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Sammanfattning 
Examensarbetet gick ut på att stötprova ett system för upphängning av 
kablar och rör i fartyg.  

Vid stötprovningen monterades upphängningssystemet i en fixtur. Gruppen 
fick fria händer att utforma fixturen. Med hjälp av Fredy Olssons teorier om 
produktframtagning utvecklades en fixtur bestående av fyrkantrör.  

Genom att värdera och selektera bland de lösningar som presenterades i 
examensarbetet ”Upphängningssystem” BTH-IMA-EX—2000/C-02-SE 
och andra nytillkomna likvärdiga lösningar, har gruppen kommit fram till 
och stötprovat ett system, bestående av aluminiumprofiler och vinklar från 
Bosch Rexroth.   

Inför varje stötprov har gruppen, för att få en uppfattning om tidsåtgång, 
arbetsinsats och montagesekvens, utvärderat monteringsarbetet för 
upphängningssystemet.  

Vid stötproven har det framkommit, att den svagaste komponenten är de 
vinkelfästen som sammanbinder systemen. Dessa går till brott redan vid låg 
belastning och alternativa fästen måste utvecklas. 

Gruppen har utvecklat och provat två alternativa fästelement. Fästelementen 
dimensionerades med hänsyn till egenvikt och påkänningar pga. chock och 
fartygsrörelser. Resultaten från proven har varit lyckade. Det återstår dock 
fler prov innan en provinstallation i ett fartyg kan genomföras.  

Prototyperna har dokumenterats med kompletta sammanställningsritningar 
samt med detaljritningar över tillverkade komponenter för detsamma. 

Ingående köpekomponenter har dokumenteras med uppgift om 
komponentslag, föreslagen leverantör, beteckning, huvuddimensioner, 
prestanda och pris. 
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 Summary 
The mission of this project work was to perform shock tests of a module 
based suspension system for pipes and cable ladders in ships. 

When the shock tests were carried out the suspension system was 
assembled into a fixture. The team had several choices how to assemble the 
fixture and decided to apply the Fredy Olsson’s principles for development 
of a product. Based on this method a fixture was developed that consisted 
of four-dimensional pipes. 

By evaluation and selection between the different solutions that were 
presented in the degree project ”Suspension System” BTH-IMA-EX – 
2000/C-02-SE and other recently developed solutions, the team concluded 
and shock tested a system, that consisted of aluminum profiles and gussets 
from Bosch Rexroth. 

Before each shock test the team evaluated the assembly work for the 
suspension system, in order to get an option of on time and work 
consumption as well as the assembly sequence. 

The shock tests have revealed that the weakest components are the gussets 
that join the systems. These gussets brake even at low shock levels and 
alternate attachment units had to be developed. 

The team has developed and tested two alternate attachment units. The 
attachment units were dimensioned to meet the requirements of weight, 
stress of shock and the ships movements. The results from the tests have 
been successful, although several tests remain before a trial installation in a 
ship can be carried out. 

The prototypes have been documented with complete general drawings 
along with detailed drawings that define the manufactured components. 

Adherent purchase components have been documented with information 
regarding components, recommended supplier, denomination, main 
dimensions, performance characteristics and price. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund  

Kockums AB Karlskronavarvet har lång tradition av tillverkning av 
marinfartyg. Vid upphängning av kablar och rör i fartygen har Kockums 
använt sig av enskilda, icke standardiserade lösningar. Nackdelen med 
dessa är att de har en låg förtillverkningsgrad och medför därmed onödigt 
höga kostnader för tillverkning/montering.  

Kockums eftersträvar ett moduluppbyggt upphängningssystem med hög 
förtillverkningsgrad. Ett tidigare utredningsarbete har utmynnat i ett system 
bestående av olika komponenter som kan kombineras för att få ett enhetligt 
upphängningssystem.  

Detta examensarbete går ut på att värdera och selektera bland de lösningar 
som presenteras i examensarbete ”Upphängningssystem” [6] eller andra 
nytillkomna likvärdiga lösningar. Verksamheten skall även inriktas mot 
laboratorieprovning av en eller flera valda lösningar. 

 

1.2 Ekonomisk styrning 

Kockums AB har avsatt ett kostnadskonto till projektet. Kostnader som 
uppstår för material, experiment, prototyptillverkning och provning skall 
godkännas av företaget innan genomförande. 

 

1.3 Problemformulering 

Uppdraget är en direkt fortsättning på examensarbete ”Upphängnings- 
system” [6]. 

Utprovningen omfattar tillverkning av en fullskaleprototyp med verkliga 
laster i form av kabelknippen, rör och trummor i representativa 
kombinationer. För detta erfordras modellering/uppritning och 
materialdefiniering av prototypen samt specificering och upphandling av 
pressverktyg mm för förtillverkning av detaljer.  

Vid sammansättningen kan den praktiska utformningen och de 
produktionstekniska aspekterna utvärderas.  
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Därefter vidtar stötprovning som utgör ett representativt prov för kontroll 
av mekaniska miljökrav. Stötprovningen kan utföras på olika sätt och 
stötlaboratoriet har vissa geometriska begränsningar som måste beaktas 
redan vid modelleringen/uppritningen. En första utvärdering görs för att 
utröna om eventuella modifieringar och vidare stötprov är nödvändiga eller 
önskvärda. 

 

1.4 Syfte 

Projektets syfte är att tillverka och prova en prototyp för ett modulbaserat 
upphängningssystem i marinfartyg. Projektet ska drivas fram till att en 
prototyp finns provad och ett tillverkningsunderlag har framtagits. 

 

1.5 Kriterieuppställning 

1.5.1 Allmänna, dimensionerande, tillverkningsbetingade och 
normerande krav  

1. Upphängningssystemet skall anpassas för upphängning av:         
Rör: ∅6 mm till ∅150 mm där någon variant skall tillåta elastisk 
montering av hydraulikrör.              
Ventilationsrör: ∅80mm till ∅250 mm.                  
Kabelbanor: Höjd: 50 mm, bredd: 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 
mm och 400 mm. Störklasser skall beaktas och kablar med störklass 
1 och 3 skall separeras. 

2. Upphängningssystemet skall vara anpassat för processtekniskt 
förmontage. 

3. Ingående komponenter skall vara standardiserade, generellt 
användbara i olika fartygstyper och vid olika 
monteringsarrangemang. 

4. Rör, ventilationsrör och kabelbanor skall på ett flexibelt sätt kunna 
monteras i upphängningssystemet. 

5. Ingående s.k. multiskena skall i första hand dimensioneras för 
användning i vad som dokument BTH-IMA-EX—2000/C-02-SE 
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benämns T-lösningen. I T- lösningen skall kabelbanor med bredden 
150mm och 200 mm kunna monteras. 

6. På undersidan av multiskenorna skall rör med en ytterdiameter upp 
till 38 mm kunna monteras tillsammans med kabelbanorna. 

7. Multiskenan skall vara avkapningsbar med bågfil. 

 

1.5.2 Allmänna, dimensionerande, tillverkningsbetingade och 
normerande önskemål 

1. Upphängningssystemet bör vara produktionsvänligt innebärande 
enkel installation vid upphängning av rör, kabelbanor och 
ventilation samt en hög förtillverkningsgrad. 

2. Upphängningssystemet bör ha så få ingående komponenter som 
möjligt.  

3. Upphängningssystemet bör vara moduluppbyggt. 

4. Upphängningssystemet bör dimensioneras för lägsta möjliga 
egenvikt. 

5. Små inbyggnadsmått bör efterstävas. 

6. Upphängningssystemet bör ha låg magnetisk signatur. 

7. Multiskenans tvärsnitt bör optimeras vad beträffar förhållandet 
mellan bärförmåga och egenvikt. 

8. Multiskenan bör efter montering, kunna monteras ned och 
återanvändas. 

 

1.5.3 Mekaniska miljötålighetskrav 

Upphängningssystemet skall dimensioneras med hänsyn till egenvikt och 
påkänningar pga. chock och fartygsrörelser. Chockkraven är 
sekretessbelagda. 15g statisk last har satts som en ekvivalent förenkling av 
de dynamiska lastkriterierna som upphängningssystemet måste klara av vid 
dimensionering mot stötvågsverkan.  Med fartygsrörelser avses normerade 
förhållanden enligt följande:   
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Dynamiska förhållanden:   

Rullning:  ± 25°, 5s, max 

Stampning:  ± 7°, 3s, max 

Vertikal acceleration: 3g 

Statiska förhållanden:           

Angle of list: ± 20 

Trim: ± 3° 

 

Beträffande säkerhetsfaktorer och för samtidigt uppträdande förhållanden 
skall dimensionering ske med beaktande av vad som anges under avsnitt 
1.6, ”Lastkombinationer och säkerhetsfaktorer”. 

 

1.5.4 Klimatiska miljötålighetskrav 

Upphängningssystemet skall besitta kvarstående bärförmåga efter 5 
minuters exponering vid brandprov A30 enligt IMO Res.A.754(18). 

Upphängningssystemet får ej avge giftig rök vid brand. 

Upphängningssystemet skall för operativ verksamhet utvecklas för ett 
temperaturintervall av + 5°C till + 40°C. För ej operativ verksamhet 
(avställning) skall upphängningssystemet utvecklas för ett 
temperaturintervall av - 40°C till + 55°C. 

  

1.5.5 Personsäkerhetskrav 

Upphängningssystemet skall medge en fri höjd i gångar på minst 2 m. Inga 
vassa delar från upphängningssystemet får sticka ut under en höjd på 2 m 
över durk. 
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1.6 Lastkombinationer och säkerhetsfaktorer 

För samtidigt uppträdande belastningar skall dimensionering ske enligt 
följande lastfall och med för respektive lastfall angiven säkerhetsfaktor mot 
flytning/sträckgräns: 

 

Lastfall 1: Egenvikt vid rullning ± 25°. Säkerhetsfaktor 4. 

Lastfall 2: 3g vertikal acceleration vid rullning  ± 20°. Säkerhetsfaktor 4. 

Lastfall 3: Normerad statisk vertikal last motsvarande 15g, ingen lutning 
på fartyget. Säkerhetsfaktor 2,5. 

 

2. Metodik 
Den metodik som har tillämpats är Fredy Olssons koncept för integrerad 
produktutveckling [1] [2] [3]. Arbetet gick ut på att få fram en första 
fullskaleversion av upphängningssystemet samt utarbeta underlag för 
provning av färdiga komponenter. Detta möjliggjordes genom att detalj- 
studera och kritiskt granska examensarbete ”Upphängningssystem” [6].  

Även monteringsvänligheten har utretts. Grundtanken från Kockums sida är 
att slutprodukten bör ge en tidsbesparing vid montering samt ett enklare 
förfarande vid beredning. Vilket gjorde att kostnaden för produkten var av 
mindre intresse. Kockums strävar även efter så viktbesparande 
konstruktioner som möjligt. 
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3. Upphängningssystemets delar 
Princip- och primärkonstruktionsarbetet i examensarbetet ”Upphängnings- 
system” [6] utmynnade i ett antal dellösningar. Gruppen har i samråd med 
Kockums och Johan Lindblad, som var en av studenterna som utförde 
examensarbetet ”Upphängningssystem” [6], gått igenom vad som kan vara 
intressant att gå vidare med.  

När det gäller singelupphängningar var dessa specificerade i 
uppgiftsformuleringen. Det framkom under projektets gång att 
multisystemet kunde appliceras på såväl singelupphängningar som 
multiupphängningar. Det ligger även i Kockums intresse att hålla nere 
antalet detaljer, varför singelupphängningar ej behandlas. 

 

3.1 Multiupphängningen 

Multiupphängningen består av en befintlig montageskena, en multiskena 
och ett vinkelfäste, enligt figur 3.1. Dessa kan kombineras på olika sätt 
beroende på vad som skall hängas upp och hur upphängningen är möjlig att 
göra.  

 
Figur 3.1 Multilösning 

2 3 1 

1. Vinkelfäste 

2. Montageskena 

3. Multiskena 



Prototyputprovning av upphängningssystem 
 

 

 7Blekinge Tekniska Högskola              
Karlskrona 2003 

ISRN: BTH-IMA-EX—2003/C-12--SE

Det krävs stora investeringar i verktyg för att framställa dessa detaljer. 
Enligt examensarbetet ”Upphängningssystem” [6] är verktygskostnaden 
125 000 kr för vinkelfästet och 15 000 kr för profilen. Kockums är inte 
intresserat av att köpa in verktyg förrän upphängningssystemet är utprovat. 
Finns det andra möjligheter att gå vidare med projektet utan att investera 
stora summor i verktyg är detta att föredra. Detta går stick i stäv med Fredy 
Olssons teorier om produktförnyelse, där man utifrån en detaljkonstruktion 
går vidare till prototyptillverkning med efterföljande prov som, efter 
eventuell detaljrevidering, utmynnar i ett tillverkningsunderlag. Gruppen 
har därför valt att studera möjligheten att tillverka profilen och vinkeln på 
annat sätt. 

 

3.2 Multiskenan 

Den första möjligheten som undersöktes var att tillverka ett lågserieverkyg 
för strängpressning av aluminiumskenan. På inrådan av Johan Lindblad 
kontaktades Jan-Anders Månsson, på IMA, angående möjliga tillverkare av 
verktyg. Det framkom att avgörande för att tillverka en profil var att man 
visste exakt hur materialet betedde sig efter extruderingen. Krympning och 
deformation av profilen kan vara markant. Rådet från Jan-Anders Månsson 
var att inte gå vidare med ett lågserieverktyg utan att försöka finna en 
motsvarande profil. Ett antal tillverkare kontaktades via elektronisk post, 
kataloger studerades [7] [9]. Se bilaga 1. Undersökningarna utmynnade i 
följande förslag: 

Leverantör Aluminiumprofil:    

Bosch Rexroth   Star LinjärTeknik AB 

Hemsida:  www.boschrexroth.se 

Postadress:   Ekvändan 7    

S-254 67 Helsingborg 

Telefon:  042-388 879  

Kontaktperson:  Lars Nordén     Försäljningsingenjör 

 

Artikelnummer:  3 842 993 120  
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Benämning:   Alu. Profil 40x40L 

Material:   SS 4103 Naturanodiserad aluminium 

Pris:   130 Skr/m exkl.moms. 

 

3.3 Vinkelfäste   

I examensarbetet ”Upphängningssystem” [6] dimensionerades bara 
aluminiumprofilen. En avgörande faktor som påverkar systemets totala 
hållfasthet är att knutpunkterna mellan aluminiumprofilerna tål 
belastningarna. Detta ställer höga krav på vinkelfästerna och på skruvarna 
som vinklarna är fästade med. Detta kommer att märkas vid stötprovet. En 
svag länk är skruvförbandet, ju fler skruvar desto bättre hållfasthet på hela 
systemet.  

Det vinkelfäste som togs fram i examensarbetet ”Upphängningssystem” går 
att tillverka hos Kockums AB genom att ur ett homogent ämne fräsa fram 
detaljen. Spåret på baksidan måste dock anpassas för att passa vald 
aluminiumprofil. Ett annat alternativ är att använda de vinkelfästen som är 
avsedda för vald aluminiumprofil. Bosch Rexroth har olika typer av 
vinkelfästen som kan vara aktuella för prov. Inget hindrar stötprov av olika 
varianter placerade på strategiska ställen i konstruktionen.  

 

Leverantör Vinkelfästen:   

Bosch Rexroth   Star LinjärTeknik AB 

Hemsida:  www.boschrexroth.se 

Postadress:   Ekvändan 7  

S-254 67 Helsingborg 

Telefon:  042-388 879  

Kontaktperson:  Lars Nordén 

Försäljningsingenjör 

 

Artikelnummer:  3 842 529 383 
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Benämning:   Vinkel med monteringssats 40/40 

Material:   SS-4260 Pressgjuten Aluminium 

Pris:   62 Skr/st exkl.moms. 

 

Artikelnummer:  3 842 529 386 

Benämning:   Vinkel med monteringssats 40/80 

Material:   SS-4260 Pressgjuten Aluminium 

Pris:   146 Skr/st exkl.moms. 

 

3.4 Miljöanalys 

En Livscykelanalys (LCA) är en metod där en produkts totala belastning på 
miljön bedöms. En LCA är aldrig fullständig och innehåller alltid 
förenklingar. Därför bör metoden endast användas som en jämförelse 
mellan olika system. Gruppen har ej fått tillfälle att studera andra system 
men har ändå gjort en bedömning av systemets miljöbelastning och utifrån 
tumregler beaktat miljöriktiga tillverkningsalternativ.  

Materialval: 

Aluminium är ett återvinningsbart material, strukturdelarna i systemet är 
dessutom återanvändbara.  

Materialoptimering: 

Extruderingsförfarandet ger ett maximalt utnyttjande av materialet då det ej 
är nödvändigt med skärande bearbetning. Profilen är dimensionerad för att 
vara så vridstyv och böjstyv som möjligt i förhållande till vikten. Antalet 
komponenter är minimerat. 

Design för demontering: 

Strukturen går att demontera, delar av olika material är enkla att separera. 
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4. Bestämning av representativa 
kombinationer 
Tanken med upphängningssystemet är att det skall vara så flexibelt som 
möjligt. Kablar och rör skall kunna fästas i taket eller på väggen. 
Upphängningssystemet kan utsättas för snedbelastning med tunga rör på 
ena sidan och lättare signalkablar på den andra sidan.  
 

4.1 Upphängningsvarianter 

Figurerna 4.1, 4.2 och 4.3 visar vilka typer av upphängningar är aktuella för 
att provas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1 T-lösning 
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Figur 4.2 U-lösning 

 

 

Figur 4.3 Vägglösning 

 

T- lösningen i figur 4.1 bedöms vara klenast på grund av att stor last verkar i 
en upphängningspunkt. 
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4.2 Laster 

Från de beräkningar och antaganden i examensarbetet ”Upphängnings- 
system” [6], som ligger till grund för dimensioneringen av multiskenan 
hämtas även de laster som skenan kommer att utsättas för vid 
provtillfällena. Vägglösningen och U-lösningen kommer att belastas med 
vattenfyllda rör. För T- lösningen kommer belastningen att utgöras av 
kabelrännor och kablar. Se vidare bilaga 4. 
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5. Principkonstruktion. Fixtur  
 

5.1 POME - analys 

Enligt Fredy Olssons modell för principkonstruktion ska man göra en 
produktdefinition av sin produkt. Denna definition brukar delas upp i 5 
punkter (PPOME) där varje punkt beskriver ett moment av produkten. 

1. Produkt – dess behovsområden och omfattning. 

2. Process – produktens huvuduppgift, deluppgift och behov. 

3. Omgivning – var produkten befinner sig och används. 

4. Människa – vem eller vilka kommer i kontakt med produkten. 

5. Ekonomi – vilka ekonomiska villkor som gäller för produkten. 

 

5.1.1 Produkt 

Fixturen ska användas vid utprovning av upphängningssystem. Den består 
av en stomme som håller uppe en skiva/balk i vilken systemet kan monteras. 

 

5.1.2  Process 

Fixturens uppgift är att simulera den miljö som påverkar systemet vid 
praktisk användning och att överföra stötlaster utan att plastisk deformation 
som påverkar mätresultaten, uppstår i fixturen. 

 

5.1.3 Omgivning 

Fixturen monteras i en fallprovsmaskin, som är uppställd i verkstadsmiljö. 
Fallprovsmaskinens bord och lokalens mått begränsar fixturens dimensioner 
och vikt. 
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• max höjd:  2 meter 
• max bredd:  2,4 meter 
• max överhäng ena sidan: 0,7 meter 
• max överhäng andra sidan: 0,7 meter 
• max vikt på provobjekt: 3000 kg 

 

5.1.4 Människa 

Användare av fixturen är gruppen och personal på stötlaboratoriet. 

 

5.1.5  Ekonomi 

Fixturen tillverkas av material från Kockums normala sortiment, inget 
specialmaterial antas vara nödvändigt för denna konstruktion. Eventuella 
specialkunskaper för framställningen av fixturen inhämtas från personal vid 
Kockums. 

 

5.2 Krav 

• Klara upprepade stötprov utan plastisk deformation som påverkar 
mätresultaten. 

• Möjliggöra åtkomlighet för montering av upphängningssystem. 

• Möjliggöra monteringsmöjlighet av upphängningssystemet både i 
tak och på vägg. 

• Uppfylla givna krav på dimensioner och vikt. 

• Ge plats för tre upphängningspunkter av upphängningssystemet med 
möjlighet att ändra upphängningsavstånd mellan cc 600, cc 800 och 
cc 1000 mm. 

• Ha tillräcklig styvhet så att Kockums konfidentiella krav på en 
odämpad stöt erhålles. 
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• Enkel konstruktion och låg tillverkningskostnad.  

 

5.3 Önskemål 
• Prova infästning av upphängningssystemet i kompositmaterial. 
• Vara demonterbar. 
• Simulera fartygsmiljö t.ex. en fartygskorridor. 
• Kunna hanteras med handkraft. 
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X 

5.4 Principiella produktförslag 

I figur 5.2 till 5.5 redovisas fyra förslag till fixturer. Förslagen är enkla och 
ska ses som principskisser. Kombinationer mellan de olika förslagen är 
också en möjlighet som inte ska uteslutas. 

Gruppen bestämmer att ett fixturfixt ortogonalt koordinatsystem skall 
användas, se figur 5.1. 

 
 

Figur 5.1 Fixturfixt ortogonalt koordinatsystem  
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z 

y 
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x 
y 
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5.4.1 Förslag 1. Balkfixtur 
 

 
 

 

Figur 5.2 Balkfixtur 

1. Bord 

2. U- eller I-balk 

3. Fyrkantrör 

4. Kompositskivor 

5. Prototypförslag till upphängningsmöjligheter 
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5.4.2 Förslag 2. Fackverksfixtur 

 
Figur 5.3 Fackverksfixtur 

1. Bord 

2. Fackverkskonstruktion av fyrkantrör 

3. Kompositskivor 
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2 
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5.4.3 Förslag 3. Halvkompositfixtur 

 

 
Figur 5.4 Halvkompositfixtur 

1. Bord 

2. Ram av fyrkantrör 

3. Kompositskivor 
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5.4.4 Förslag 4. Helkompositfixtur 

 
Figur 5.5 Helkompositfixtur 

1. Bord 

2. Kompositskivor 

 

 

1

2 
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5.5 Förklaring till valt fixturförslag 

I samråd med Kockums togs beslutet att ej beräkna egenfrekvenserna och 
att istället provstöta i alla koordinatriktningar. Samtidigt beslöts att en fixtur 
liknande förslag 3 skulle vara lämplig att gå vidare med. Vid efterföljande 
beräkningar som gjordes på Kockums, visade det sig att 2/3 av 
stötamplituden dämpades bort.  Därav förkastades detta förslag.  

Den andra fixturen som togs fram av gruppen bestod av en I-balk 
120x120x6,3. Detta förslag avskrevs då det senare framkom att balken ej 
fanns i lager vid Kockums, som man först trodde. På grund av tidsbrist och 
ekonomiska skäl beställdes inte heller någon sådan balk.  

Den slutgiltiga fixturen består av en fyrkantbalk 140x140x6,3 och är 
utformad som en digital åtta. Fixturen uppfyller alla uppställda krav men 
endast ett av önskemålen, simulering av fartygsmiljö. De övriga 
önskemålen som infästning i kompositmaterial ansåg för kostsamt vid dessa 
tidiga prov. Fixturen är endast demonterbar med hjälp av skärning eller 
kapskiva på grund av att balkarna är sammansvetsade. De stora 
dimensionerna på balken ger fixturen en hög vikt så att den endast kan 
manövreras med hjälp av en travers, vikten av fixturen är ca 120 kg. Se 
bilaga 7. 
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6. Stötprovsförberedelser 
För att på ett så effektivt sätt som möjligt genomföra stötproven krävs ett  
fastställande av arbetsgång, upprättande av checklista och resultatlista. 
 

6.1 Arbetsgång vid stötprov 

Det ska bestämmas vilken provsekvens som ska tillämpas vid utprovningen, 
bl.a. hur många uppspänningar av fixturen som ska göras. Det finns två 
alternativa provsekvenser, dessa kan ses nedan i figur 6.1 och 6.2. 
 

6.2 Alternativ på provsekvenser 

 

 
Figur 6.1 Provsekvens, alternativ 1. 

 

Upphängnings
-system 1. T-lösning 

2. U-lösning 

3.Vägg-lösning 

1a. z-riktn. 

1b. x-riktn. 

1c. y-riktn. 

2a. z- riktn. 

2b. x- riktn. 

2c. y- riktn. 

3a. z- riktn. 

3b. x- riktn. 

3c. y- riktn. 
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Figur 6.2 Provsekvens, alternativ 2. 

 

6.3 Utvärdering av alternativ 

Efter samråd med personal på Kockums beslöts att alternativ 1 är den 
lämpligaste arbetsmetoden. Detta grundar sig på att fixturen endast är 
monterad med fyra skruvar medan upphängningssystemet har betydligt fler. 
Fixturen med det monterade systemet kan flyttas runt med hjälp av en 
travers som finns i lokalen. 

 

Upphängnings
-system 

1. z-riktn. 

 

3. y- riktn. 

1a. T-lösning 

1b. U-lösning 

1c. Vägg-lösning

2a. T-lösning 

2c. Vägg-lösning

3a. T-lösning 

3b. U-lösning 

3c. Vägg-lösning

2. x- riktn. 2b. U-lösning 
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6.4 Stötcykler 

Varje prov utgörs av två stycken intensitetsnivåer, nivå 1 och nivå 2. Nivå 1 
provstöts med 100 % av intensiteten i z-riktning, medan x- och y- 
riktningarnas intensitet är 80 % av intensiteten. Nivå 2 stötprovas med 100 
% av intensiteten i samtliga koordinatriktningar. Exakta värden för nivåerna  
är konfidentiella uppgifter och kan ej anges. 

T- lösning med symmetrisk last som utgörs av fyra stycken kabelbanor, 
provas i alla riktningar (x, y, z) vid båda nivåerna. (3 riktningar x 2 nivåer 
= 6 prov) 

T- lösning med osymmetrisk last, två kabelbanor på ena sidan  provas endast 
i z- riktning vid båda nivåerna. (1 riktning x 2 nivåer = 2 prov) 

U-lösning med symmetrisk last som utgörs av tre stycken rör, ett på varje 
sida, provas i alla koordinatriktningar vid båda nivåerna. (3 riktningar x 2 
nivåer = 6 prov) 

Vägglösning med symmetrisk last som utgörs av två stycken rör, ett på 
varje sida, provas i alla riktningar vid båda nivåerna. (3 riktningar x 2 
nivåer = 6 prov) 

Vägglösning med osymmetrisk last som utgörs av ett rör på ena sidan, 
provas i alla riktningar vid båda nivåerna. (3 riktningar x 2 nivåer = 6 prov)  

Sammanlagda antalet prov blir alltså (6+2+6+6+6)= 26 stycken. 

Proven genomförs på så sätt att först provas T- lösning med symmetrisk last 
i en riktning vid båda nivåerna. Sedan tas två stycken kabelbanor bort så att 
man får en osymmetrisk last och de två nivåerna provas igen. Därefter 
monteras fixturen om så att provet kan genomföras på samma sätt i de 
övriga riktningarna. De två övriga lösningarna provas på liknande sätt.  
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6.5 Utvärdering av montering 

Det ingår i prototyputprovningen att även studera monteringsarbetet för 
upphängningssystemet. 

Utvärderingen ska ge en uppfattning om tidsåtgång, arbetsinsats och 
lämplig ordningsföljd för arbetsmomenten.  

För att inte uppta tid i stötprovsmaskinen kan denna monteringsstudie ske 
separat från stötproven. Tillverkning och montering av 
upphängningssystemen kan göras vid ett enskilt tillfälle, så att färdiga 
system finns att montera i fixturen vid första stötprovet 

Ett bra arbetssätt kan vara att montera upp fixtur och fästa in aktuellt 
upphängningssystem och därefter montera kabelbanor eller rör. Detta är en 
metod som kommer att ligga nära verklig monteringsmiljö. 

 

6.6 Tidsåtgång 

Kockums personal uppskattar tiden mellan två prov till 15 minuter. Detta 
blir med 26 stycken prov 6 timmar och 15 minuter. Sedan kan 
omställningstid och tid för oförutsedda problem uppskattas  till 1 timme per 
lastfall, 5 stycken, således 5 timmar. Den sammanlagda tidsåtgången för 
denna provomgång uppskattas till drygt 11 timmar. 

Tidsplan för monteringsstudie och stötprov är förslagsvis att detta utförs vid 
tre olika tillfällen (halvdagar). Vid varje tillfälle utförs prov av en typ av 
upphängningssystem exempelvis T- lösningen. Både lågintensivt och 
högintensivt prov utförs. 

Dessa tre provtillfällen täcker då in en monteringsstudie av samtliga 
upphängningssystem i alla riktningar och vid båda intensitetsnivåerna. 
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6.9 Checklista  

Checklistans samtliga punkter ska utföras efter varje stötprov för att 
sammanställa en total utvärdering. Kontrollen utförs visuellt. För att 
underlätta kontroll av fästelement kan dessa förses med en rits så eventuell 
förskjutning kan detekteras. 

 

Förslag till checklista. 

• Kontroll av systemet i helhet (Anmärkning- Ja/Nej, Kommentar) 

• Kontroll av samtliga profiler (Anmärkning- Ja/Nej, Kommentar) 

• Kontroll av samtliga fästelement (Anmärkning- Ja/Nej, Kommentar) 

 

6.10 Redovisande av resultat  

För att redovisa resultaten används Kockums standardrapport för stötprov. 
Övriga resultat redovisas med hjälp av plottutskrifter från oscilloskop. 
Händelseförlopp och eventuella deformationer redovisas i text och beroende 
på sekretessen eventuellt i bild. 
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7. Revidering inför stötprov 
7.1 Bestämning av stötprovens utförande  

Vissa förändringar har gjorts gällande stötproven som ska utföras. Efter ett 
möte med berörd personal vid Kockums beslutades att det system som har 
flest upphängningspunkter stötprovas i sin starkaste riktning först. Detta för 
att få ut störst mängd data ur proven om något skulle fallera. 

Stötproven utförs vid två nivåer, lågintensitet och högintensitet. Nivåerna 
regleras av stötbordets fallhöjd och stötarna är av odämpat slag. 

Vidare beslutas att vägglösningen tas bort och ersätts med en mer 
representativ lösning som benämns L-lösningen enligt figur 7.1. Denna 
belastas på samma vis som T-lösningen vid osymmetrisk last, därmed 
minskas antalet stötprov till 14 stycken. Montageskenorna ska monteras i 
fixturen med två stycken skruvar. 

 

 
Figur 7.1 L- lösning 

7.2  L-lösningen 

Kockums förordar L- lösning, som kommer att underlätta och tidsbespara 
monteringen av kablar. L-lösningen kan lätt göras till en U-lösning för att 
öka hållfastheten om så krävs. Arbetsgången vid kabelmontering blir att 
montera upp en L- lösning med kabelbanor och kablar, därefter komplettera 
med en skena som förvandlar L- lösningen till den mer hållfasta U-
lösningen. 
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8. Montering av systemet 
8.1 Beskrivning 

Med hjälp av Kockums personal och verkstadsutrustning monterade 
gruppen samman systemen som skulle stötprovas. 

 

8.2 T -lösningen 

Skenorna kapades med elektrisk geringssåg och monterades ihop till avsedd 
geometri med hjälp av skruvar och vinklar. Kabelbanorna monterades med 
två M6 skruvar i vardera infästningspunkten mot skenorna. Större skruvar 
än så tillät inte hålmönstret i kabelbanorna utan att någon bearbetning av 
dessa behövde göras. 

Kablarna monterades i kabelbanorna. Ett stopp nitades fast i änden av 
kabelbanorna, som hindrade kablarnas rörelse vid stötprov i kablarnas 
längdriktning. 

  

8.3 U-lösningen 

Hålen i klamrarna som fäster rören i systemet har större dimension än M8 
skruvarna, därför tillverkades brickor i plåt av Kockums personal. Gruppen 
monterade U-lösningen  i fixturen och rören fylldes med vatten.  

 

8.4 Reflektioner över montagearbetet 

Monteringen av systemen gick enkelt och snabbt. Skruvförbanden består av 
två olika lösningar, skruv eller mutter som inspännes i skenan. Skruven är 
att föredra då denna monteras i skenan på önskvärt ställe för att sedan låsas 
då den vrids ett kvarts varv medurs vid montering. Skruven har även 
räfflade anläggningsytor till skillnad från muttern. Även muttern kan 
monteras på önskvärt ställe i skenans spår. Om skenan är vertikal försvåras 
monteringen, då muttern glider fritt i skenan. Det finns dock muttrar att 
beställa med tillhörande fjäder som förhindrar detta. Vid åtdragning känns 
fästelementen gedigna och är lätta att dra åt till samma förspänningskraft 
med ringnyckel utan att använda sig av momentnyckel. Gruppen har 
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uppfattningen av att skruvarna bör  monteras med gänglåsning vid en 
försöksinstallation.  

Vidare gäller det att vara noga vid monteringen och se till att skruvarna 
verkligen vrides 90° om inte detta görs minskar anläggningsytan. Skruven 
är utformad med ett spår passande en liten spårskruvmejsel, med en sådan 
till hands sker monteringen enkelt och felfritt. 
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9. Stötprov 1 
9.1 Beskrivning av fallprovsmaskin 

För att kunna simulera de belastningar som uppstår i ett fartyg vid 
minsprängning använder sig Kockums av en fallprovmaskin.  

Kort består denna maskin av ett kraftigt bord som provobjektet infästes 
direkt i, eller indirekt via en fixtur. Med hjälp av hydraulik höjs bordet över 
golvet till önskad fallhöjd. Från denna höjd får bordet falla fritt tills det 
träffar det specialgjutna fundamentet i golvet. 

Stötamplituderna ställs in genom fallhöjden. Stötens karaktär och 
varaktighet varieras med olika typer av mellanlägg som fallbordet landar 
på. Vid exempelvis lång varaktighet och låga stötamplituder används mjukt 
gummi som mellanlägg.   

För att kunna verifiera att provobjektet utsätts för den belastning som är 
avsedd finns mätutrustning kopplad till fallprovsmaskinen. Denna 
utrustning består av en accelometer som är infäst i bordet och är kopplad till 
ett oscilloskop. Genom att avläsa oscilloskopets data avgörs det om stöten 
gått rätt till. 

 

9.2 Stötomgång 1 

Som tidigare angivits utfördes stötproven i ordningen starkaste system och 
riktning först. Detta för att kunna utvinna störst mängd data från proven. 
Därför inledes proven med U-lösningen där de vattenfyllda rören var 
monterade. Efter invägning av systemet, kalibrering av oscilloskopet och 
inställning av bordets fallhöjd kunde proven inledas. 

De pressgjutna vinklarna fallerade redan vid första försöket och vid ett 
efterföljande prov under samma förutsättningar för att utesluta materialfel, 
blev resultatet likvärdigt. Det stod klart redan efter de första proven att det 
var vinklarna som var den svaga punkten i systemet. Även efter vissa 
justeringar av systemets infästning i fixturen och nya prov blev resultatet 
detsamma. 
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De efterföljande proven av T- lösningen gav ett likartat resultat som vid U-
lösningen. Det var även här vinklar som gick till brott och medförde så att 
systemet fallerade och inte kunde godkännas.  

Bosch profil och skruvförband hade ingen kvarstående deformation.  

Vid en summering av resultaten från stötomgång 1, kan det ses en tydlig 
indikation på att det är vinklarna som har den lägsta hållfastheten i 
systemet. Vidare kan valet av material i vinklarna, som fastställdes i 
”Upphängningssystem” [6] ifrågasättas. Materialet består av pressgjuten 
aluminium och det står klart att detta material ej lämpar sig för system då 
det utsätts för stötar. 

Därför beslutades  att gruppen ska utveckla en vinkel eller annat 
fästelement, som sedan tillverkas vid Kockums eller införskaffas externt. 

För utförligare beskrivning av proven se bilaga 8. 
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10. Komponentändring 
Materialet i vinklarna har stor betydelse för hur upphängningssystemet 
klarar stötproven, det pressgjutna materialet är för sprött. Materialet i 
vinklarna bör vara segt för att klara stötproven. Detaljer av pressgjutet 
aluminium utesluts därmed från gruppens vidare arbete. Genom att välja en 
annan tillverkningsmetod ges möjlighet att välj ett, för stötproven, bättre 
material. På grund av uppsatta krav väljs en höghållfast aluminiumlegering 
som finns i form av valsad plåt eller formpressad profil.  

För att tillverka en vinkel av plåt kan plåten antingen bockas, svetsas eller 
tillverkas genom en kombination av dessa arbetsmoment. Kockums har 
möjlighet att bocka material med en tjocklek upp till tio millimeter, vissa 
material måste förvärmas för att inte spricka vid bockning. Alla 
höghållfasta aluminiumlegeringar är inte lämpliga för svetsning, 
korrosionshärdigheten och hållfastheten kan påverkas. Efter en inventering 
av vad som fanns i Kockums förråd valde gruppen att gå vidare med 
följande förslag till vinklar. 

 

10.1 Formpressade vinklar 

Gruppen har tagit fram ett alternativ till Boschs vinklar. Vinklarna kan 
fästas både mot Kockums upphängningsskena och Boschs aluminiumprofil. 
För att kunna använda Kockums skena, bör den glidmutter som används 
tillsammans med skenan modifieras. Om skruvar förmonteras blir 
monteringen mot Boschs aluminiumprofil mycket enkel. För ritning på 
vinklarna, se bilaga 11, hållfasthetsberäkning, se bilaga 9.  

 

10.2 Montageplåtar 

Gruppen valde ytterligare ett alternativ till Bosch vinklar, nämligen klippta 
plåtar som fäster ihop skenorna med Bosch fästelement. Profilleverantören 
Jokab Safety har en liknande lösning i sitt produktsortiment, men endast i 
pressgjuten aluminiumlegering, som visat sig vara olämpligt material vid 
stötproven. Ritning på montageplåt kan ses i bilaga 11. 
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De klippta plåtarna framställs i två utförande för att passa både T- lösningen 
och U-lösningen. Ett plåtmaterial med lämpliga materialegenskaper fanns i 
Kockums lager, nämligen en valsad plåt, SS 4120-14, med tjockleken 5 
mm. Sträckgränsen för denna plåt är 120 MPa vilket är lågt i jämförelse 
med den plåt som dimensioneringsberäkningarna är gjorda efter, som har en 
sträckgräns på 250 MPa. Av denna anledning är plåten dubbelt så tjock som 
beräknat.  Se beräkningar bilaga 10. 

När dessa montageplåtar ska användas för att infästa systemet i Kockums 
montageskena krävs att Boschs skena först infästes i montageskenan 
därefter systemet i denna. Anledningen till detta är att montageskenan i sitt 
nuvarande utförande endast har två sidor med infästningsmöjlighet. I detta 
skede är det dock endast av intresse att prova hållfastheten av 
montageplåtarna vid stötprov. Om stötproven visar positivt resultat utreds 
möjligheterna till att modifiera eller ersätta montageskenan.  
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11. Stötprov 2 
11.1 Stötomgång 2 

Förberedelser liknande de inför provstötomgång 1 utfördes. Se kapitel 9. 

Resultaten från proven med den formpressade vinkeln var lovande och gav 
en indikation på att den kan komma att godkännas. För att detta ska bli 
möjligt krävs dock fortsatta prov. Det bör också göras en utredning 
beträffande vilka dimensioner, materialval och antal skruv som är det 
optimala för vinkeln. 

Montageplåten fallerade inte i något prov och är godkänd så här långt, men 
även här krävs fortsatt provning och utredning. 

Den formpressade vinkeln är en lösning som är enkel och flexibel eftersom 
den kan användas mot montageskenan utan omarbetning av denna.  

Montageplåten visade sig vara mycket hållfast. Den kräver dock en 
omarbetning av montageskenan eller Bosch profil för att kunna monteras 
vid upphängningspunkten. Det är antalet skruv som gör systemet hållfast, 
men det ger en tidskrävande montering. Detta indikerar att montageplåten 
kommer bäst till användning vid extremfall, där stora laster förkommer. För 
utförligare beskrivning av proven se bilaga 8. 

På grund av de förseningar som uppstod vid komponentändring och 
åtkomsttiden i stötlaboratoriet gjordes inga prov av L- lösningen 

 

11.2 Val av alternativ 

Vid ett möte med personal vid Kockums där resultaten från proven 
redovisades, togs beslutet att den formpressade vinkeln  skulle ses som ett 
första alternativ och montageplåten som ett andra. 
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12. Produktsammanställning 
Nedanstående produktsammanställning visar de nytillkomna detaljerna och 
komponenten. Dessa nya detaljer och komponenten har utvecklats i detta 
examensarbete och ersätter de tidigare valda. Stötproven visade att det 
krävdes en annan typ av vinkel än den som valdes i ”Upphängningssystem” 
[6]. Även den multiskena som valdes har ersatts av en likvärdig profil från 
Bosch Rexroth ur hållfasthets synpunkt. Övriga detaljer och komponenter 
är fortfarande aktuella och finns dokumenterade i ”Upphängningssystem” 
[6], kapitel 13. 

 

12.1 Nya detaljer och komponent 

1.  2.  

3.   4.  

Figur 12.1: Nya detaljer och komponent , (OBS, ej skalenligt) 
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12.2 Stycklista 

I tabell 12.1 följer en lista för de nya detaljer och komponent med 
hänvisning till ritning eller artikelnummer. 

 

Nr. Detaljer och komponent Rit. nr. / Artikelnr. 

1 Formpressad vinkel 1222 

2 Montageplåt L 1221 

3 Montageplåt T 1223 

4 Alu. Profil 40x40L, Bosch Rexroth 3 842 993 120 

Tabell 12.1 Nya delar och komponent 
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13. Kravuppfyllelse 
Gruppens arbete har inriktas mot att värdera och selektera bland de 
lösningar som presenterats i examensarbetet ”Upphängningssystem” [6] 
varför viss kravuppfyllelse är likvärdig densamma. Projektets syfte är att 
utveckla och laboratorieprova en prototyp av ett upphängningssystem i 
marinfartyg. I detta avseende är utfallet av stötprov avgörande, eftersom 
övriga mekaniska miljötålighetskrav erfarenhetsmässigt oftast uppfylls av 
komponenter, som uppfyller stötkraven.  

  

13.1 Allmänna, dimensionerande, 
tillverkningsbetingade och normerande krav 

Krav 1 

Upphängningssystemet skall anpassas för upphängning av: Rör: ∅6 mm till 
∅150 mm där någon variant skall tillåta elastisk montering av hydraulikrör. 
Ventilation: ∅80mm till ∅250 mm. Kabelbanor: Höjd: 50 mm, bredd: 100 
mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm och 400 mm. Störklasser skall beaktas och 
kablar med störklass 1 och 3 skall separeras. 

Kravuppfyllelse 

Rör: Upphängningar för rör har i huvudsak dimensionerats för rör 
med dimensioner mellan ∅42-163 mm. Det bedöms dock inte 
vara något problem att i olika typer av arrangemang även fästa 
rör med lägre dimensioner i aluminiumprofilen från Bosch 
Rexroth. Gruppen anser att vissa arrangemang av 
upphängningssystemet vid upphängning av rör kan tillåta en 
elastisk montering. Detta genom någon typ av dämpare vid 
infästning mot aluminiumprofilen. 

Ventilation: Upphängningssystemet klarar montering av samtliga 
ventilationsrör, ∅80-120 mm.  

Kabelbana: Upphängningssystemet tillåter upphängning av samtliga 
kabelbanor. T-lösningen i systemet är dock optimerad för 
kabelbanor med en bredd upp till 200 mm. Detta ger 
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volymmässigt lika stor kapacitet som två kabelbanor med en 
bredd på 400 mm. 

T- lösningen tillåter även separation av störklasser enligt 
samma princip som idag följs på Kockums AB varför detta 
krav anses vara uppfyllt. 

 

Krav 2 

Upphängningssystemet skall vara anpassat för processtekniskt förmontage. 

Kravuppfyllelse 

Upphängningssystemet är anpassat till en gemensam montageskena som 
processtekniskt kan förmonteras. Kravet kan anses vara uppfyllt.  

 

Krav 3  

Ingående komponenter skall vara standardiserade, generellt användbara i 
olika fartygstyper och vid olika monteringsarrangemang. 

Kravuppfyllelse 

Samtliga komponenter anses vara standardiserbara och generellt 
användbara i olika fartygstyper och vid olika monterings arrangemang. 
Kravet kan anses vara uppfyllt. 

 

Krav 4  

Rör, ventilationsrör och kabelbanor skall på ett flexibelt sätt kunna 
monteras i upphängningssystemet. 

Kravuppfyllelse 

Upphängningssystemet bidrar till en mycket flexibel montering av rör, 
ventilationsrör och kabelbanor. Kravet kan anses vara uppfyllt. 
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Krav 5  

Ingående s.k. multiskena skall i första hand dimensioneras för användning i 
vad som dokument BTH-IMA-EX—2000/C-02-SE benämns T- lösningen. I 
T- lösningen skall kabelbanor med bredden 150mm och 200 mm kunna 
monteras. 

Krav 6 

På undersidan av multiskenorna skall rör med en ytterdiameter upp till 38 
mm kunna monteras tillsammans med kabelbanorna. 

Krav 7 

Multiskenan skall vara avkapningsbar med bågfil. 

 

Kravuppfyllelse krav 5, 6 och 7 

Aluminiumprofilen från Bosch Rexroth är dimensionerad för T- lösningen, 
vilken är anpassad för montage av kabelbanor med bredd upp till 200 mm 
samt montage tillsammans med rör vars ytterdiameter kan uppgå till 38 
mm. Multiskenan kan kapas med bågfil. Kraven kan anses va ra uppfyllda. 

 

13.2 Allmänna, dimensionerande, 
tillverkningsbetingade och normerande önskemål 

Önskemål 1 

Upphängningssystemet bör vara produktionsvänligt innebärande enkel 
installation vid upphängning av rör, kabelbanor och ventilation samt en hög 
förtillverkningsgrad. 

Önskemål 2 

Upphängningssystemet bör ha så få ingående komponenter som möjligt.  

Önskemål 3 

Upphängningssystemet bör vara moduluppbyggt. 

 

Uppfyllande av önskemål 1, 2 och 3 
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Önskemål 1 och 2 uppfylls genom att de har beaktats under hela 
konstruktionsfasen eftersom detta anses vara mycket viktigt. Systemet har 
en mycket hög förtillverkningsgrad vilket innebär att inga direkta 
tillverkningsmoment behöver vidtas vid upphängning av systemets 
ingående enheter. Dessa monteras direkt i multiskenan likt moduler vilket 
även innebär att önskemål 3 uppfylls. 

 

Önskemål 4 

Upphängningssystemet bör dimensioneras för lägsta möjliga egenvikt. 

Önskemål 6 

Upphängningssystemet bör ha låg magnetisk signatur 

Önskemål 7 

Multiskenans tvärsnitt bör optimeras vad beträffar förhållandet mellan 
bärförmåga och egenvikt. 

 

Uppfyllande av önskemål 4, 6 och 7 

Vid dimensionering av de olika enheterna i upphängningssystemet har 
hänsyn tagits till dessa önskemål. Vi anser att dessa önskemål har uppfyllts 
på bästa möjliga sätt. 

 

Önskemål 5 

Små inbyggnadsmått bör efterstävas. 

Uppfyllande av önskemål 

Flexibiliteten hos systemet gör att ingående enheter kan arrangeras så att 
detta önskemål uppfylls. 

 

Önskemål 8 

Multiskenan bör efter montering, kunna monteras ned och återanvändas. 
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Uppfyllande av önskemål 

Upphängningssystemet kan skruvas isär och ingående delar kan 
återanvändas. Önskemålet kan anses vara uppfyllt. 

 

13.3 Mekaniska miljötålighetskrav 

Upphängningssystemet skall dimensioneras med hänsyn till egenvikt och 
påkänningar pga. chock och fartygsrörelser. Chockkraven är 
sekretessbelagda. 15g statisk last har satts som en ekvivalent förenkling av 
de dynamiska lastkriterierna som upphängningssystemet måste klara av vid 
dimensionering mot stötvågsverkan. Med fartygsrörelser avses normerade 
förhållanden enligt följande:   

Dynamiska förhållanden:   

Rullning:  ± 25°, 5s, max 

Stampning:  ± 7°, 3s, max 

Vertikal acceleration: 3g 

Statiska förhållanden:           

Angle of list: ± 20 

Trim: ± 3° 

 

Beträffande säkerhetsfaktorer och för samtidigt uppträdande förhållanden 
skall dimensionering ske med beaktande av vad som anges under avsnitt 
1.6, ”Lastkombinationer och säkerhetsfaktorer”. 

Kravuppfyllelse 

Samtliga dimensioneringskrav har beaktats vid dimensionering av alla 
enheter som ingår i upphängningssystemet. Stor del av dimensioneringen av 
systemet gjordes primärt i det föregående examensarbetet, 
”Upphängningssystem” [6]. Stötdimensioneringen görs mot 15g. Den kan 
anses som uppfyllt även i detta arbete. Dock kan man ifrågasätta den 
ekvivalenta lasten på 15g. De praktiska stötverifieringarna har visat att 
denna last inte alltid motsvarat stötproven. Upphängningssystemet tillåter 
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dock en rad olika arrangemangsmöjligheter som inte kontrollerats 
dimensioneringsmässigt i denna rapport. 

 

13.4 Klimatiska miljötålighetskrav 

Upphängningssystemet skall besitta kvarstående bärförmåga efter 5 
minuters exponering vid brandprov A30 enligt IMO Res.A.754(18). 

Upphängningssystemet får ej avge giftig rök vid brand. 

Upphängningssystemet skall för operativ verksamhet utvecklas för ett 
temperaturintervall av + 5°C till + 40°C. För ej operativ verksamhet 
(avställning) skall upphängningssystemet utvecklas för ett 
temperaturintervall av - 40°C till + 55°C. 

Kravuppfyllelse 

Under de första 5 minuterna under ett A30 prov uppgår temperaturen till 
maximalt 585°C. Om systemet klarar att bära monterade rör och kabelbanor 
upp till denna temperatur är oklart, se bilaga 12.  

Upphängningssystemet klarar under operativ verksamhet temperaturer 
mellan - 40ºC och + 55ºC. 

 

13.5 Personsäkerhetskrav 

Upphängningssystemet skall medge en fri höjd i gångar på minst 2 m. Inga 
vassa delar från upphängningssystemet får sticka ut under en höjd på 2 m 
över durk. 

Kravuppfyllelse 

Upphängningssystemets goda justeringsmån och flexibilitet möjliggör 
montering så kravet på fri höjd i gångar på 2 m uppfylls.  
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14. Förslag till vidareutveckling 
I detta kapitel presenteras förslag till vidareutveckling av 
upphängningssystemet. Förslagen har framkommit efter diskussion inom 
gruppen och med personal vid Kockums.  

1. Montageplåten kan inte monteras direkt mot Kockums 
montageskena.                                                                  
Montageskenan är väl inarbetad på företaget och kan inte bytas ut. 
En lösning är att stansa hål i skenans kanter för att på så sätt kunna 
fästa plåtarna från yttersidan. Montaget kan vara svårt på grund av 
brandisoleringen.  

2. Fastsättning av den formpressade vinkeln i Kockums montageskena 
kräver ändrad konstruktion av befintlig glidmutter eller ändrad 
konstruktion av vinkeln            
Glidmuttern kan utformas så att hammarbultar sticks in i ett spår i 
muttern och låses genom att vrida ett kvarts varv medurs. På så sätt 
kan glidmutterns dimensioner reduceras. 

3. Reducering av antalet skruvar för att fästa montageplåten och den 
formpressade vinkeln.              
Kockums vill reducera arbetsmomenten vid montering av 
upphängningssystemet.  

4. Hammarbultar, Bosch Rexroth artikelnummer 3 842 528 716, för 
fastsättning av vinklarna bör vara rostfria. 

5. Härdbara aluminiumlegeringar tål inte så hög värme, varför 
brandprovskraven bör utredas bättre. 

För att minska antalet detaljer föredrar Kockums att använda ett enda 
fästelement, närmare bestämt den formpressade vinkeln. 

Efter den avlutande mässan ville Kockums ha konkreta förslag på en vinkel 
med reducerat antal skruv och ett förslag på ett fästelement som kunde 
användas i Kockums egna montageskena. Dessa två förslag till 
egenutvecklade detaljer redovisas i bilaga 13.   
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15. Diskussion 
En av tankarna med ett examensarbete är att arbetet skall vara 
verklighetsrelaterat. I arbetslivet händer det emellanåt att gruppmedlemmar 
eller till och med hela grupper blir utbytta under ett projekts gång. 
Övertagandet av det förra examensarbetet var inte smärtfritt, felaktiga 
beslut har tagits till följd av missuppfattningar och 
kommunikationssvårigheter. 

Teoridelen som ligger till grund för examensarbetet är ej väldefinierat i de 
avslutande stadierna. Arbetsgången har därmed styrts av beslut grundade på 
empiriska resultat och sunt förnuft  

Efter de första utförda stötproven stod det klart att pressgjutet material inte 
klarar belastningarna som uppstår. Detta faktum skulle antagligen kunna ha 
förutsetts genom att ta lärdom av de erfarenheter Kockums har när det 
gäller stötprov.  

Ett bra upphängningssystem skall vara uppbyggt av ett fåtal komponenter 
med geometrier som kan byggas samman till ett stort antal kombinationer. 
Materialet skall ha låg vikt och magnetisk signatur, besitta hög sträckgräns 
och slaghållfasthet samt tåla relativt höga temperaturer. Genom att dra nytta 
av resultaten från praktiska försök kan Kockums kanske nästa år komma 
fram till det optimala upphängningssystemet. 
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Bilaga 1 
Jämförelse mellan profiler 
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Multiskena 

Multiskenan, figur 1 har framkommit ur examensarbetet ”Upphängnings-
system” [6] har följande geometri, yttröghetsmoment och böjmotstånd. 

 

 
Figur 1 Multiskenans tvärsnitt 

 

Area, A:   41028,5 −⋅   m2 

Tröghetsmoment, Ix:  81024,8 −⋅   m4 

Böjmotstånd, Wx :  61012,4 −⋅   m3  

Material:  SS 4104 T6 

Naturanodiserad aluminium 
 

 

x 

y 
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Skena från Jokab Safety 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area, A:    41029,6 −⋅  m2 

Tröghetsmoment, Ix:  8102,15 −⋅   m4 

Böjmotstånd, Wx :  6109,6 −⋅   m3 

Material:  SS 4104 T6  

Naturanodiserad aluminium  

y 

x 

Figur 2 Tvärsnitt av profilen från Jokab Safety 
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Skena från Bosch Rexroth 

 
Figur 3 Tvärsnitt av profilen från Bosch Rexroth 

 

Area, A:    24106,5 m−⋅  

Tröghetsmoment, Ix:  48100,9 m−⋅   

Böjmotstånd, Wx :  36105,4 m−⋅  

Material:  SS 4103   

Naturanodiserad aluminium 

 

Sammanfattning  

 

Samtliga profiler har högre böjmotstånd än multiskenans, vilken 
böjmotstånd godkänts i ”Upphängnings-system” [6]. Materialet är 
detsamma både i multiskenan och i Jokab Safetys profil. Detta är en snarlik 
aluminiumlegering som Kockums AB använder sig av i nuvarande 
upphängningar. Materialet i Boschs profil är annorlunda, har samma 
sammansättning men är behandlat på annat sätt. Se bilaga 2 och 3. 

Vikten blir avgörande. Bosch Rexroths skena väger bara 6 % mer än 
multiskenan mot 19 % mer för Jokabs skena. Bosch är ett stort företag 
vilket garanterar framtida leveranser. Bosch har dessutom ett större utbud  
av fästelement vilket ger större frihet att anpassa upphängningarna efter 
omständigheterna.  

x 

y 
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Bilaga 2 
Jämförelse mellan material 
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Jämförelse mellan material 

Dimensioneringen av skenornas tvärsnitt är gjord med hänsyn till det största 
böjmoment som uppstår i skenan. Böjmomentet är hämtat från 
examensarbetet ”Upphängningssystem” [6]. Sträckgränsen är hämtad från 
bilaga 3. 

 

Material SS 4104: 

95,220max =M  Nm   (1) 

68
5,2
10170 6

2,0
max =

⋅
=

Γ
=

Rp
σ  MPa  (2) 

6
6
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max 1025,3
1068
95,220 −⋅=

⋅
==

σ
M

W  m3  (3) 

Resultatet av denna beräkning visar att minsta tillåtna böjmotstånd, Wb, i 
skenan skall uppgå till 3,25·10-6 m3 för skena framställd av aluminium SS 
4104.  

 

Material SS 4103: 

95,220max =M  Nm    (4) 

60
5,2
10150 6

2,0
max =

⋅
=

Γ
=
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6
6
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max 1068,3
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⋅
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σ
M

W  m3   (6) 

Resultatet av denna beräkning visar att minsta tillåtna böjmotstånd, Wb, i 
skenan skall uppgå till 3,68·10-6 m3 för skena framställd av aluminium SS 
4103.  
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Bilaga 3 
Materialtabeller 
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Aluminium 

 
Tabell 1. Materialegenskaper Aluminium [8] 
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Tabell 2. Legeringsöversättning [8] 
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Tabell 3. Fysikaliska värden [8]  
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Bilaga 4 
Belastningar på systemet 
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 Vägglösning 

Beräkningsmodellen i examensarbetet ”Upphängningssystem” [6] utgår 
ifrån att två rör är upphängda i multiskenan. Dessa kan vara av olika 
dimensioner och kan även sitta på olika avstånd från monteringsskenan. Rör 
som kontrollerats är rostfria rör, med en nominell diameter, DN, upp till 
125 mm fyllda med vatten. De kombina tioner som gruppen avser att prova 
är de rör som i beräkningarna har gett upphov till de största spänningarna. 
Den rörkombinationen som skall provas för symmetrisk last är två rör med 
DN 125 mm och DN 100 mm. För osymmetrisk last skall ett rör med DN 
100 mm provas.  

 

U-lösning 

Denna skenprincip har som uppgift att hänga upp de grövsta dimensionerna 
på rör. Det ska även gå att använda denna lösning till flera rör upphängda i 
samma struktur. Beräkningarna i examensarbetet ”Upphängningssystem” 
visar att U- lösningen håller med god marginal. En osymmetrisk last 
påverkar inte nämnvärt. Därför provas värsta fallet, tre stycken rostfria rör 
med DN 150 mm fyllda med vatten. 

 

T-lösning 

Vid dimensioneringen i examensarbetet ”Upphängningssystem” anpassas 
T- lösningen för användning av 200 mm kabelbanor. Vikten på 
kabelbanorna (200mm) uppskattas till 0.8 kg/m. Den sammanlagda vikten 
på kablarna uppskattas till 50 kg/m. Den totala belastningen är således 50,8 
kg/m. Vikten anses jämnt fördelad på de olika upphängningspunkterna. 
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Beställning av rör inför stötprov 

 

Följande rör behövs för proven, rören skall vara pluggade i ena änden. 

Tabell 3. Rördata 

Till dessa rör behöver vi även passande rörklammer, tre stycken till varje 
rör. 

Rostfritt SS 2353 / AISI 316 L 
Antal DN 

[mm] 

Ytterdiameter 

[mm] 

Godstjocklek 

[mm] 

Massa 
(tom) 
[kg/m] 

Massa 
(fylld) 
[kg/m] 

Längd 
[mm] 

1 100 114,3 6,02 16,18 24,39 1700 

1 125 139,7 4,00 13,47 27,09 1700 

3 150 168,3 5,00 20,26 39,95 1700 
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Bilaga 5 
Ritningar, T-lösning 
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Figur 1 T-lösning Bosch 
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Figur 1 T-lösning JOKAB 
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Figur 1 T-lösning “Upphängningssystem” [6]  
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Bilaga 6 
Beställning av material 
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Beställning 
 

Bosch Rexroth  

Star LinjärTeknik AB 

 

Adress:  Ekvändan 7 

S-254 67 Helsingborg 

Telefon:  042-388 850 

Hemsida:  www.boschrexroth.se 

 

Kontaktperson:  Lars Nordén 

Försäljningsingenjör 

 

Benämning Artikelnummer Katalogsida Mängd 

Alu. Profil 
40x40L 

3 842 993 120 2-27 Totalt 8000 mm 
(Dellängd ej av 
vikt)  

Innervinkel 3 842 506 380 3-17 6 st 

Innervinkel R 3 842 515 252 3-17 12 st 

Vinkel med 
monteringssats 
40/40 

3 842 529 383 3-26 18 st 

Vinkel med 
monteringssats 
40/80 

3 842 529 386 3-26 18 st 

Spårmutter M8 
rostfritt stål 

3 842 530 317 3-11 12 st 

Tabell 4. Beställt material 
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Bilaga 7 
Ritning, fixtur 
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Figur 1 Ritning av fixtur 
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Figur 1 Fixturuppställning 



Prototyputprovning av upphängningssystem 
 

 

 Blekinge Tekniska Högskola              
Karlskrona 2003 

ISRN: BTH-IMA-EX—2003/C-12--SE

Bilaga 8 
Stötprov 
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1. Stötomgång 1  
Som tidigare angivits utförs stötproven i ordningen starkaste system och 
riktning först. Efter invägning av systemet, kalibrering av oscilloskopet och 
inställning av bordets höjd utförs proven. 

 

1.1 Provstöt dag 1 
1.1.1 U-lösning , låg intensitet, z-riktning 

Systemet monterades med hjälp av Bosch vinklar modell 40/80. 

Efter provets genomförande besiktigades systemet. Det upptäcktes att 
vinklarna på den mittersta upphängningspunkten, fästade mot 
montageskenan hade brustit. Det gick även att se sprickbildning på 
vinklarna fästade mot montageskenan i de yttre upphängningspunkterna. 
Brotten och brottanvisningarna är lokaliserade till skruvförbandet. 

Eftersom detta var det första provet beslutas det att ett nytt prov borde göras 
under samma förutsättningar. Beslutet togs för att utesluta eventuella 
material- eller tillverkningsdefekter på vinklarna. De spruckna vinklarna 
ersattes med nya och systemet gjordes färdigt för ett nytt prov. 

Det andra provet visade sig ge samma resultat, vinklar brast eller fick 
brottanvisningar. 

Ytterligare provning avbröts eftersom systemet redan fallerat och ej klarade 
uppställda krav. 

 

1.1.2 T-lösning, låg intensitet, z-riktning 

Inför provet gjordes vissa ändringar gällande infästningen vid den övre 
upphängningspunkten. En Bosch profil monterades mot Kockums 
montageskena, detta för att vinkeln är en produkt från Bosch och är 
optimerad för profilen. Genom denna justering kommer upphängnings-
punkten ges de bästa förutsättningarna. 

Efter provets genomförande besiktigades systemet. Det upptäcktes att de 
små vinklarna i den mittersta upphängningspunkten som håller de övre 
kabelbanorna brustit. När brottorsaken granskades närmare framgick att 
brottet uppstått när kabelbanan böjde nedåt, vilket gav upphov till ett 
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moment vid infästningspunkten, och vinkeln brast genom skjuvning vid 
skruven.  

Ytterligare provning avbröts eftersom systemet fallerade och ej klarade 
uppställda krav. 

Vid en summering av resultaten från stötomgång 1, föreligger en tydlig 
indikation på att vinklarna är den detalj i systemet, som har lägst hållfasthet. 
Vidare kan valet av material i vinklarna ifrågasättas. Materialet består av 
pressgjuten aluminium, och det står klart att detta är ett material som ej 
lämpar sig för   system som utsätts för stötar.  

 

1.2 Provstöt  dag 2 
1.2.1 T-lösning, låg intensitet, z-riktning 

Med T-lösningen fortfarande monterad i fallprovsmaskinen fortsatte proven 
med denna. Systemet modifierades på så sätt att det övre planet monterades 
med Bosch innervinkel. Konstruktionen av vinkeln tillät endast att en vinkel 
monterades per hyllplan. De nedre profilerna monterades med två små 
Boschvinklar per hyllplan. 

Efter provets genomförande besiktigades systemet. Det visade sig att de 
övre hyllplanen hängde ned kraftigt och innervinklarna hade deformerats 
plastiskt. De undre hyllplanen uppvisade samma resultat som i tidigare 
prov, vinklarna brast pga. skjuvning. 

Ytterligare provning avbröts eftersom systemet fallerade och ej klarade 
uppställda krav. 

 

1.2.2 U-lösning, låg intensitet, z-riktning 

Den justering som gjordes sedan föregående prov, var att nu monterades 
systemet i en Bosch profil istället för som tidigare i Kockums 
montageskena. Denna ändring gjordes för att utesluta att det var 
montageskenans geometri som orsakade brotten i vinklarna. 

Efter provets genomförande besiktigades systemet. Resultatet var liknande 
det från första provomgången. Den mittersta upphängningspunktens vinklar 
som är monterade mot profilen hade brustit, däremot kunde det inte ses 
någon sprickbildning i de övriga vinklarna. Vid analys av brotten i 
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vinklarna upptäcktes att brotten skiljde sig från första provomgången. Inga 
defekter kunde ses vid skruvförbandet utan vinkeln hade brustit i de skarpa 
hörnen.  Detta berodde på att passningen mellan vinkel och profil nu var 
korrekt.  

Ytterligare provning avbröts eftersom systemet fallerade och ej klarade 
uppställda krav. 

Resultaten från proven dag 2, befäste gruppens antagande från första 
stötomgången. Det är vinklarna som är den svaga (dimensionerande) 
punkten i systemet, och att materialet i vinkeln inte passar för detta 
användningsområde. Därför beslutades det att gruppen ska utveckla en 
vinkel eller annat fästelement som sedan tillverkas vid Kockums eller 
införskaffas externt. 

 

2. Stötomgång 2 
Förberedelser liknande inför stötomgång 1 utfördes. Se stötomgång 1. 

 

2.1 Provstöt dag 3 
2.1.1 U-lösning, låg intensitet, z-riktning 

Systemet monterades med hjälp av de formpressade vinklarna, pga. 
platsbrist kunde endast en vinkel användas vid varje upphängningspunkt.  

Efter provets genomförande besiktigades systemet. Den mittersta 
upphängningspunktens vinklar som systemet är upphängt i hade 
kvarstående deformation, de hade rätat ut sig 2-3°. Upphängningsprofilen 
hade kvarstående deformation orsakad av skruvarna och en tydlig glipa 
kunde ses mellan vinklarna och profilen. 

Proven avbröts men vinkeln kunde ej förkastas pga. att prov med dubbla 
vinklar bör utföras innan vinkeln kan avskrivas. Intrycket från provet är att 
vinkeln är gedigen och enkel att integrera i systemet. 

 

2.1.2 T-lösning, låg intensitet, z-riktning 

Systemet monterades med en montageplåt på vardera sida om profilen. 
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Efter provets genomförande besiktigades systemet. Inga kvarstående 
deformationer kunde upptäckas och systemet godkändes. 

Proven kunde gå vidare och systemet förflyttades för att provas i nästa 
riktning. 

 

2.1.2 T-lösning, låg intensitet, x-riktning 

Provet fortsatte utan att några justeringar gjordes av systemet. 

Efter provets genomförande besiktigades systemet. En förändring av 
systemets läge kunde ses, detta pga. att det fanns ett spel mellan skruv och 
skruvhål. Någon kvarstående deformation kunde dock ej upptäckas och 
systemet godkändes. 

Provet kunde gå vidare och systemet förflyttades för att provas i nästa 
riktning. 

 

2.1.2 T-lösning, låg intensitet, y-riktning 

Provet fortsatte utan att några justeringar gjordes av systemet. 

Efter provets genomförande besiktigades systemet. Utfallet var liknande 
föregående, den förändring som kunde ses tillskrevs spelet som fanns 
mellan de olika delarna. Däremot kunde ingen deformation upptäckas och 
systemet godkändes. 

I och med detta provs slutförande har T- lösningen godkänts vid den låga 
intensitetsnivån. Fortsatta prov sker vid den högre intensitetsnivån. 

Provet kunde gå vidare och systemet förflyttades för att provas i nästa 
riktning. 

 

2.2 Provstöt dag 4 
2.2.1 T-lösning, hög intensitet, z-riktning 

Provet fortsatte utan att några justeringar gjordes av systemet. 

Efter provets genomförande besiktigades systemet. En kvarstående 
deformation av kabelbanorna kunde ses, detta pga. att nedböjningen vid 
mittersta upphängningspunkten blev stor. Om upphängningspunkterna hade 
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varit fler skulle troligtvis inte denna kvarstående deformation ha 
uppkommit då lasten blivit mer fördelad. Någon kvarstående deformation 
av profil eller vinklar kunde inte ses. Systemet hängde kvar och inget satt 
löst och blev därför godkänt. 

Provet kunde gå vidare och systemet förflyttades för att provas i nästa 
riktning. 

 

2.2.2 T-lösning, hög intensitet, y-riktning 

Provet fortsatte utan att några justeringar gjordes av systemet. 

Efter provets genomförande besiktigades systemet. Montageskenan fick en 
kvarstående deformation då systemet lossnade från denna genom böjning. 
Någon kvarstående deformation av profil eller vinklar kunde ej iakttas. På 
grund av den vridning som uppstod deformerades även infästnings-
punkterna vid kabelbanorna plastiskt. Dessa kunde nu ses som totalt 
demolerade och inga ytterligare prov kunde göras med T-lösningen.  

Att Kockums montageskena fallerade visade att belastningen blev hög i 
denna stötriktning. Eftersom skenan är godkänd av Kockums kanske kravet 
på hållfasthet i denna riktning är för högt ställt på systemet.  

 

2.2.3 U-lösning, låg intensitet, z-riktning 

Systemet monterades med en montageplåt på vardera sidan om profilen. 
Montageskenan  byttes ut mot Boschs profil vilken var fästad med två 
skruvar i fixturen. 

Efter provets genomförande besiktigades systemet. Inga kvarstående 
deformationer kunde upptäckas och systemet godkändes. 

Provet kunde gå vidare och systemet förflyttades för att provas i nästa 
riktning. 
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2.2.4 U-lösning, hög intensitet, z-riktning 

Provet fortsatte utan att några justeringar gjordes av systemet. 

Efter provets genomförande besiktigades systemet. Systemet fick en 
kvarstående deformation vid profilen som var fästad vid fixturen. Någon 
kvarstående deformation av övriga delar kunde ej iakttas. Systemet kan ej 
förkastas och proven bör fortsättas vid ett annat tillfälle, då 
infästningspunkterna inte är jämförbara med ett verkligt fartygs installation. 
Vid en sådan installation både limmas och skruvas skenan i skrovet 
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Figur 1 T-lösning uppställd
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Figur 1 U-lösning uppställd 
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Bilaga 9 
Dimensionering av formpressad vinkel 
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Dimensionering av formpressad vinkel 
Beräkningar på vinkeln utgår från att två vinklar är fästade i 
upphängningsskenan och håller fast T- lösningen, vilken är den lösning som 
utsätts för störst påfrestningar. Material i vinklarna är SS 4212. 
Tröghetskrafterna antas vara större än skruvarnas förspänningskrafter. 
Gruppen bortser även från eventuella tangentiella spänningar som 
uppkommer i skruvhålen. 

 
Figur 1. Belastning på vinklarna vid upphängning mot montageskenan.  

Dimensionering med hänsyn till normalkraft: 

Beräkningsfall 3 systemets egenvikt inklusive laster från examensarbetet 
”Upphängningssystem” [6] ger den största kraften som påverkar systemet.  
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Dimensionering med hänsyn till hålkanttryck och skjuvning: 

 
Figur 2. Frilagda krafter  

Jämnviktsekvation: 

42082 =⋅ AF  N   FA=2104 N 

02: =⋅−+↑ ACB FFF   FB=8233 N     

PC: 0045,02023,0 =⋅⋅−⋅ AB FF   FC=-4025 N 

Hålkanttryck, p: 

002,0
009,010100

2104
6 =

⋅⋅
=⇒

⋅
= t

td
F

p A  m    (5) 

Skjuvning: 

606,0maxmax =⋅= στ  MPa   (6) 

002,0
106001,02

8233
6 =

⋅⋅⋅⋅
=⇒=

π
τ t

A
FB

mav  m   (7) 

 

A        B                    C 

FCFB

FA

FA
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Kontroll av skruvarnas hållfasthet: 

Normal skruvstandard antages, hållfasthetsklass 8.8, vilket ger ett Rp02 för 
skruven som är 640 MPa. 

115
1066,3

4208
5

=
⋅

==
−

skruv

A
skruv A

F
τ  MPa    (8) 

224
1066,3

8233
5

=
⋅

==
−

skruv

B
skruv A

F
σ  MPa    (9) 

Dimensionering av skruvar undantas ytterligare behandling, på grund av att 
skruvarna inte visade några tecken på att vara underdimensionerade vid 
tidigare utförda stötprov.  

 
Figur 3 Största verkliga spänningen antas uppkomma vid punkten P. 

 

Dimensionering med hänsyn till böjmoment vid skruvhålet: 

105025,042082 1 =⋅=⋅⋅= lFM A  Nm    (10) 

014,0
0155,010100

6105
6

0155,02
6

2

max

=
⋅⋅
⋅

=⇒
⋅⋅

= t
tM

σ
 m  (11) 

Då vinkeln är fastskruvad i skenan uppkommer inte största spänningen vid 
skruvhålet, utan vid punkten P, se nedan. 

l1 

l2 

P 

Formpressad vinkel 

Skruv M8 
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 Dimensionering med hänsyn till böjmoment vid punkten P:  

29007,042082 2 =⋅=⋅⋅= lFM A  Nm    (12) 

006,0
04,010100

629
6 6

2

max

=
⋅⋅

⋅
=⇒

⋅
= t

tbM
σ

 m   (13) 

 

Jämförelse med största momentet i systemet: 

Dimensioneringen av vinklarna är gjord med hänsyn till det största moment 
som uppstår i skenan. Momentet är taget från examensarbetet 
”Upphängningssystem” [6]. Från en formpressad L-aluminiumprofil SS 
4212 med storleken 60*60*6 mm, kapas 40 mm breda bitar och två hål 
borras i varje fläns. Se bilaga 11.  

95,220max =M  Nm    

6
6

max

max 102,2
10100
95,220 −⋅=

⋅
==

σ
M

W  m3    (14) 

Resultatet av denna beräkning visar att minsta tillåtna böjmotstånd, W, i 
skenan skall uppgå till 6102,2 −⋅  m3 för skena framställd av aluminium SS 
4212. 

 
Figur 2.  Det största momentets inverkan på vinklarna. 

 

x 

B 

B 

A A Snitt A-A 

y

M 
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Tröghetsmoment, Iy: 

Respektive elements tröghetsmoment beräknat med axel genom elementets 
masscentrum vilken är parallell med axel B-B i figur 2.  

10
33

107,2
12

006,004,0
12

−⋅=
⋅

=
⋅

=′ hb
I y  m4    (15) 

Area, A:    
4104,204,0006,0 −⋅=⋅=A   m2    (16) 

Deltyngdpunktsavstånd till neutrallager B-B, a: 

023,0=a  m  

 

Stieners sats ger: 

( ) 72410 1054,2023,0104,2107,22 −−− ⋅=⋅⋅+⋅⋅=yI m4  (17) 

Böjmotstånd, Wy:  

6
7

1076,9
026,0

1054,2 −
−

⋅=
⋅

==
y

y
y e

I
W   m3    (18) 

 

Tröghetsmoment, Ix: 

8
33

104,6
12

04,0006,0
2

12
2 −⋅=

⋅
⋅=

⋅
⋅=

bh
I x  m4   (19) 

Böjmotstånd, Wx:  

6
8

102,3
02,0
104,6 −

−

⋅=
⋅

==
x

x
x e

I
W  m3    (20) 

Vinklarna håller för påfrestningarna, ty både Wx och Wy är större än W 
(14).  

Vinklarna är korta, vilket gör att formlerna för balkböjning ger tvivelaktiga 
resultat. Beräkningarna ger en fingervisning om vilka dimensioner som 
gäller för vinklarna, det som är avgörande är huruvida vinklarna klarar 
stötproven eller ej. 
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Bilaga 10 
Dimensionering av montageplåt 
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Dimensionering av montageplåtar 
Beräkningarna på montageplåtarna är utförda på T- lösningen där de utsätts 
för störst påfrestning T-lösningen infästes med två montageplåtar. 
Materialet i plåten är SS 4212. Tröghetskrafterna antas vara större än 
skruvarnas förspänningskrafter. Gruppen bortser även från eventuella 
tangentiella spänningar som uppkommer i skruvhålen. 

                                   

                                           maxF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         maxF  

Figur 1. Belastning på montageplåtarna. 

 

Kontroll av max skjuvspänning i skruvarna 

Beräkningsfall 3, systemets egenvikt inklusive laster från examensarbetet 
”Upphängningssystem” [6] ger den största kraften som påverkar systemet.  

Normal skruvstandard antages, hållfasthetsklass 8.8, vilket ger ett Rp02 för 
skruven som är 640 MPa. 

256
5,2
10640 6

2,0
max =

⋅
=

Γ
=

Rp
σ  MPa    (1) 
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84171581,92,5715max =⋅⋅=⋅⋅= gmF  N   (2) 

 

2104
4
max ==

F
F  N      (3) 

Skruvens (M8) spänningsarea = 36,6 mm² 

τskruv = 5,57
6,36

2104
=  MPa        (4)

                             

 1532566,06,0 max =⋅=⋅= skruvtill στ  MPa      (5)    

Då (4)<(5) håller skruvarna för påfrestningen.   

     

Dimensionering av plåt med hänsyn till hålkanttryck  

100
5,2
10250 6

2,0
max =

⋅
=

Γ
=

Rp
σ  MPa   (6) 

34,2
9100

2104
max =

⋅
=⇒

⋅
= t

td
F

σ  mm   (7) 
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Jämförelse med största momentet i systemet  

 

Figur 2. Det största momentets inverkan på plåtarna. 

 

Dimensioneringen av montageplåtarna är gjord med hänsyn till det största 
moment som uppstår i skenan. Böjmomentet är taget från examensarbetet 

Skena l1 
F 

A 

A 

∅9 

A2 

A1 

e2 

e1 

Snitt A-A 

B B 

X 

Y 

l2 
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”Upphängningssystem” [6] och omräknat till beräkningssnittet A-A, figur 
2. Måttangivelser är tagna från ritning på montageplåt bilaga 11. 

Data till figur 2:  

l1 = 65 mm 

l2 = 55 mm 

e1= 35 mm 

e2 = 20 mm 

=⋅⋅= gmF 15  2 209,5 N    (8) 

tA ⋅= 0305,01     (9) 

tA ⋅= 0155,02     (10) 

  

Deltyngdpunktsavstånd till neutrallager B-B  
  

75,195,4
2

5,435
1 =+

−
=a  mm   (11) 

25,125,4
2

5,420
2 =+

−
=a  mm   (12) 

Tröghetsmoment för delytorna A1 och A2 : 

12
0305,0 3

1
⋅

=
t

I x     (14) 

12
0155,0 3

2
⋅

=
t

I x     (15) 

Böjmoment i snitt A-A : 

62,143065,05,220911 =×=⋅= lFM  Nm  (16) 

Minsta tillåtna böjmotstånd i snitt A-A : 

6

max

1
min 1044,1

100
62,143 −⋅===

σ
M

Wx  m3    (17) 
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Minsta tillåtna tröghetsmoment i snitt A-A : 
8

1minmin 1003,5 −⋅=⋅= eWI xx  m4   (18) 

Dimensionering av plåttjocklek med hänsyn till Ixmin 









⋅⋅+

⋅
+⋅⋅+

⋅
⋅= 2

2

3
2

1

3

min 0155,0
12
0155,0

0305,0
12
0305,0

2 at
t

at
t

I x   

49,1=t  mm     (19) 

Beräkning av hålkanttryck och påkänning i skruvar vid skenan, figur 2  

Friläggning av skenan:  

 

 

Jämviktsekvationer 

↓ : 022 231 =−+ FFF                         (20) 

BP:  02 2311 =⋅−⋅ lFlF     (21) 

002,02065,05,2209 3 =⋅−⋅ F  

35903 =F  N 

02359025,2209 2 =−⋅+ F  

46952 =F  N 

Största kraften är F2 och dimensionerande. 

l1 
B F3 

2F2 

F1 

l3 
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Hålkanttryck 

235
5,28

46952 =
⋅

=
⋅

=
td

F
P  MPa      100

5,2
10250 6

2,0
max =

⋅
=

Γ
=

Rp
σ  MPa  (22) 

 

Skjuvspänning i skruv 

Antar normal skruvstandard, hållfasthetsklass 8.8, vilket ger ett Rp02 för 
skruven som är 640 MPa. 

6,128
6,36

2 ==
F

skruvτ  MPa     (23)       

1532566,06,0 max =⋅=⋅= skruvtill στ  MPa    (24) 

 

Slutsats 

Gruppen bedömer att plåten inte behöver vara tjockare än 2,5 mm. 

Plåtarna är relativt korta, vilket gör att formlerna för balkböjning ger 
tvivelaktiga resultat. Enligt de teoretiska beräkningar som gjorts i (22) 
överstiger spänningarna de maximalt tillåtna. Vid den verkliga belastningen 
uppstår inte denna spänning beroende bland annat på att glidning av skruvar 
i skenan förekommer samt en viss plastisk deformation av skenan. Denna 
plastiska deformation uppstår när hörnet av skenan går mot den vertikala 
skenan. Hur stor kraft skruvförbandet kan uppta innan en glidning uppstår 
är svårt att avgöra. Glidningarna kan ses som en säkerhetsfaktor i sig.  
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Bilaga 11 
Tillverkningsunderlag 
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Figur 1 Lösningar med nyutvecklade vinklar
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Figur 2 Formpressad vinkel
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Figur 3 Montageplåt L
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Figur 4 Montageplåt T  
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Bilaga 12 
Brandprov  
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Utredning av brandprov 

Under de första 5 minuterna vid ett brandprov A30 enligt IMO Res. A. 754 
(18) uppgår temperaturen till 585°C. Om systemet klarar att bära monterade 
rör och kabelbanor upp till denna temperatur är oklart beroende på att 
systemet i huvudsak består av detaljer i aluminium SS 4103, 4212. Den 
aluminiumlegering som Kockums AB använder sig av i dagens 
upphängningar, SS 4104, har ett högre smältintervall. 

  

Material 
Detalj 

SS EN 
AW 

Smält-
intervall 

[°C] 

Bedömning av 
brandprov 

Kockums 
upphängningsskena 4104 6063 615-655 Kockums använder 

detta materialet idag 

Aluminiumprofil från 
Bosch Rexroth 4103 6060 610-655  

Formpressad vinkel 4212 6082 575-648  

Montageplåt 4120 5052 605-650  

Tabell 1. Bedömning av brandprov 
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Tabell 2. Brandprov A30 enligt IMO Res. A. 754 (18) 
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Bilaga 13 
Detaljrevidering 2 
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Vinkelfäste med reducerat antal skruv. 

Genom att reducera antalet skruvar till två kan även hålen i vinklarna 
reduceras till två hål. Vinklarna tillverkas från en formpressad L-
aluminiumprofil SS 4212 med storleken 40*40*5 mm, kapa 40 mm breda 
bitar och ett hål borras i varje fläns. Hålens centrumlinjer är placerade 24 
mm från hörnet, enligt figur 1. 



Prototyputprovning av upphängningssystem 
 

 

 Blekinge Tekniska Högskola              
Karlskrona 2003 

ISRN: BTH-IMA-EX—2003/C-12--SE

 
Figur 1 Vinkel enkelhål 
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Vinkelns fastsättning mot befintlig upphängningsskena 
Följande alternativ på fastsättning har utvärderats 

Glidmutter 30*30*15 

Glidmutter används i dagens upphängningar och är godkänd för 
påkänningarna. Glidmuttern kan endast stickas in från montageskenans 
kortsidor.    

Glidmutter 30*30*5 

En lösning som är hämtad från examensarbetet ”Upphängningssystem” [6]. 
Glidmuttern går att montera var som helst i upphängningsskenan men 
gängornas antal är för få för att klara påfrestningarna. 

Rostfri glidmutter 29*29*8 

Gruppens enkla lösning vilken går att montera var som helst i 
upphängningsskenan, gängorna klarar påfrestningarna. 

Modifierad vinkel 

Bearbetad vinkel som passar i upphängningsskenan. Den reducerade 
tvärsnittsarean klarar inte påfrestningarna. Kräver montage tillsammans 
med en stor bricka, vilket ger onödigt många komponenter. Hål i vinkel bör 
gängas, gängornas antal är för få för att klara påfrestningarna. 

Bricka till hammarbult 

Praktiska försök har visat att en bricka med önskvärda funktioner blir för 
vek för att klara påfrestningarna. 

Förstorad hammarbult 

Hammarbultens geometri anpassas till montageskena, materialet väljs till 
rostfritt. Hammarbult medför enkelt och hållfast montage var som helst i 
upphängningsskenan. Förstorad hammarbult är en tänkbar lösning, men det 
krävs vidare utveckling samt undersökning av patentskydd.         

Efter utvärdering av ovanstående lösningar på problemet med vinkelns 
fastsättning mot Kockums montageskena väljs den bästa lösningen, den 
rostfria glidmuttern, se figur 2, vilken i fortsättningen benämns fästmutter. 
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Figur 2. Fästmutter 


