycken 300*300 mm plåtbitar. 
Borrmaskinen och en sticksåg användes sedan för att skära ut det 160*160 
hållet i mitten på plåtarna. Sedan borrades fyra stycken 10 mm hål i varje plåt 
och sex stycken 4 mm hål i en av plåtarna. 
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Stödet tillverkades genom att bocka en plåtbit 90 grader två gånger på varje 
sida för att skapa en u form. Sedan borrades de sex hålen på plåtbiten. 
 
Den s-formade fästet valdes att konstruera för första prototypen. Fästet 
tillverkades genom att hetta upp stålbalken och sedan böja med 40 grader på 
ena sidan sedan vända och böja med 40 grader, 10 cm från den andra böjningen. 
Sedan skapas resterande delarna där det klipps ut en 265*50 mm aluminiumbit 
och borrades hål. Sedan klipps ut och bockas tre stycken 18*5 cm till en radie 
av 5 cm likt en hängare och sedan borra hål i kanten. Delarna hålls sedan ihop 
med M4 bultar och kardborrbanden sätts samtidigt på insidan av hängarna för 
extra stabilitet. 
 
Allt sätts ihop och spänns åt av M4 bultar i två olika längder. 
 

3.6.2 Slutlig feedback och ändringar  

När konstruktionen var klar så togs prototypen till handledaren på företaget för 
åsikter och tester. Det visade sig att konstruktionen var uppskattad men det var 
en del ändringar som han ville göra med prototypen. Handledaren önskade att 
konstruktionen skulle ha en alternativ öppning i horisontal led, genom att flytta 
upp de övre M10 bultarna en liten bit. Detta gjordes för att kunna lägga till 
alternativt längre provbitar vid behov. Dock leder det till en förminska 
stabiliteten vid hållandet av provbitarna, men eftersom det var det som 
önskades genomfördes förändringen.  
 
Dessutom visade sig att en typ av reling som finns kunde inte dra nytta av 
funktionen med stabilisering på båda sidorna av koncept 2:s fäste, så detta gavs 
att man var tvungen att ta fram en ny lösning som ändas kunde stödja sig på 
höger eller vänster horisontella del. Därför gick projektet vidare med andra 
lösningen på fästet. 
 

3.6.3 Slutliga Prototypen  

Efter ändring av koncept ett för fästet skapades en lösning som använde bara 
en vinge med krok för all axiell last i y-riktning. Som på grund av 
konstruktionens lätta vikt gav inga större problem att bära hållaren. Så det 
räckte med att bocka en 20*7*0,1 cm aluminiumbit på båda sidorna, fästa fast 
kroken och borra hål, sedan sätta ihop aluminiumbiten och kardborrbanden på 
balken. En plåtbit bockades också till för att skapa nytt stöd för övergången 
som var anpassad till den nya balken.   
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Ändring av mått och fäste gjordes för att skapa slutliga visualisering i Inventor. 
Som gavs enligt figur 26. 
 

 
Figur 26. Fullständig hållare visualiserad i Autodesk Inventor. 

  
Exakta mått för ritningarna kan ses i bilaga 4. Efter måtten var bestämda 
borrades hålen i hållaren och sedan fästes alla delar ihop. Ihop sättning av 
delarna kan ses i bilaga 6. Hela prototypen vägde allt som allt 3,5 kg.  
   
3.7 Testning  

3.7.1 Test med skärsläckare  

När prototypen för konstruktionen skulle testas med skärsläckaren visade det 
sig att skärsläckaren på marinbasen hade gått sönder under någon tidigare 
övning och var för tillfället på reparation. När mer information om situationen 
kom fram berättades det att skärsläckaren tyvärr skulle fortsätta vara på 
reparation i några veckor till. Med tanke på att projektet skulle vara klart någon 
vecka senare var det svårt att se möjligheten att göra riktiga tester med 
prototypen och skärsläckaren för projektet. Men bara några dagar innan 
projektet skulle lämnas in så hittade handledaren på företaget ett sätt att testa 
prototypen med en skärsläckare. Enligt handledaren på företaget hade 
räddningstjänsten i Ronneby en tillgänglig skärsläckare på deras brandstation 
och personalen var också villiga att hjälpa att genomföra tester för projektet. 
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Dessa tester genomfördes på en utbildningsplats för brandmän kallad för 
Eldorado, som ligger i utkanten av Ronneby centrum.   
 
Testerna som genomfördes gjordes med hjälp av skärsläckaren och ett 
balkongräcke för huset vid utbildningsplatsen enligt figur 27. 
 

 
Figur 27. Uppsättning av test med skärsläckare på prototyp. 

   
Brandmannen som utförde testerna hade många års erfarenhet med användning 
av skärsläckaren och visste exakt hur han skulle skära igenom olika material 
med verktyget. Testerna som genomfördes för hållaren gjordes i elva omgångar 
med tio olika provbitar i tre varierande material. Materialen stål (2,5mm), 
aluminium (0,6 mm) och MDF-skiva (12 mm) i den ordningen. Alla tester 
dokumenterades med videoinspelning och tidtagning 4 - 5 meter från 
prototypen och skärsläckaren. Detta gjordes av säkerhetsskäl.           
 

3.7.2 Nedböjning 

Under perioden då det var ovisst ifall prototypen skulle få köra tester med 
skärsläckaren eller ej, genomfördes ett alternativ sätt att testa prototypens 
beteende. För att efterskapa den tänkta beteendet på konstruktionen måste 
prototypen utsättas för liknande eller samma scenario som den skulle ha gjort 
med skärsläckaren. Prototypen var då tvungen att utsättas för samma kraft som 
skärsläckaren skulle ha påverkat konstruktionen och samtidigt sitta på samma 
sätt som den skulle gjort på en reling. Efter lite brainstorming hittades en 
lösning. Med hjälp av en ställning som används huvudsakligen för att sätta ihop 
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en studsmatta kan prototypen fästas på ställningen, sedan läggas ner på marken 
och hållas ner med någon form av vikt på ställningen. Detta skapar samma 
scenario som om prototypen sitter på en reling, kan man lägga eller släppa 
vikter av olika storlekar på prototypens övre del för att se alternativa påverkan 
och nedböjning av konstruktionen. Hela uppsättningen ses i figur 28 nedan. 
 

 
Figur 28. Manuel testuppsättning för hållare. 

 
Kraften som påverkar konstruktionen kan räknas genom att släppa en vikt från 
en höjd (h) och ta den inneboende energin som tyngden har och förhålla den till 
rörelseenergi när vikten släpps på hållaren. Denna energin kan ta hänsyn till 
genom ett par antaganden: 

 Hållaren sitter perfekt fast. 
 All energi från vikten överförs till hållaren. 
 Tyngden är kvar på hållaren. 
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 Kraften som skapas från vikten och hållarens deformation, bildar 
tillsammans ett linjärt elastisk förhållande. 
 

Figur 29 visar förhållandet mellan kraften (P) som påverkar hållaren och 
deformationen (y) i y-led av hållaren när den sitter på ställningen.     

 
Figur 29. Kraft- och förlängningsförhållandet. 

 
P i detta fallet är kraften som påverkar hållaren som är den tänkta kraften 114 
N från skärsläckaren och y är deformationen i y-led som skapas av denna 
kraften. Med faktorerna som beskrivs ovanför kan det antagas att lägesenergin 
(Um) för massan är [B1]: 
 

 
 
Med samma antagande som ovan kan hållarens elastiska energi beskrivas som: 
 

 
 
y är deformationen som uppkommer i hållaren och kan beskrivas som ett lastfall 
i Karl Björks formelsamling. Det lastfall som beskriver bäst hållaren i denna 
situationen är lastfall 2, som ger formeln [B1]:  
  

 
   
Med detta antagande ger det att Um och Uh blir: 
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På grund av energilagarna vet man att , detta ger att ekvationen blir 
istället: 

 

 
Ifall den sökta kraften (P) är 114 N kan det göra ett antagande, att vikten släpps 
från höjden 6 cm från hållaren och använder kända värden sedan tidigare (P= 
114, L=80 mm, I= 630 mm4 (uträknad i bilaga 3), h= 60 mm, E=210 GPa) så 
kommer detta ge att massan som behövs för att återskapa detta är: 
 

 

 
Om tyngden (m) hade släppts på hållaren från 6 cm höjd hade det givit kraften 
114 N, men detta kommer som sagt bara ge en deformation på 0,147 mm (se 
uträkningar i bilaga 3), detta går inte att se med blotta ögat, så det som ska 
genomföras här är att ta en hög belastning och få en synlig deformation på 
hållaren, sedan relatera det till den tänkta belastningen på 114N.      
 
Testerna genomfördes genom att släppa vikt på 12 kg, 6 cm från hållaren rakt 
på brickan som var liggande i centrum av hållaren. Kraften från vikten som 
släpps på hållaren beräknades i bilaga 5 till 3430N. Testerna genomfördes ett 
20 tal gånger med och utan de olika provmaterialen. Provmaterialen var 
konstruktionsstål, MDF skiva och Plexiglas. Plexiglaset och 
konstruktionsstålet hade en tjocklek på 3 mm, medan MDF skivan låg på en 
tjocklek på 12 mm. För att se nedböjningen av konstruktionen filmades alla 
genomförande av en kamera som var positionerad i jämnhöjd med hållaren med 
en 90 grader vinkel.  
 
För att räkna ut maximala nedböjningen måste man senare studera skillnaden i 
vinkeln mellan normalvinkel och maximala vinkeln som konstruktionen böjer 
sig på filmen.    
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3.7.3 Upphängning  

Med samma ställning som i testerna i 3.7.1, men denna gången stående (se figur 
40) genomfördes tester angående hur långt tid det behövs för att hänga upp 
hållaren och fästa provbitar. På ställningen hängs hållaren upp, M10 bultarna 
gängas ut, provbiten läggs in och sedan återspänns M10 bultarna. Detta gjordes 
i 10 omgångar med en 12 mm tjock 200*200 provbit, för att testa tiden det tar 
att sätta upp hela verktyget 
 

 
Figur 30. Färdig produkt upphäng på testreling.  
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4 Resultat  

Resultatet i denna rapport är uppdelad i olika underrubriker för att lättare kunna 
gå igenom det olika resultatet som skapades för denna rapporten. 
     
4.1 Skärsläckare  

4.1.1 Tid 

Tiden för att skära igenom olika materialen med skärsläckaren togs fram och 
resultatet kan ses enligt tabell 1. 
 
Tabell 1: Tid för skära igenom material sittandes i prototypen. 

Tid för att skära igenom 
materialet med 
skärsläckare  

Stål (2,5 
mm)) 

Aluminium 
(0,6 mm),6 
mm) 

MDF-skiva (12 
mm) 

test (omgång) tid (s) tid (s) tid (s) 

1 5 2 2 

2 4 3 1 

3 8 3 1 

4 
 

3 1 

Snitt 5,67 2,75 1,25 

  
 

4.1.2 Skärsläckarens påverkan   

Efter att ha noggrant studerat alla tester på plats och kollat på videoinspelningar 
flera gånger, kunde det inte avläsas att prototypen deformerades något mer en 
vad kraften som personen själv håller mot materialet för att få skärsläckaren att 
hållas stadigt vid kommande motkraft. Kraften från användaren som hålls emot 
konstruktionen är svårt att beräkna, för det beror helt på vilken person som 
använder skärsläckaren, men det kan antas som i tidigare del 2.5.4 att kraften 
ungefär ligger runt 200 N. Denna kraften kan inte bekräftas och tar bara hänsyn 
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till med tidigare säkerhetsfaktorer som har används vid framtagning av 
konstruktionen. Figur 31 till 33 visar på de tre olika stadier som skärsläckaren 
påverkade prototypen.  
 

 
Figur 31. Innan påverkan av skärsläckaren på prototypen med provbit. 

 

 
Figur 32. Under påverkan av skärsläckaren på prototypen med provbit. 
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Figur 33. Hål igenom provbiten har skapats av skärsläckaren och stråle går 

rakt igenom prototypen. 
 
Noterbart var att skärsläckaren hölls stadigt mot provbiten, så inga vibrationer 
kunde avläsas för prototypen i någon av testerna.   
 

4.1.3 Frågor och eventuella förbättringar  

Under denna delen visas några frågor som ställdes till utövaren om hans 
uppfattning om prototypen.  
 
Din generella uppfattning om lösningen innan tester med skärsläckare? 
(prototypen upphängs på räcke utan belastning eller provbit): 
-Känns lite ostabilt, känns som övergången till balken behöver lite mer stöd.  
 
Din uppfattning om lösningen efter tester med skärsläckare? 
-Bra stabilitet, röde sig ingenting, mycket bättre styvhet på konstruktionen en 
vad jag trodde den skulle vara!  
 
Uppfattade du det som att provbitarna rörde sig i hållaren när du körde 
med skärsläckaren? 
- Nej, det gjorde jag inte! 
 
Några anmärkningar på konstruktionen bra eller dåligt? 
- Enkel och stabil lösning! (+) 
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- Överkant på hållarens insida gav bra stöd vid körning med skärsläckaren. (+) 
- Hållaren kunde suttit ungefär 5 centimeter högre upp. (-)  
 
Några eventuella förbättringar du kan komma på när du kört testerna? 
- Hållaren kunde som sagt sitta lite högre upp, för man vill som en brandman 
som brukar bekämpa bränder med skärsläckare, rikta snett upp mot taket för att 
behandla rökbildningarna och enkelt kunna sprida vattendimman i rummet. 
(höjd på brandman 174 cm) 
- Abrasiva medlet har små korn som tenderar att bli väldigt kladdigt med 
blandning av vatten och kommer fastna i gängorna på hållaren, så det bästa är 
att ta med vatten (sötvatten) för att spola rent hållaren då och då mellan byten 
av provbitar.           
        
4.2 Nedböjning 

4.2.1 Tester 

Under testen för nedböjning av konstruktionen så gjordes totalt 21 st omgångar 
av tester, där 9 st av de var utan någon provbit i hållaren, sedan 4 st omgångar 
för varje provbit av de olika materialen.  
 
För att räkna ut nedböjningen av konstruktionen så studerades materialet från 
videoinspelningarna av de olika testerna. Detta gjordes genom att jämföra 
konstruktionens normalposition och sedan den böjda positionen på spetsen av 
hållaren i maxläget. Detta görs genom att på dokumentationsvideon drar en rak 
linje igenom hela konstruktionen som i figur 34. 
 

 



61 

Figur 34. Hållare innan påverkan. 
 
Sedan ska det den maximala nedböjningen av konstruktionen studeras. Ifall 
klippet saktas ner så kan man enkelt bedöma när den maximala nedböjningen 
sker och stoppa klippet. Efter hittat maximala nedböjningen dras en ny linje 
längs med den påverkade konstruktionen, som kommer skapa en vinkel mellan 
dessa linjer enligt figur 35. 
 

 
Figur 35. Hållare efter påverkan 

 
Vinklarna som skapas av dessa två linjer kan senare tas fram från bilden genom 
mätverktyg, exempelvis Photoshops mätverktyg. När vinklarna framtagits kan 
den användas för att räkna ut den totala nedböjningen i änden genom 
trigonometri.  
 

 
 

 

 
 

   
 
I tabellerna nedan dokumenteras de olika värde för de olika testomgångarna där 
vinklarna räknas i grader. Den totala nedböjningen räknas sedan ut genom att 
ta snittet av vinkeln på alla omgångar och sedan sätta in enligt formel ovan.  
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Maximala nedböjningen: 
   
Tabell 2: Maximala vinkel vid nedböjning av prototyp under tester utan provbit 
i hållaren.   

Utan provbit 
 

Test 
(omgång) 

Vinkel (V)  

1 18° 
2 15° 
3 11° 
4 12° 
5 11° 
6 12° 
7 13° 
8 15° 
9 13° 

snitt 13,33° 
 

 
 
Tabell 3: Maximala vinkel vid nedböjning av prototyp under tester med provbit 
av plexiglas.   

Med plexiglas 
 

test Vinkel (V) 
1 10° 
2 12° 
3 13° 
4 11° 

snitt 11,5° 
 

 
 
Tabell 4: Maximala vinkel vid nedböjning av prototyp under tester med provbit 
av konstruktionsstål. 

Med konstruktionsstål 
 

test Vinkel (V) 
1 9° 
2 9° 
3 10° 
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4 11° 
snitt 9,75° 

 
 

 
Tabell 5: Maximala vinkel vid nedböjning av prototyp under tester med provbit 
av MDF-skiva. 

Med MDF-skiva 
 

test Vinkel (V) 
1 8° 
2 8° 
3 7° 
4 8° 

snitt 7,75° 
 

 
 
4.2.1.1 Antagande  

Ett tydligt mönster för detta test var att beroende på vilken tjockleken provbiten 
har, blir nedböjningen mindre. Så man kan anta att deformationen blir mindre 
desto tjockare provbit som sitter i hållare, alltså konstruktionen bli styvare med 
en tjockare provbit.   
 
4.2.1.2 Framtagning av deformation 

Beräkningar i Bilaga 5 tog fram en konstant (k) för relation mellan kraften (P) 
som påverkade konstruktionen under testerna och den tänkta kraften (F) från 
skärsläckaren. Denna konstant används för att ta fram den tänkta deformationen 
som konstruktionen skulle fått för testerna ifall konstruktionen hade påverkats 
av kraften (F) på 114N     
 
Tabell 6: Relation mellan uträkningarna den uträknade deformationen från 
tabell 2 till 5 och konstanten k för att se tänkta nedböjningen med kraften 114N.   

Tänkta värdet  
(mm) 

 
(mm) 

Utan provbit  69,2 2,29744 
Med Plexiglas 
(3mm) 

59,8 1,98536 
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Med 
konstruktionsstål 
(3mm) 

50,8 1,68656 

Med MDF skiva 
(12mm) 

40,5 1,3446 

 
4.2.2 FEM-beräkningar 

4.2.2.1 Ideella värden 

Först togs det fram FEM-beräkningarna för totala deformationen som 
konstruktionen kommer påverkas av och även ideella deformationen för varje 
enskild större del av konstruktionen. 
 
Baksidan av hållaren (3mm tjocklek) i galvaniserad stål, påverkad av fulla 
kraften: 
 

 
Figur 36. Baksida på hållare påverkad av 114N. 

 
 

 
Hållare (2x3mm tjocklek) i galvaniserad stål, ihopsatt med bultar, påverkad av 
fulla kraften: 
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Figur 37. Hållare utan provbit påverkad av 114N. 

 
 

 
Hållare (2x3mm tjocklek) i galvaniserad stål, ihopsatt med bultar och håller i 
en provbit av stål, som påverkas av kraften:  
 

 
Figur 38. Hållare med provbit påverkad av 114N. 
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Balken till fästet i aluminium påverkad av ideellt moment från kraften 
(Tvärsnitt kan ses i bilaga 3 för ”Tvärsnitt 1”): 
 

 
Figur 39. Balk påverkad av moment som motsvarar 114 N. 

 
 

 
Hela konstruktionen påverkad av kraften med olika provbitar:  
 

 
Figur 40. Hela konstruktion utan provbit påverka av 114N. 
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Alla värdena med olika provbitar ses i tabell 7.  
 
Tabell 7: FEM-beräkningar för nedböjningen av kraften 114N med olika 
provbitar.  
 

Tänkta värden  
Utan provbit  2,077 
Med Plexiglas 2,049 
Med 
konstruktionsstål 

2,024 

Med MDF skiva 1,863 
 
 

4.2.3 Handberäkningar 

Uträkningar som beskrivs här har redan dokumenterats i andra delar av 
rapporten som bland annat bilaga 3, men med nya satta värden för ritningarna 
så ger detta en maximal böjningen enligt följande: 
 
Hållare: 

 
 
Balk: 
 

 

 
Totalt: 
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4.2.4 Antagande 

På grund av att alla har olika förhållanden och lite olika variabler för att kunna 
räkna på deformationen, är det svårt att dra konkreta slutsatser till resultatet. 
Men för att resultatet för testerna och beräkningarna ligger nära varandra kan 
de ändå antagas att maximala deformationen som kommer påverka 
konstruktionen från skärsläckaren är i så fall 2,3 mm.    
 
4.3 Spänningar och krafter  

4.3.1 Handberäkning 

På grund av att komplexiteten av beräkning för hela systemet, antags det räcka 
med att räkna fram en ungefärligt maximal spänning eller krafter som påverkar 
varje enskild del. 
    
Hållare: 

 
 

 
Fäste: 

 
 
Ingen av dessa spänningar kommer nära deras elasticitetsgräns och därför 
skapar inga permanenta deformationer med krafter i detta projekt. 
 
Kraft kardborrband: 
 
På grund av att en vinge till det horisontella stödet togs bort så blir det istället 
för uträkningen:  
 

 
 
Ideellt så kommer inte det mittersta kardborrbandet påverkas av krafter => 
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4.3.2 FEM-beräkningar 

Med hjälp av FEM-beräkningarna togs det fram spänningen för delarna med 
eller utan provbit. Värdena ställdes sedan upp i tabell 9 som kan ses nedan. 
 
Tabell 9: FEM-beräkningar av Von Mises spänning och största spänningen för 
olika delar av konstruktionen.   

FEM-beräkningar 
  

 
Von Mises 

(MPa) 
Största 

spänning 
(MPa) 

Full konstruktion 
utan provbit 

542,5 471,1 

Full konstruktion 
med provbit 

504,6 458,2 

Hållare utan 
provbit  

63,27 102,8 

Hållare med 
provbit 

51,41 61,11 

Baksida hållare 
utan provbit 

217,8 310,9 

Balk 63,27 102,8 
 
Värdena från FEM-beräkningarna som ses i tabell 9, gav konstiga resultat där 
största spänningen mättes i fulla konstruktionen utan monterad provbit. Här 
förväntades det att maxspänningen skulle ske i hållaren eller alternativt balken 
och vara mycket mindre, men den maximala spänningen som mättes visade sig 
sitta i en av bultarna som håller fast kardborrbanden. Detta var troligtvis fallet 
på grund av kraven som satts i FEM-beräkningarna    
 
4.4 Tid att hänga upp och fästa provbit. 

 
Resultatet för tiden som det tog att hänga upp konstruktionen ställdes upp i 
tabell 10. 
 
Tabell 10: Tidtagning för uppgängning av hållare. 
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Tid att 
sätta upp 
verktyget 

 

omgång tid (s) 
1 107 
2 115 
3 97 
4 119 
5 100 
6 99 
7 90 
8 105 
9 112 

10 116 
snitt 106 

  
Så tiden det tar för att sätta upp hållaren ligger precis under 2 minuter där snittid 
är 106 sekunder.   
 
 
4.5 Köplista för ideellt material till produkt 

Här beskriv en lista på delar eller material som framtagits från detta projekt 
vara ideellt att konstruera hållaren med: 
 

 Minst 1 st 600*300*3 mm varmförzinkad stålplåt. (Framsida och 
baksida av hållare) 

 1 st Aluminiumprofil på 20*40*1*1000 mm behandlad med en legering 
från 6000-serien. (Balk till fäste) 

 Minst +1 st 300*100*1 mm behandlad aluminiumplåt med en 6000-
serielegering (Till vinge, krok till vinge, övergångsstöd och brickor) 

 4 st DIN 933 M10 A4 bultar, med längder 100 - 120 mm. 
(Klämfunktionen till hållaren) 

 4 st DIN 314 M10 A4 vingmuttrar. (Klämfunktionen till hållaren) 
 4 st Rundbricka M10 A4 ISO 7089-HV200. 
 10 st DIN 933 M4 A4 bultar, 4st i storlek 40 mm, 2 st i 30 mm och 4 st 

i 10 mm. (hopsättning av prototyp)  
 10 st DIN 934 M4 A4 muttrar  
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 3 st Kardborrband (VELCRO Brand Industrial Strength) 150*50 mm 
(till fäste) 

     
4.6 Kostnader för projektet 

På grund av att projektet hade en väldigt låg budget införskaffades bara material 
som var väsentligt för att kunna konstruera prototypen och några få 
materialdelar av olika profiler för testning och bearbetning för 
undersökningssyften. Vid uteslutning av kostnad för material som togs från 
skolans sortiment, så uppskattades projektet ha kostat ungefär 800 svenska 
kronor.  
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5 Diskussion  

5.1 Tester  

Testerna som genomfördes gav en bra bredd på olika positiva och negativa 
sidor som konstruktionen har. Där det visade sig att konstruktionen klarar av 
det tänkta kraften från skärsläckaren utan några problem och även fick lite 
beröm för lösningen från brandmannen som testade den. Testernas resultat gav 
en god förutsättning att konstruktionen kommer klara av alla krav även på lång 
sikt vid användning. 
 
Vid testerna i projektet märktes att konstruktionen hade några märkbara 
problem som är viktigt att tänka på vid användning eller förbättringar.   
 
Problem 1 (bultar):  
Vid hög last i konstruktionen tenderar vissa av de 4 mm bultarna att vilja gänga 
ur sig, speciellt bultarna som håller kardborrbanden. Detta kommer kräva 
återspänning av bultarna. Ifall detta sker hela tiden borde det vara en ganska 
irriterande faktor som måste lösas, om man inte istället vill ta med sig en 
skiftnyckel varje gång. För att förhindra att detta sker kan en alternativ 
låsfunktion läggas till på bulten som exempelvis en nitskalle på toppen eller 
stöd för muttern genom friktion från exempelvis brickor. På grund av tidsramen 
är det inget som kan genomföras i detta projekt, men det är något som borde 
analyseras vid fortsatt utveckling av hållaren.  
 
Problem 2 (deformation vid klämfunktion): 
När det spänns åt en 200*200 skiva för mycket, som är tjockare en 20 mm så 
visade det sig att hållaren börja deformera sig runt omkring provbiten, istället 
för att hålla en rak form. Detta sker på grund av att bultarna flyttades upp för 
att göra möjligt för större bitar, som skapade en stor glipa mellan bultarna och 
provbiten. Materialet i sig klarar av deformationen, men det ger en ojämn form 
som kan ger diffusa spänningar i hållaren, som leder till en okänd faktor om hur 
konstruktionens hållbarhet kommer påverkas. 
 
Problem 3 (Abrasiva medlet fastnar i gängorna): 
Under testerna med skärsläckaren visade det sig att med tillräckligt mycket 
mängd abrasivt medel, kommer en viss del av kornen klibba fast sig i gängorna 
och hindra åtspänningen. Det ger ett förhinder för att gänga åt hållaren lika 



73 

effektivt som man annars hade gjort. Tipset från brandmännen var att enklast 
undvika detta genom att spola rent hållaren med sötvatten från en flaska mellan 
varje byte av provbit. Lösningen är väldigt lätt och kräver inga extra resurser 
för att implementera i konstruktionen, så det kan enkelt läggas till som en del i 
metoden vid användning av konstruktionen. Värsta scenariot utav problemet 
som kan hända hade varit att man inte kan gänga åt hållaren tillräckligt mycket 
för att provbiten sitter helt fast vid testning. En okänd faktor tillkommer ifall 
provbitarna kommer röra sig eller ej och skapar en säkerhetsrisk för testningen.             
 
Problem 4 (Höjd för hållare) 
För del 4.1.3 i resultatet så klargjorde brandmannen att man kan på ett mer 
effektivt sätt spegla verkligheten ifall man höjer upp konstruktionen lite till. 
Detta är något som måste tillsammans med företaget diskuteras för att fastställa 
att de är något konstruktionen behöver. Men på grund av begränsade tid och 
alla uträkning och tester har gjort för den valda konstruktion är det något som 
får följas upp i ett återkommande projekt. 
 
Det finns alltid mer alternativa säkerhetsrisker och förbättringar som kan göras 
på konstruktionen, men inget mer på kort sikt har hittats en dessa fyra problem. 
Därför borde konstruktionen studeras gående framåt med flera tester och 
användningar för att säkerställa mer risker och förbättringar.   
 
5.2 Val av konstruktion 

Mycket av de delar som valdes för detta projekt, grundade sig redan från 
uträkningarna på ett par saker: tillgänglighet, kostnad och krav. Därför 
handlade det från början om vilka delar, material, mått och tillverkningssätt, 
som kommer passa projektet, genom att följa dessa punkter. Bultarna var ett 
tydligt exempel på detta, där konstruktionen av fästet för hållaren anpassades 
nästan helt runt omkring att kunna använda M4 bultarna. Så det blev som att 
relatera olika kombinationer och matcha de mot varandra för att kunna skapa 
en konstruktion.  
 
Konstruktionens framtagning genom beräkningar och ritningar baserades 
väldigt mycket på antaganden. Antaganden var väsentlig för att projektet skulle 
kunna gå framåt. Produkten som skulle framtags hade inga alternativa studier 
eller riktlinjen för liknade lösningar, därför baseras majoriteten av projektet på 
att komma på innovativa idéer för enkla lösningar och relatera det till 
materialkunskaper och sedan applicera för att skapa en produkt. Projektet och 
konstruktionen som framtagits är inte perfekt, utan projektet har bara lagt en 
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grund för en av många alternativa lösningar på problemet som kan 
vidareutvecklas.  
 
5.3 Resultat 

Detta projekt skapade en produkt som uppfyllde alla kriterier satta från 
handledaren, miljön och individen. Vid olika testningar av konstruktionen 
visades teoretiska beräkningar stämma inom rimliga ramar och inga anmärkliga 
fel kunde fastställas. Konstruktionen har vissa nackdelar men har betydligt mer 
fördelar som bland annat enkelhet, kostnad och tillgänglighet.          
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6 Slutsats 

Trots förhinder genomfördes tester med skärsläckaren på prototypen, detta 
säkerställde att prototypen kommer klara av den tänkta kraften utan större 
deformation. Uträckningar för spänningarna och deformationen i hållaren 
visade på att maximala deformationen som kan uppkomma från skärsläckaren 
är 2,3 mm, som avlästes under nedböjningstestet för prototypen.  
 
Från detta projektet har det skapats en fullständigt fungerande hållare av 
provbitar som uppfyller alla krav satta från handledaren, med minimalistiska 
lösningar. På grund av den själva enkelheten på produkten ger det en väldigt 
bra grund för alternativa vidareutvecklingar och förbättringar vid behov. En bra 
start på förbättringar kan vara att titta på M4 bultarna som används till 
kardborrbanden, som gängade ut sig under vissa stresstester. Där det kan 
studeras varför det sker, hur mycket och hur detta kan förhindras. I tester togs 
också fram att på grund av kletigheten av abrasiva medlet att det viktigt att ta 
med vattenbehållare för avspolning av hållaren för att hindra att kornen av 
abrasiva medlet fastnar i gängorna, som förhindrar återspänningen för 
lösningen. 
 
Projektet i sig har haft sina uppgångar och nergångar, men lyckades ändå 
tillverka en prototyp, testa den, göra uträkningar och sedan relatera teori till 
praktik. Det som dock projektet lämnar bakom sig är en okänd faktor om hur 
teorin kommer förhålla sig på lång sikt, angående material, krafter och 
spänningar för hållaren. Men detta är något som får följas upp när verktyget har 
använts under en längre period. 
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Bilaga 1 - Uträckning av höjd för hållare 

För att få en rimlig position skärsläckaren ska påverkas på kommer det behövas 
anta några saker:  

 Medellängden för vilka som ska använda den.  
 Vilken medellängd för benen och hur mycket som försvinner vid 

positionen.  
 Ta bort avståndet mellan huvudknopp och axel.  

            
För medellängden tags snittliga längden för killar och tjejer i Sverige och 
addera och dela på två.  
män: 177,9 cm, kvinnor: 164,6 cm [A6]: 
 

 
 

För benlängden väljs europeiska storlekar på byxor och ser att folk som är 
mellan 168 - 172 cm brukar ha ungefär en benlängd på 79 – 81 cm, som ger 80 
cm, sedan lägga till 5 cm för alternativa fothöjder och skor. Ifall vinkeln mellan 
benen antas var 60 grader kan uträkna av avståndet från marken till midjan 
genom trigonometri för längden 85 cm och 60/2 grader:   
  

 
 

11,4 cm försvinner vid positionen. 
   
Längden från huvudknoppen till axlarna är i generellt samma för alla, så 
längden uppskatta till ungefär 30 cm. 
 
Med alla dessa faktorer kan man räkna ut att höjden för vilken position lansen 
på skärsläckaren ska ha för att uppnå en 90 grader vinkel mot testbiten och detta 
blir:  
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Bilaga2 - Tankekarta

Figur B2.1 Tankekarta.  
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Bilaga 3 – Handberäkning av spänningar 
och deformationer i konstruktionen 

För att underlätta uträkningarna av spänningarna som uppkommer i 
konstruktionen så räknades bara på de två större delarna som påverkas av 
kraften från skärsläckaren. Delarna är hållaren och fästet. Formlerna som 
används i dessa beräkningar är hänvisade till del 2.1 i rapporten och är tagna 
från Karl Björks formelsamling [B1].  
 
Hållaren  
På grund a komplexitet med olika antal hål på de olika plåtarna för hållaren, så 
räknades bara på två stycken baksidor av hållaren för att få ett riktvärde, som 
kan relateras till FEM-beräkningar.  
 
Den maximala spänningen som kommer uppkomma i hållaren är 
böjnormalspänningen i axeln V för figur B3.1, därför att bultarna och stödet på 
baksidan stärker upp det inringade området av hållaren och gör det väldigt 
styvt. Det uppkommer även hålkantspänningar i bultarna som sitter till fästet 
och stödet.     
 

  
Figur B3.1 Spänningspåverkan på baksida av hållare.  
 
Böjnormalspänning 
Med hänvisning till formlerna i del 2.1 ger böjnormalspänningen: 
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För att ta fram spänningen måste man först ta fram momentet som påverkar 
konstruktionen och det är kraften (F) från skärsläckaren tillsammans med 
längden (L) från böjaxeln (V). 
 

 
 

 

 

Sedan ska man räkna ut böjmotståndet (W) för tvärsnittet. Tvärsnitt är en stor 
rektangel med ett rektangulärt hål i mitten som ger att formeln 

används [B1]. 
 

 
 
Med momentet och böjmotståndet uträckande kan detta sättas in i formel (2) 
som ger: 
 

 

 
Uträkningen jämföras med sträckgräns av galvaniserad stål (470 MPa) för att 
kolla så att den håller för spänningen [A13]: 
 
  
 
Maxböjning 
För att även se hur mycket hållaren böjer sig används balkböjning ur Karl 
Björks formelsamling. Plåtarna antas räknas som en fastsatt balk som påverkas 
av en punklast, som ger lastfall 2 [B1].   

 
 
F, L och E är känd för E-modulen för stål är 210 GPa [A16], som gör att det 
ända som måste tas fram är tröghetsmomentet (I). Tröghetsmomentet för 
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materialet räknas med hjälp av tvärsnittet i böjaxeln (V) och formeln blir då 
.    

 

 

 
Sedan sätts alla värde i lastfall 2, som ger: 
    

 

 
Hålkantspänning 
Hålkantspänningen som uppkommer i hållaren kan räknas ut med formeln (3).  

 
 

 
Hålet (d) är 4 mm och tjockleken (t) är 2*3 mm detta ger att hålkantspänningen 
blir: 
 

 
 
 
Fäste  
Material som valdes att räkna på var för fästet var aluminium (E= 70Gpa) [A16] 
och L1 = 400mm som visas i figur 18 och 19. Vid vala av mått för fästet valdes 
2 ISO storlekarna. Tvärsnitt 1 är ett rör som ska användas till koncept 1 lösning 
för fästet och tvärsnitt 2 är röret som används till koncept 2 lösning. 
 
Tvärsnitt 1 har dimensionerna 40*20mm med en tjocklek på 2,5 mm och kan 
ses i figur B3  
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Figur B3. Tvärsnitt 1 av balk. 
 
Tvärsnittet 2 har dimensionerna 15*15mm med en tjocklek på 1 mm och kan 
ses i figur B4. 
  

  
Figur B4. Tvärsnitt 2 av balk. 
 
 
Böjnormalspänning 
För att räkna ut böjnormalspänningen för fästena antags att avståndet mellan 
relingen och kraften som påverkar av skärsläckaren är L2 = 300mm från figur 
18, som ger momentet: 
 

 
 

Sedan ska böjmotståndet räknas ut för tvärsnitten. På grund av att tvärsnitten är 
båda rektanglar används samma formel för båda tvärsnitten som i tidigare del: 

 
 

 

 

 



85 

 
Dessa värdena sätts in i formel (2) för att räkna ut böjnormalspänningen i rören:    
 

 

 

 

 
Uträkningen jämföras med sträckgräns av aluminium (240 MPa) för att kolla 
så att den håller för spänningen [A13]: 
 
 

 
 
 
Maxböjning 
All data är känd förutom tröghetsmomentet för att räkna ut maximala 
nedböjningen av fästena. E = 70Gpa, L2 = 300mm, L1 = 400 [A16]. På grunda 
av tvärsnitten är rektanglar används samma formel för båda tvärsnitten som i 
tidigare del:  

 
 

 

 

 

 
Fästena som ska beräknas antas sita fast i två punkter på relingen och sedan 
påverkas av en punklast i änden på konstruktionen som efterliknar lastfall 7 
från Karl Björks formelsamling [B1]: 
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87 

Bilaga 4 – Ritning på delar till hållare 

 

Figur B4.1. Ritning av baksida för hållare. 
 

Figur B4.2. Ritning av framsida för hållare. 
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Figur B4.3. Ritning av balk till fäste. 
 

 
Figur B4.4. Ritning av vinge till fäste. 
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Figur B4.5. Ritning av krok till vinge. 
 

 
Figur B4.6. Ritning av övergångsstöd mellan hållare och fäste. 
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Figur B4.7. Ritning av bricka till kardborrband. 
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Bilaga 5 – Uträkning av relation mellan kraft 
i testerna och den tänkta kraften för 
skärsläckaren 

Med hänvisning till formeln i del 3.7.2 av rapporten så kan kraften (P) brytas 
ut och beräknas: 

 
 

 
 
pq-formel används för att bryta ut kraften (P) => 
 

 

 
Med formeln ovan kan kraften (P) som skapades av massan (12 kg) i testerna 
med böjning räknas ut. Kända värden: m = 12 kg, L=80 mm, I= 630 mm4 
(Uträknad i bilaga 3), h= 60 mm, E=210 GPa => 
 

 
 
Kraften (P) som påverkade testerna i del 3.7.3 av rapporten blev då 3430 N. 
 
Relationen mellan den tänkta kraften (F) 114N från skärsläckaren och kraften 
(P) 3430N som användes i testerna kan beskriva med en konstant (k). Denna 
konstant tars fram genom derivering av krafterna med varandra, som ger: 
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Denna konstant kan användas och relatera till testerna som genomfördes med 
nedböjningen som dokumenterades i tabell 2 till 5. 
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Bilaga 6 - Konstruktion av hållare
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Del 2 
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