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Abstract 
The assignment, which has been carried out on behalf of Troax AB was to develop 

suggestions on one sided fasteners that will be used to attach the anti-collapse system 

for pallet racks. The problem, as it is today, is that the installers of the mesh panels for 

the anti-collapse system find it difficult to reach behind and inside the pallet racking 

beam when they screw together the screw and the nut to hold up the anti-collapse 

system. Therefore, there is a desire to use a fastener which does not have to handle 

screws or bolts on the back of the beam. 

One design requirements is that it should fit most hole patterns and hole sizes 

available for pallet racks today. It also has the requirement that it must hold for a 

pendulum test. The energy is then converted into a force for easier calculations. When 

a safety factor is applied the force that the system is subjected to is approximately 

10KN.  

SolidWorks was used to model and structurally analyze the various design proposals. 

The best design proposal was put into a simulations study to be analyzed. Then the 

proposal was compared with the screw which is currently in use. The results of the 

structural analysis of the current screw show that it withstands the applied loads. The 

proposed suggestion lacks credibility due to the fact that the stresses shown in the 

simulations are too high. 

Based on the results from the structural analysis, it is concluded that further studies 

are needed and also that the other design suggestions should be examined further in 

case they could be improved to make them meet the requirements. 
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Sammanfattning 
Detta arbete är utfört på uppdrag av Troax AB där uppgiften var att ta fram förslag på 

ensidesfästade fästelement som ska användas till att fästa rasskydd till pallstallage. 

Problemet som det är idag är att montörerna av rasskyddet anser att det är svårt att 

komma åt bakom och innanför balken då man ska skruva dit skruv och mutter för att 

hålla upp rasskyddet. Därför finns det en önskan att kunna använda ett fästelement där 

man inte behöver hantera skruvar eller muttrar på baksidan av balken. 

Kravet som sattes på fästelementet är att den ska passa till de flesta hålbilder och 

hålstorlekar som finns på stallagebalkar idag. Den ska även hålla för ett pendeltest då 

en pendel med vikten 160kg och rörelseenergin 2500J slås in i ett gallernät. Energin 

räknas sedan om till en kraft för enklare beräkning och för att kunna föra in kraften i 

datorsimuleringar. Kraften som systemet utsätts för blir enligt uträkning ca 7100N och 

med en säkerhetsfaktor blir den resulterande kraften 10000N. 

SolidWorks används för modellering samt för analys av designförslagen. Först sätts 

hela systemet med alla balkar, konsoler, paneler och skruvar upp i SolidWorks och 

Simulation för att se hur allt hänger ihop. Därefter förenklas uppsättningen och ger 

resultatet att skruven utsätts för dragkraft och skjuvkraft där hela kraften appliceras. 

Det designförslag som bäst uppfyllde kraven sattes in i Simulation för att studeras. 

Där undersöks och jämförs förslaget med dagens skruv där båda utsätts för både 

dragkraft och skjuvkraft. Dagens skruv visar resultatet att den håller för de uppsatta 

krafterna. Förslagets resultat vid drag är dock opålitliga då uppsättningen av denna 

inte är optimal. 

Utifrån resultatet dras slutsatsen att det krävs ytterligare studier på förslaget och att 

man även bör titta på de övriga förslagen som togs fram för att se om det finns 

eventuella förbättringar på dessa som gör att de uppfyller kraven. 
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1 Introduktion  
Detta arbete har utförts som en del i högskoleprogrammet Kandidatpåbyggnad, 

Produktutveckling vid Jönköpings Universitet. Arbetet har även gjorts på uppdrag av 

Troax AB. Troax är ett företag som konstruerar, tillverkar, och säljer nätväggar med 

stolpar. De har tre produktområden som de tillverkar och säljer. Förrådsskydd, 

maskinskydd, och nätväggar för lager och industri. De tillverkar även fallskydd för 

pallstallage. 

1.1 Bakgrund 

Troax AB startade 1955 i Tyngel, Hillerstorp, Småland, där är företaget fortfarande 

beläget. I början tillverkade företaget kundvagnar och nätväggar för källare och 

vindsförråd som huvudprodukt men idag är produktionssortimentet mycket större. 

Företaget har utvecklats under åren och så även deras produkttillverkning. Troax AB 

var det första privata företag i Sverige som investerade i industrirobotar och 

automatiserad produktion.  

Inom området lager och industri tillverkar de även fallskydd för pallstallage. 

Troax AB anses även ha en av världens mest moderna produktionsanläggningar för 

nätpaneler.  

Företaget är flexibelt vilket gör att produkter testas och förbättras kontinuerligt och 

anpassas för olika behov och lokaler till olika marknader.  

Nuförtiden är Troax en internationell koncern med global verksamhet och har egna 

säljbolag representerade i 20 länder. 

1.1.1 Pallställ och montering 

Ett pallställ, eller stallage, är en hyllkonstruktion där det går att förvara pallar på höjd. 

Detta görs genom att balkar placeras ut och bygger på höjden, så att pallar kan 

placeras ovanpå tvärbalkar. Stället byggs sedan i flera våningar för att spara plats ute 

på lager samt för att kunna ha fler pallar på en liten yta. 

Fallskyddet fästs i en konsol (figur 1) som i sin tur sitter fast på balkarna i pallstället 

för att hålla emot om en pall av någon anledning börjar röra sig mot den bakre kanten 

på stället. Fallskyddet gör så att de personer som rör sig bakom pallstället kan känna 

sig säkra och slippa risken som annars kan uppkomma om en pall av någon anledning 

rör sig bakåt. 
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1.2 Problembeskrivning 

Problemet som har studerats är att de som monterar fallskyddet på stallaget anser att 

det är krångligt och svårt att skruva in muttrarna som håller fast fallskyddet. Eftersom 

skruven inte går hela vägen igenom balken, utan bara går halvvägs igenom, så blir det 

svårt att komma åt då det antingen är en halvt sluten eller helt sluten profil. Alltså blir 

det krångligt att komma åt att skruva fast muttern på baksidan. Problemet ligger inte 

bara i att det är svårt att skruva åt muttern, utan det kan medföra bland annat skador 

och utmattning på kroppen hos de som monterar. Detta eftersom de måste stå och 

arbeta i konstiga ställningar för att komma åt bakom och innanför balken. 

Dagens fästelement går att använda vid monteringen av fallskyddet på ett flertal olika 

stallagebalkar. Detta kräver att också framtida element gör det. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna rapport är att ta fram ett förslag på ett fästelement som endast fästes 

framifrån och som även håller för de krav som finns för det nuvarande fästelementet. 

1. Hur kan ett fästelement fästas framifrån, utan mutter på baksidan? 

2. Hur kan ett fästelement se ut som går att använda till de flesta typer av 

balkar med olika typer av hål och hålstorlekar? 

3. Hur påverkas hållfastheten om fästelementet endast monteras från en sida? 

1.4 Omfång och Avgränsningar 

I detta arbete kommer det att utredas och tas fram ett antal förslag på fästelement. Det 

kommer ske studier på befintlig lösning samt på ett av alternativen som tas fram under 

urvalsprocessen och uppfyller de satta kraven. Då företaget vill att konsolen för 

Figur 1. Montering av fallskyddskonsol. 
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fallskyddet och fästelementet ska vara separata, kommer det endast att genomföras 

studier kring fästelementet. Det kommer även att antas att balken samt panelen inte 

kan gå sönder. 

De hållfasthetsberäkningar som genomförs under arbetet kommer endast att inriktas 

på fästelementet. För att göra detta kommer det att användas datorstödda 

hållfasthetssimuleringar i SolidWorks Simulation. I Simulation kommer det endast att 

fokuseras på linjära krafter och statiska beräkningar. Studierna i simulation kommer 

att sättas upp som ett ”worst case” scenario, d.v.s. den påfrestning som sker i 

konstruktionen i den värst tänkbara situationen och de värsta tänkbara förhållandena. 

De dynamiska krafterna kommer att konverteras till statiska krafter för att underlätta 

uppsättningen av simuleringar. Detta görs även på grund av bristande kunskap om 

dynamiska krafter samt uppsättningen av dessa i Simulation. 

Det kommer endast att genomföras förslag och undersökningar på skruv med M8 

standard och inte några andra storlekar eller standarder. Det kommer inte heller att tas 

med några undersökningar kring materialet på balk, konsol eller gallerpanel. De 

hålstorlekar på balkar som kommer att tas med i undersökningen har en 

variationsbredd på 9-15mm. Dock kommer det att fokuseras på hål med bredden 

9mm. 

Förändringar i monteringstiden kommer att beaktas under produktframtagningsfasen, 

men inga studier kommer att genomföras för att kontrollera monteringstiden av de 

olika förslagen. 

Det kommer inte heller att läggas något fokus på att tillverka några prototyper av de 

lösningsförslag som tas fram. 

1.5 Disposition 

Denna rapport kommer först att innehålla en teoretisk bakgrund som sammanfattar de 

olika teorier som används under arbetets gång. Där kommer det även att tas med de 

existerande produkterna på marknaden som används idag inom andra sammanhang.  

Därefter beskrivs hur arbetet med projektet har gått till och vilka hjälpmedel som 

användes.  

Sedan beskrivs projektets resultat, där de olika produktförslagen beskrivs och visas 

där det även sker en kort diskussion om de olika förslagen. Resultatet innehåller även 

resultatet ifrån hållfasthetsberäkningarna som genomfördes i SolidWorks och 

Simulation där resultaten analyseras och diskuteras. 

Detta följs av en slutsatsdel där slutsatserna från resultatet diskuteras. Här dras även 

en slutsats om vilket eller vilka förslag är bäst lämpade att ta fram. Det sker även en 

diskussion om vad man behöver tänka på vid en eventuell fortsatt forskning. 

Rapporten avslutas med ett antal bilagor som innehåller kravbeskrivningen, 

hållfasthetsberäkningar, simulation beräkningar och en sökordslista.  
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2 Teoretiskt ramverk  

2.1 Produktutveckling 

Produktutveckling kan ses och göras på två olika sätt. Det första är att kontrollera den 

befintliga produkten och se vad som behöver och kan ändras för att göra produkten 

”bättre” än vad den redan är. Detta sätt att arbeta används främst då man vill lösa 

mindre problem eller göra mindre förändringar på en produkt. Det andra arbetssättet är 

att skapa en helt ny produkt med den gamla som stöd för arbetet. Detta arbetssätt 

används främst då man vill göra större eller mer drastiska förändringar på en produkt. 

Alltså används detta arbetssätt då förändringarna på en produkt är så stora att det är 

enklare att skapa en ny från grunden. 

2.1.1 Processen 

L. Fu, P. Jiang och W. Cao (2013) beskriver produktutveckling, eller mer specifikt 

produktutvecklingsprocessen, som en process där man gör om en kunds behov till en 

teknisk och marknadsmässig lösning. Detta stödjs av B. Bergman och B. Klefsjö 

(2014) som säger att kundens behov är en central del i produktutvecklingsprocessen 

som även menar att en produkts kvalité är en tydlig effekt av hur väl man har tagit 

hänsyn till kundens behov. Därför är det viktigt, ur ett kvalitetsperspektiv, att ha 

kraven i åtanke och regelbundet kolla tillbaka på dessa för att se om man gör det som 

man faktiskt ska göra. B. Bergman och B. Klefsjö (2014) menar även att det är viktigt 

att de uppsatta kraven uppfylls då kraven ska vara grundade och komma ifrån kundens 

krav på produkten. 

L. Fu, P. Jiang och W. Cao (2013) menar dessutom, när de pratar om att dokumentera 

sitt arbete, att varje produktutvecklingsprocess är unik men att de kan dela vissa 

funktioner och element. Därför är det viktigt att modellera och simulera 

produktutvecklingsprocessen med syftet att leda och hjälpa arbetet av framtida 

produktutvecklingsprocesser. Detta håller B. Bergman och B. Klefsjö (2014) med om, 

men de menar på att arbetsprocessen bör dokumenteras för att underlätta vid framtida 

arbete och syftar då till internt arbete, som t.ex. på ett företag. Detta kan dock bero på 

att de skriver ur en organisations perspektiv där det sker mycket konkurrens och då 

man använder kvalitet som ett konkurrensmedel. 

2.2 Ensidesfästade fästelement 

Med ensidesfästat fästelement menas ett fästelement som endast monteras från en 

sida. På marknaden idag finns det tre typer av ensidesfästade fästelement, ”expander 

plugg”, ”expander skruv” och ”krok skruv”. 

2.2.1 Expander plugg 

Är en pluggdetalj som man stoppar in i fästningshålet som man sedan skruvar in en 

skruv i. När skruven får tag i skårorna i pluggen så drar den ihop sig och två till fyra 

flikar trycker emot på andra sidan av fästningshålet (figur 2).  
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Figur 2. Expander plugg. 

2.2.2 Expander skruv 

Är som en expander plugg med skruv där expandern och skruven sitter ihop i 

varandra och där man inte kan ta isär dem (figur 3). 

 

Figur 3. Expander skruv. 

2.2.3 Krok skruv 

En L-formad skruv (figur 4) som man trär in i fästningshålet och som man sedan drar 

åt med en mutter. 

  

Figur 4. Krok skruv. 

2.3 Skruvstandard 

2.3.1 M-skruv 

M-skruvserien är en typserie för skruvar där M står framför en siffra. Siffran står för 

diametern på skruven. Ett exempel på en skruv i M-serien är M8. Denna skruv har en 

diameter på 8mm.  

2.3.2 Skruvmaterial 

Skruvar är indelade i 12st hållfasthetsklasser enligt SS-ISO-898. Ett exempel på en av 

dessa klasser är 8.8 som betyder att brottgränsen för skruven som används är 800MPa 

och att sträckgränsen för samma skruv blir 80 % av brottgränsen, d.v.s. 640MPa. Ett 

exempel på ett material med denna standard är SS-2225-04. (K. Björk, 2013) 
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Figur 5. Balk till stallage, Sverige. 

2.4 Stallagebalkar  

De flesta stallagebalkar i Sverige som används i lagermiljö ser ut som i figur 5. Där 

finns det både runda samt avlånga hål. Det förekommer även vissa balkar med 

fyrkantiga hål. Hålen har dessutom varierande storlek. 

    

2.5 Lagar och regler 

Enligt arbetsmiljöverket så finns det inga riktiga föreskrifter och lagar inom 

arbetsmiljölagen1 som säger att man ska ha fallskydd bak på ställningarna. De säger 

istället att man bör ha det som ett egenintresse. Det finns inte heller några regler för 

vad ett fallskydd ska hålla för, utan de får tillverkarna av fallskydden själva sätta efter 

eget tycke.  

Däremot säger arbetsmiljölagen att den arbetsmiljö som man vistas i ska vara säker 

samt att arbetsuppgifterna inte ska innefatta moment som kan leda till skador och 

obekvämligheter för den som utför dem. 

2.6 Passning 

Passning beskrivs som det samband som råder vid hopsättning mellan måtten på två 

detaljer som ska sättas ihop, t.ex. en skruv som ska träs in i ett hål, och är skillnaden 

mellan dessa mått. I ISO systemet beskrivs detta samband som en kombination av hål- 

och axeltolerans.  Dimensionsskillnaden ger upphov till ett positivt eller negativt 

spelrum mellan de två detaljerna, vilket anses vara det centrala i ett passningssystem. 

Passningen ger således uttryck för graden av rörlighet eller grepp mellan två 

samhörande detaljer. Enligt F. Johansson och M. Eriksson (2007) finns det tre 

huvudgrupper inom passning, spelpassning, mellanpassning och greppassning. 

 Spelpassning är då hålets tolerans ligger helt över axelns tolerans. Denna 
passning leder till att axeln, t.ex. en skruv, kan gå in i hålet utan några större 
yttre krafter. 

 Mellanpassning är då hållets och axelns tolerans ligger helt eller delvis täcker 
varandra. Detta innebär att det kan krävas en större kraft för att föra in axeln i 
hållet. 

                                                 

1 Arbetsmiljölagen, Kapitel 3 (2015) 
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 Greppassning är då hålets tolerans ligger helt under axelns tolerans. Detta 
leder till att de två detaljerna mer eller mindre är fastbundna med varandra. 
Detta innebär även att det krävs en större kraft för att föra dem samman, men 
även att ta dem isär. Exempel på detta är träpluggarna som bland annat 
används vid själv montering av möbler, ex IKEA möbler. 

Vid passning mellan två detaljer använder man i regel antingen hålets eller axelns 

mått som basmått för bestämning av den andres tolerans.  

2.7 SolidWorks och Simulation 

SolidWorks2 är ett 3D-modeleringsprogram som till största del används av 

konstruktionsföretag och industrier. I programmet kan man skapa 3D ritningar och 

modeller. För att sätta ihop en större modell av ett flertal andra mindre så används 

sammanställningar där man kan fästa de olika delarna i varandra med hjälp av mates. 

2.7.1 FEM-beräkning 

Finita Elementmetoden (FEM) är en numerisk metod för att lösa partiella 

differentialekvationer med hjälp av en dator. FEM används både inom vetenskap och 

teknologi då den tillåter att mycket komplexa tekniska problem kan analyseras i 

detalj. (P. M. Kurowski, 2014). 

Inom mekanisk konstruktion används FEM bland annat för att beräkna och göra 

hållfasthetsanalyser av konstruktioner. Detta görs då i moderna CAD-system vilket 

tillåter konstruktören att snabbt kunna kontrollera hållfastheten på detaljer som ännu 

bara finns som datormodeller med ett realistiskt resultat. Ett exempel på ett sådant 

CAD-system är SolidWorks där man arbetar med 3D modeller. SolidWorks använder 

sig av sitt egna inbyggda hållfasthetsberäkningsprogram SolidWorks Simulation för 

att utföra hållfasthets- och FEM-beräkningar. 

Vid lösandet av en partiell differentialekvation så delar FEM in problemet i ett flertal 

mindre problem, kallat finita element, för att sedan approximera dessa för att få fram 

ett resultat utifrån de ingående värdena. 

2.7.2 Utryck som förekommer i SolidWorks och Simulation 

Det finns och används ett flertal olika utryck och ord inom både FEM och 

SolidWorks. Här nedan följer några exempel på ord och utryck som ofta används med 

en kort förklaring till deras innebörd enligt P. M. Kurowski (2014). 

Statiska beräkning- är en beräkning där man applicerar en kraft som är menad att 

påverka konstruktionen konstant eller då man vill att kraften ska gå långsamt till det 

önskade värdet under undersökningstiden.  

Fixtures- används för att hålla fast konstruktionen och/eller förhindra förflyttningar 

och rotationer i en viss riktning. Man kan även använda fixtures för att simulera en 

symmetri hos en konstruktion. Ett exempel på en fixtur är Fixed Geometry som låser 

fast en detalj/yta för att förhindra förflyttning och rotation i alla riktningar. 

Singularitet- en punkt, linje eller ett område där det sker en spänningskoncentration 

där spänningen är orimligt hög och/eller går emot oändligheten. Sker oftast i hörn 

                                                 

2 SolidWorks, http://www.solidworks.com/sw/products/3d-cad/part-assembly-modeling.htm  

http://www.solidworks.com/sw/products/3d-cad/part-assembly-modeling.htm
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eller kanter i en detalj under simuleringar. Inträffar ofta i kanten av en fixeringsyta på 

detaljen. 

Mesh- då man applicerar en mesh, eller ”meshar”, delar man in modellen i mindre 

delar (element) i form av trianglar eller tetraeder som är sammankopplade i ett antal 

punkter (noder). Under simuleringen är det i dessa punkter som programmet 

approximerar och beräknar spänningarna och förskjutningarna.  (Se figur 6) 

 

Figur 6. Tetraediskt element med fyra noder. 

Bearing Load- är en kraft som appliceras på en yta och där man bestämmer en 

riktning för kraften. Kraften kommer då endast att påverka ytan som en tryckande 

kraft, och det sker ingen dragning i ytan. Vid ojämna och avrundade ytor fördelar sig 

även kraften på ett sätt så att det blir mindre kraftpåverkan ”längre ner” på ytan och 

mer i toppen, d.v.s. kraften fördelas i lager. (Se figur 7)  

 

Figur 7. Kraftpåverkan vid Bearing Load, där pilarna representerar kraft och dess riktning. 

Virtual Wall är ett kontaktvillkor i Simulation där man med hjälp av ett plan skapar 

en vägg som man låter förhindra detaljer eller delar av detaljer att passera igenom. 

Split Line delar en yta eller detalj utifrån en skiss. De två delarna tolkas av 

SolidWorks som två olika ytor/detaljer som sitter ihop. 
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2.8 Fysiska och mekaniska samband 

Alla formler som används i detta arbete är hämtade och härledda från formler ur ”Formel 
och tabeller för mekanisk konstruktion” (K. Björk, 2013), samt ”Tabeller och formler för NV- och 
TE-programmen” (L. Ekbom, 2002).  

Rörelseenergi   𝑊 =
𝑚𝑣2

2
  (1) 

 

Rörelsemängd.   𝑃 = 𝑚𝑣  (2) 

 

Kraft.    𝐹 = 𝑚𝑎 =
∆𝑃

∆𝑡
 (3) 

 

Dragspänning  𝜎 =
𝐹

𝐴
  (4) 

 

Hålkanttryck   𝑝 =
𝐹

𝑑𝑡
  (5) 

 

Maximalt tillåtna skjuvspänningen 𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 = 0,6𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙 (6) 
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Tabell 1. Enheter och enhetsbeteckningar 

Beteckning Storhets benämning Enhets benämning Enhet 

m Massa (Kilogram) Kg 

g Gravitationsacceleration (Meter/Sekund2) m/s2 

a Acceleration (Meter/Sekund2) m/s2 

h Höjd (Millimeter) mm 

v Hastighet (Meter/Sekund) m/s 

W Energi (Joule) J 

F Kraft (Newton) N 

P Rörelsemängd (Newton*Sekund) Kg m/s 

A Area (Millimeter2) mm2 

T Tangentiell 

skjuvspänning/tvärkraft 

(Newton) N 

τ Skjuvspänning (Mega Pascal) N/mm2 

(MPa) 

σ Dragspänning 
(Mega Pascal) N/mm2 

(MPa) 
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3 Metod och Genomförande 

3.1 Val av datainsamlingsmetod 

För att ta reda på vilka redan existerande produkter som finns inom området 

”ensidesfästade fästelement” har det genomförts internetsökningar med hjälp av 

Google. Det har då studerats hur andra skruvar uppfyller de satta kraven och hur dessa 

eventuellt går att använda till det angivna problemet. Nackdelen med denna 

datainsamlingsmetod är dock att sökresultaten som kommer fram är ordnade efter 

relevans och mest besökta för den ”sökfras” som man använder. Detta kan leda till att 

det kan förekomma ”bortfall” eller oönskade filtreringar. Till hjälp för att få så 

effektiva resultat från Google användas en infographic3 för hur man får ut det mesta 

från Google. Det har även tagits med sökningar i Diva4 för att få med vetenskapliga 

och akademiska texter som annars inte kommer med. 

För att studera vilka olika typer av balkar och hålmönster det finns, delar företaget 

med sig av listor på de vanligaste balkarna på den Europeiska marknaden. Dessa listor 

verifieras med hjälp av egna undersökningar av den Europeiska marknaden. Detta 

genomförs med hjälp av Google enligt infographic. 

För att öka förståelsen av problemet, d.v.s. att det är svårt att fästa fallskyddet i 

stallaget, genomfördes en testmontering av ett fallskydd i en testanläggning på 

företaget.  

3.2 Val av arbetsmetod 

I arbetet med att ta fram förslag på ensidesfästade fästelement har det genomförts 

modellbyggen i 3D-moduleringsprogrammet SolidWorks. Där modelleras de olika 

förslagen och produktidéerna upp. För varje idé genomförs det även en utvärdering 

för att se hur väl kraven uppfylls. 

För att testa och utvärdera förslagen på fästelementen utifrån företagets 

konstruktionsskarv, samt krav på hållfasthet, byggs en testmiljö upp i SolidWorks 

Simulation.  

När de olika förslagen är framtagna sätts de in i en tabell där förslagen mäts mot de 

uppsatta kraven. Förslagen som klarar av de satta kraven jämförs sedan med den 

befintliga skruven. 

Monteringstiden för befintlig skruv tas fram och beräknas under testmonteringen vid 

projektets start(se Bilaga 3). 

Den mekanik och hållfasthet som används under arbetet är där för att kontrollera att 

lösningsförslagen klarar av spänningarna som de kommer påfrestas av, men även för 

att ta reda på hur spänningsfördelningen ser ut i och på skruven när pendeln träffar 

gallernätet.  

                                                 

3 HackCollege.com, (2011) Infographic: Get more out of Google 

4 Diva, http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=4053  

http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=4053
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3.3 Kravbeskrivning  

Se Bilaga 3 ”Kravspecifikation” för mätvärden. 

 Ska ha samma diameter som befintlig skruv. 

 Ska ha samma storlek på skruvhuvudet som befintlig skruv. 

 Ska klara av att bli träffad av en pendel med specifik rörelseenergi. 

 Det ska gå att fästa skyddet utan att behöva komma åt från baksidan. 

 Monteringstiden ska vara lägre än den befintliga. 

 Ska gå att monteras både i runda- och avlånga hål. 

Kraven sätts upp tillsammans med och i samförstånd med Troax. Kravspecifikationen 

skrivs enligt K. Ulrich och S. Eppingers (2008) anvisningar och tips vid upprättande 

av kravspecifikation. 

3.4 Planering 

Beskriver upplägg och planering för arbetet.  

Se Bilaga 2. 

3.5 Koppling mellan frågeställningar och metod 

Genom att använda Google under informationssökningen för att få information om 

balkarna kommer det endast komma med sådant som hör sökningen till. Det är 

Google som bestämmer vilka länkar som kommer komma först, därför måste 

sökorden vara specifika (se Bilaga 5) och användbara för att få just den information 

som behövs till undersökningen. Sökningen för att hitta redan existerande fästelement 

kommer att ske på samma sätt, först genom Googlesökningar och sedan genom att gå 

in på de specifika webbplatser som dyker upp för att se de eventuella lösningarna. 

3.6 Trovärdighet 

Den information som kommer från de länkar som Google-sökningarna hittat kommer 

att kritiskt granskas för att på så sätt sålla ut opålitliga källor och källor som inte ger 

svar på det som behövs för arbetet. Granskning av hemsidor kan ske på flera sätt, bl.a. 

genom att kolla upp företaget på andra sidor än de som företaget själva satt upp, 

(bredare bild). Genom att göra detta kommer informationen som rapporten tar upp 

vara mer pålitlig och därmed kommer våra slutsatser även vara mer pålitliga med 

hänsyn på den aspekten.  

De beräkningar som genomförs kommer att granskas och kontrolleras i efterhand för 

att se om de är trovärdiga.  

3.7 Alternativ för skruvar samt urval av dessa.  

Det har tagits fram sex (6) olika alternativ på skruvar vilka ska granskas för att se om 

de uppfyller de satta kraven. Det sätts även upp vilka för och nackdelar som de olika 

förslagen har. Förslagen sätts sedan in i en tabell där de ställs mot kraven för att se om 

dessa uppfylls. Dessutom kommer den befintliga skruven att vara med i jämförelsen 
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för att även se om denna klarar av kraven. Det ges även ett förslag på 

tillverkningsmaterial till varje förslag. 

3.7.1 Befintlig skruv 

En helt vanlig rak skruv (figur 8). Det är denna skruv som används idag, det är en 8.8 

skruv som fästs med hjälp av en mutter på insidan av balken. Denna skruv håller för 

islaget och kommer därför också att vara den som våra förslag jämförs med då de 

passerat urvalsfasen. Tillverkningsmaterialet är galvaniserat stål. 

 

Figur 8. Befintlig skruv. 

3.7.2 Bakplatta 

Bakplattan, (figur 9), består av en metallbricka med jämnt fördelade hål vilka är 

borrade och gängade där skruven sedan placeras och skruvas fast. Brickan är något 

längre än en konsol för att alltid kunna användas även om skruven kommer längst upp 

och längst ner på konsolen. Problem kan uppstå om en skruv måste placeras där det 

inte finns något hål på plattan. Dock avlägsnar inte denna lösning arbete på baksidan 

av balken utan endast minimerar arbetet bak på balken. I denna lösning används 

befintlig skruv. Tillverkningsmaterialet är galvaniserat stål. 

 

 

Figur 9. Bakplatta. En platta som monteras bakifrån där skruvar sedan kommer framifrån och låser 

fast. 
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Fördel: Ingen användning av mutter krävs, lätt och billig att tillverka, det går att 

använda dagens skruv, lätt att demontera. 

Nackdel: Kräver åtkomst på baksidan, kräver att hålen passar med balkens hål. 

Koncept: Eget koncept.  

3.7.3 L-skruv 

L-skruven, (figur 10), kan ha mutterbricka och mutter monterade innan den ska fästas 

i konsolet och på så sätt minska monteringstiden. Dessutom är längden på den 

ogängade sidan tillräckligt lång för att nå till kanten på de balkar som har beskådats. 

Tack vare detta kommer inte skruven att rotera för alltid utan kommer att fastna i 

kanten av balken och är därför enkel att montera. Tillverkningsmaterialet är 

varmförzinkat stål.  

 

 

Figur 10. L-skruv. Som en vanlig L-skruv fast med gängorna på motsatt sida och närmre mittenvinkeln.  

Fördel: Passar till alla typer av hål, lätt att tillverka, är lätt att montera, använder 

samma verktyg som dagens, lätt att demontera. 

Nackdel: Utan tillräckligt stöd från utsidan kan denna komma i glid, kan dessutom 

vara trång att få in i ett 9mm hål. 

Koncept: Inspirerad av krok skruv (se figur 4).  

3.7.4 Plugg 

Är en 9mm plugg med ett 8mm hål rakt igenom som man trycker in i hålet vilket gör 

så att ”motståndskilarna” fälls in och sedan knäpps fast på baksidan. Därefter skruvar 

man in en 8mm skruv in i hålet i pluggen. Skruven gör nu så att inte motståndskilarna 

dras ihop och gör så att pluggen går ut igen, (Se figur 11). Tillverkningsmaterialet är 

varmförzinkat stål. 
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Figur 11. Plugg. Trycks in i hållet och sedan skruvas en skruv igenom. Inspirerad av en plugg. 

Fördel: Lätt att montera, går att använda dagens skruv. 

Nackdel: Fungerar bara till runda 9mm hål och en total balk- och konsoltjocklek på 

5mm, svår att demontera. 

Koncept: Inspirerad av expander plugg (se figur 2).  

3.7.5 Skruv plugg 

En plugg som måste slås in i hålet och som sedan dras åt med mutter och bricka från 

utsidan. Denna kommer att vara väldigt trög att få in i hålet eftersom kanterna måste 

gå att fälla in, (Se figur 12). Tillverkningsmaterialet är varmförzinkat stål. 

 

 

Figur 12. Skruv plugg. Den trycks in i hålet och sen får baksidan av den hålla emot. 

Fördel: Lätt att montera, går att använda samma verktyg som för dagens skruv. 

Nackdel: Fungerar bara till runda 9mm hål, svår att tillverka, svår att demontera. 

Koncept: Inspirerad av plugg (se figur 11).  

3.7.6 Expander 

Armarna fälls ut genom att skruven skruvas. Dessa armar kommer sedan att vara 

fixerade på balkens innerkant. Armarna fälls ut och hålls på plats med hjälp av 
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motstånds mutter som åker in då man skruvar på skruven, (Se figur 13). 

Tillverkningsmaterialet är galvaniserat stål.  

 

 

Figur 13. Expander. Små armar som fälls ut för att hålla emot trycket. 

Fördel: Lätt att montera, lätt att demontera, använder samma verktyg som dagens, 

passar i de flesta hål. 

Nackdel: Svår tillverkning, många ingående delar. 

Koncept: Inspirerad av expander skruv (se figur 3).  

3.7.7 Flipp-skruv 

Skruven förs först in i hålet. När den har kommit tillräckligt långt in fälls en ”flipp” 

ner och man kan dra tillbaka skruven tills ”flippen” tar emot på baksidan, figur 14. 

Därefter skruvas det på en mutter med en bricka. Tillverkningsmaterialet är 

varmförzinkat stål. 

 

 

Figur 14. ”Flipp-skruv” Innangärdet består av en metallbricka som kan rotera med hjälp av en axel. 

Fördel: Lätt att montera, lätt att demontera, passar till de flesta hål typerna. 

Nackdel: Svår tillverkning, många ingående delar. 

Koncept: Eget koncept. 
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Urvalet går till så som det är beskrivit under rubrik 3.7, nämligen att de jämförs först 

med om de uppfyller kraven och om dessa uppfylls jämförs de med varandra och 

därefter studeras det hur väl de klarar av krafterna som kan verka på skruvarna. 

De krav som ska uppfyllas är följande:  

A. Ska ha samma diameter som befintlig skruv. 

B. Ska ha samma storlek på skruvhuvudet som befintlig skruv. 

C. Ska klara av kraften från en pendel med specifik rörelseenergi. 

D. Det ska gå att fästa skyddet utan att behöva komma åt från baksidan. 

E. Monteringstiden ska vara kortare än den befintliga. 

F. Ska gå att montera i alla hålformer med bredden 9 – 15mm.  

Monteringstiden uppskattas till följd av egna monteringstester av befintlig skruv. 

Alternativ och 
nummer 

A B C D E F 

Befintlig skruv (1) Ja Ja Ja Nej - Ja 

Bakplatta (2) Ja - ? Nej Ja Ja5 

L-skruv (3) Ja - ? Ja Ja Ja 

Plugg (4) Ja - ? Ja Ja Nej 

Skruv plugg (5) Ja - ? Ja Ja Nej 

Expander (6) Ja Ja ? Ja Ja Nej6 

Flip-skruv (7) Ja - ? Ja Ja Nej 

Det är endast en skruv som klarar av alla de satta kraven, förutom kravet för 

pendeltestet som inte än har genomförts, vilken är L-skruven (3). Därför kommer L-

skruven och den befintliga skruven att jämföras med varandra med hänsyn på kraften 

som verkar på dem under pendeltestet. 

3.8 Uppsättning i SolidWorks och Simulation 

Beskriver hur detaljerna och systemet med detaljer sätts upp för att replikera Troax 

testcenters slagtest. Dessutom beskrivs det hur fixeringar och krafter appliceras på 

systemet samt detaljerna. 

Se Bilaga 4.

                                                 

5 Till viss del då det är specifikt avstånd mellan hålen i plattan. 

6 Armarna viks inte ut tillräckligt för att klara av de större hålen. 
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4 Resultat och diskussion 

4.1 Resultat för ”Hur kan ett fästelement fästas framifrån, utan 

mutter på baksidan?” med diskussion kopplad till relevanta teorier 

Enligt befintliga lösningar på marknaden så som expander plugg, expander skruv och 

krok skruv så finns det ett flertal olika lösningar där fästelementet endast fästs 

framifrån. De flesta av de lösningar som har tagits fram under arbetets gång bygger på 

dessa redan befintliga lösningar. Det togs även fram ett par lösningar som gick ifrån 

de befintliga lösningarna och som tänjer lite på kraven. Sammanlagt blev det sex (6) 

förslag på fästen under arbetets gång. 

Först har vi plugg, (figur 15) som är en plugg som trycks in i hålet, efter att man har 

passat konsolen till balken, som man sedan skruvar in en skruv igenom för att 

förhindra att pluggen ger efter och åker ur. Från expanderpluggen togs sedan skruv 

pluggen, (figur 16) fram som är en skruv som använder en likande 

konstruktionslösning som pluggen där man trycker in skruven som sedan hakar fast på 

baksidan. Därefter skruvas en mutter och en bricka på för att hålla fast skruven och 

konsolen. Problemet med dessa två är att de endast passar till runda hål med en 

specifik diameter samt att skruv pluggen blev för styv för att kunna monteras. 

 

 

Figur 15. Monterad expander plugg (Plugg). 

 

 

Figur 16. Monterad skruv plugg. 
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Sedan har vi flipp-skruven, (figur 17) som är en skruv som använder en ”flipp” 

lösning i änden av skruven. Tanken är att när man för in skruven så ska ”flippen” åka 

ner och stoppa upp skruven att åka tillbaka, den fungerar på samma sätt som 

skruvhuvudet på en vanlig skruv. Skruven fästes sedan i konsol och balk genom att 

man skruvar fast en mutter i gängorna på skruven. 

 

 

Figur 17. Monterad flipp-skruv. 

Därefter togs det fram ett förslag en platta, (figur 18) där det gjordes 15st hål. Plattan 

gjordes avlång och i ungefär samma längd som konsolet med syftet att den ska passa 

till alla typer av hål och samtidigt ge stöd för hela konsolet under påfrestning. Plattan 

är tänkt att placeras bak på balken och att man sedan skruvar in skruvarna igenom 

balken och in i hålen i plattan. Denna konstruktion kräver dock lite arbete bakom och 

innanför balken. 

 

  

Figur 18. Monterad bakplatta. 

Det togs även fram en expanderskruv, (figur 19) som är i tre delar, skruven, expander 

armarna och muttern. Man monterar skruven i konsol och balk redan ihop monterad, 
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d.v.s. de tre delarna sitter redan ihop till en detalj. När man fört in skruven i hålet så 

skruvar man som en vanlig skruv. Det gör så att muttern åker in och armarna fälls ut 

och trycker emot hålets innervägg och baksidan av balken och drar då skruvhuvudet 

och konsolet emot sig. Problemet med denna lösning är att den inte passar till alla 

typer av hål och hålstorlekar då den inte klarar av att fällas ut tillräckligt. På figuren 

nedan ses två skruvar, en utfälld och en infälld. 

 

 

Figur 19. Monterad expander skruv. 

Till sist har vi L-skruven, (figur 20) som är inspirerad av krok skruven i figur 4. I 

förhållande till krokskruven i figur 4 så har det i detta förslag valts att korta ner änden 

med gängorna och sedan förlänga änden som är avsedd att hamnar bak eller innanför 

balken. 

 

 

Figur 20. Monterad L-skruv. 
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4.2 Resultat för ” Hur kan ett fästelement se ut som går att använda 

till de flesta typer av balkar med olika typer av hål och 

hålstorlekar?” med diskussion kopplad till relevanta teorier 

Utifrån jämförelseanalysen av de olika förslagen kom det fram att endast ett av 

förslagen klarade av alla de satta kraven, förutom kravet på pendeltestet, vilken blev 

L-skruven, se figur 21. Den klarar av att fästas i alla hål med bredden 9-15mm och 

alla de hålformer som används på balkar. L-skruven har en diameter på 8mm då ett av 

kraven var att skruven skulle följa M8 standarden, men även för att kunna få plats i ett 

9mm hål med grov spelpassning, samt med hänsyn på användning av en 

säkerhetsmarginal, då det annars kan uppstå problem med att få in skruven på grund 

av den böj som L-skruven har. Skruven kommer alltid att kunna användas till en 

konsol som har storleken 9mm på sina hål eftersom det går att vinkla skruven. Om 

innerhålet (hålet i balken) också är 9mm finns dock risken att skruven inte kommer att 

passa som tänkt eftersom radien kommer att påverka placeringen av L:et till att inte 

kunna ligga emot balken helt och hållet utan istället med en liten vinkel. Skruven 

kommer ändå att gå att använda och skruvas åt någorlunda som den ska men den 

kommer som sagt att sitta i hålet med en liten vinkel som kommer att öka 

skjuvspänningen som verkar på skruven. En minskning av diametern från 8mm till 

7mm skulle utesluta detta problem. Men med en minskning av diametern påverkas 

hållfastheten i skruven negativt. För att undersöka möjligheten att minska diametern 

på skruven krävs vidare studie av företaget för att optimera användningen av L-

skruven. 

 

 

Figur 21. L-skruv. 

4.3 Resultat för ”Hur påverkas hållfastheten om fästelementet 

endast monteras från en sida?” med diskussion kopplad till relevanta 

teorier 

Bland de olika lösningsförslagen, i sitt nuvarande stadie, som tagits fram var det 

endast en som uppfyllde alla kraven som satts för arbetet, L-skruven. 
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Resultatet från hållfasthetsberäkningarna för L-skruven kommer därför att jämföras 

med beräkningarna för originalskruven (den raka). Det som jämförs kommer vara 

resultaten i diagram 1 och i diagram 3 (Bilaga 4) för att se vad den potentiella 

skillnaden kommer vara för spänningarna i skruvarna. Resultatet från skjuvstudien 

gäller för båda skruvarna vilket innebär att dessa inte går att jämföras med varandra 

på samma sätt som för dragstudien. 

4.3.1 Dragstudie för rak skruv och L-skruv 

Resultatet från dragstudien i simulation för den raka skruven visar att dagens skruv får 

en maximal spänning på 500MPa då den dras med 10000N vilket visas i figur 22 samt 

23. Denna spänningskoncentration är placerad i kanten av fixeringsytan där den är 

oändligt styv. Därför bortses denna koncentration från vidare undersökningar.  

 

Figur 22. Spänningsfördelning samt maximal spänning under dragstudie. 
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Figur 23. Sektionsvy för maximal spänning samt en spänning vald på måfå. 

Enligt handberäkningar blir den maximala spänningen vid dragkraft 200MPa. Detta 

stämmer överens med figur 22 samt 23 då färgskalan på dessa ger samma resultat, 

vilket också spänningen som valdes på måfå i figur 23 visar. 
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Resultatet från dragstudien för L-skruven visar att den maximala spänningen är ca 

14000MPa.(Se figur 24) 

 

 

Figur 24. Spänningsfördelning för L-skruv med fixering och kraft. 

Det sker spänningskoncentrationer kring båda sidor av skruven då den inte kan 

passera de satta villkoren i form av väggar. Detta går att se där ”Max” är 14000MPa. 

Denna spänning kommer inte att studeras närmare då den påverkas av ett oändligt 

styvt plan som kommer i kontakt med skruven. Samma sak gäller för 

spänningskoncentrationerna som sker runt om på grund av planen. Därför undersöks 

härefter spänningarna endast i närheten av radien på skruven. Där den maximala 

spänningen är 6100MPa (se figur 25-28). 
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Figur 25. Sektionsvy av spänningsfördelning samt maximal spänning under dragstudie. 

 

Figur 26. Sektionsvy av spänningsfördelning samt maximal spänning med sträckgräns 640MPa. 
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Figur 27. Spänningsfördelningen samt maximal spänning under dragstudie. 

 

Figur 28. Spänningsfördelning samt maximal spänning med sträckgräns 640MPa. 
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Då man jämför dessa två studier går det att se att spänningarna i L-skruven är mycket 

högre än för den raka skruven. Den bör vara högre än den raka då den är krökt och 

formad som ett L, men då den har en likartad geometri i övrigt bör den inte vara så 

mycket högre än den raka skruven (jämför figur 23 med figur 26), där de maximala 

spänningarna uppgår till 200MPa respektive 6100MPa. Den grundläggande skillnaden 

i studierna är att L-skruven behöver fler villkor för att inte åka ur hålet och därmed får 

den ofysikaliska tvång vilket leder till ofysikaliska resultat. Så med det i tanke så är 

spänningen i L-skruven så pass hög att den blir orimlig. Detta tyder då på att 

uppsättningen av L-skruven är fel och har för ”hårt” uppsatta villkor. Då spänningen 

för den raka skruven stämmer överens med handberäkningarna (Bilaga 1) så dras 

slutsatsen att det är uppsättningen av L-skruven som är fel. Och vid vidare studie på 

uppsättningen av L-skruven drogs slutsatsen att felet troligen ligger i användningen av 

plan vilket gör så att skruven blir oändligt styv i kontakt med planen, vilket resulterar 

i att spänningarna blir högre än vad de borde vara. Dragstudien på den raka skruven 

blir däremot precis så som den borde bli med hänseende på de resultat som 

handberäkningarna gav. Resultatet av detta är att den raka skruven kommer att 

påverkas med en dragspänning på 200MPa vilket är lägre än sträckgränsen för 

skruven (640MPa) och kommer därmed inte skadad. Under montering kommer 

kraften dessutom att fördelas över åtta (8) stycken skruvar vilket medför att 

dragspänningen på en skruv endast blir en åttondel, alltså 25MPa, vilket även detta är 

under alla gränser för materialet. L-studien går som sagt inte att analysera mer än att 

den inte går att lita på. Uppskattningsvis borde den ligga på en högre nivå än den raka 

skruven men inte så pass mycket som det blev under simuleringen. 

 

4.3.2 Skjuvstudie för rak skruv och L-skruv 

Resultatet från skjuvstudien visar att när den raka skruven eller L-skruven påverkas av 

10000N blir den maximala spänningen i skruven 1226MPa. (Se figur 29 och figur 30) 

 

Figur 29. Spänningsfördelningen under skjuvstudien samt maximal spänning. 
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Figur 30. Sektionsvy av spänningsfördelningen under skjuvning med sträckgränsen 480MPa. 

 

Den visar även att det sker en singularitet i skjuvningsområdet som innebär att 

spänningen i detta område blir större i programmet än i verkligheten. Sådana 

spänningskoncentrationer skapas virtuellt på grund av att materialet inte tillåts att 

böjas ut som det vill. Medelspänningen i skjuvområdet ligger på 330MPa. Detta 

innebär att den faktiska maximala spänningen i skjuvområdet ligger emellan 330MPa 

och 1226MPa. Enligt handberäkningarna (Bilaga 1) är maximal spänning vid 

skjuvning 833MPa vilket ligger inom spannet 330MPa-1226MPa. Detta innebär att 

den faktiska maximala skjuvspänningen som skruven upplever kan ligga på 833MPa, 

vilket är rimligt med tanke på att all kraft appliceras som skjuvning. Dock ligger 

maximala tillåtna skjuvspänningen på 480MPa (Bilaga 1) vilket innebär att ingen av 

skruvarna, verken rak eller L-skruv, håller för en skjuvande kraft på 10000N. Men om 

man tar i beaktning att all kraft ligger skjuvande är det inte så konstigt att den inte 

håller. I verkligheten fästs en panel med åtta (8) skruvar vilket betyder att kraften 

fördelas på dessa skruvar. Detta innebär då att spänningen i skruven delas på åtta (8) 

vilket resulterar i att maximal skjuvspänning i en skruv är 833/8=104MPa vilket 

betyder att ett system med skruvar håller för en skjuvande kraft på 10000N. 

Skjuvspänningen i skruven kan dessutom variera på grund av storleken på hålet i 

balken som används. 

 



Resultat 

29 

4.4 Diskussion kring resultaten 

Om en skruv med diametern 8mm påverkas av en skjuvande kraft på 10000N kommer 

spänningen enligt de genomförda simuleringarna bli maximalt 1226MPa och enligt 

handberäkning bli 833MPa. Därför är det mycket orimligt att L-studie skruven skulle 

kunna utsättas för en spänning som är högre än vad ett ”worst case” är. Alltså L-

studien borde inte kunna visa mer än vad en skjuvstudie gör. Därmed är det uppenbart 

att uppsättningen inte är optimal och att resultaten inte går att använda till 

meningsfulla slutsatser. Om all kraft mot förmodan skulle komma skjuvande i ett 

verkligt scenario på gallernätet skulle kraften fördelas lika över åtta (8) stycken 

skruvar. Vilket betyder att skruvarna i verkligheten inte skulle kunna gå över den 

skjuvande gränsen på 480MPa utan istället maximalt, om man kan räkna en 

spänningskoncentration som maxspänning, hamna på 1226/8=153MPa. Därmed 

kommer skruven, som sagt, inte påverkas tillräckligt mycket för att gå sönder eller ens 

uppnå sträckgränsen. 

Resultatet för hållfasthetsberäkningarna tar endast med L-skruven som förslag och de 

övriga förslagen har sållats bort. Detta innebär att möjligheten att vid en vidare studie 

och utveckling av dessa har försummats vilket resulterar i att ett eventuellt 

lösningsförslag aldrig kommer med. Därför rekommenderas ytterligare studier på 

dessa detaljer i framtiden. 
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5 Slutsatser  

5.1 Implikationer 

Det slutgiltiga förslaget, L-skruven, betyder att det kommer att vara enklare och 

säkrare att montera gallernäten på balkarna. Framförallt då man inte längre måste 

komma åt bakifrån och därmed inte behöver luta sig utanför skyliften för att trä på en 

mutter på baksidan. I och med det minskar risken under monteringen då man kan hålla 

sig inom skyliftens ramar vilket är i linje med arbetsmiljölagen. Men även för att det 

bara är att trä i skruven i hålet utan att behöva tänka på smådelar som annars kan 

distrahera och försvåra monteringen. En tanke som finns med skruven är också att 

mutter samt mutterbricka kan komma färdigmonterade på skruven alternativt 

monteras på denna innan man använder den för att även på detta sätt minska tiden 

som annars spenderas uppe i luften och istället bara behöva trä i skruven och skruva åt 

muttern på denna.  

5.2 Slutsatser och rekommendationer 

Den kravspecifikation som är uppsatt tillsammans med företaget uppfylls endast till 

viss del. Eftersom vi inte utför tester på alla krav, t.ex. monteringstiden, samt att vi 

bl.a. valt att avgränsa oss från kostnad så vet vi inte hur lång tid det tar att montera L-

skruven och inte heller om priset kommer att överstiga 3 kronor. Dessa värden kan 

dessutom vara väldigt arbiträra eftersom t.ex. kostnader ändras under tid. Dessutom är 

dessa mer som riktlinjer (önskvärda) än som krav som vi kunde ta hänsyn till under 

framtagningen av skruven. Dessutom kommer vissa av kraven, t.ex. att 

skjuvspänningen inte ska överstiga 480MPa inte att hållas, varken för det test eller 

med de handberäkningar som gjorts på den. Resultatet blir alltså att den inte kommer 

att hålla för kraften 10KN då den maximala kraften som skruven klarar av i 

skjuvspänning beräknades till att bli 5762N. Men i verkligheten kommer inte kraften 

att kunna omvandlas från dragkraft till skjuvkraft i så stor grad eftersom krafterna är 

vinkelräta med varandra och att det dessutom kommer att finnas fler skruvar än en (1). 

En mer realistisk skjuvspänning i skruven skulle vara om konsolet lyckas rubba 

skruven några grader snett och i så fall rör det sig inte om mer än vad vi ansåg absolut 

högst, fem (5) grader. Resultatet av det visade att skjuvspänningen i skruven enligt 

handberäkningar endast uppgår till 872N. I skjuvstudien (se figur 30) går det att se 

spänningsfördelningen inuti skruven. Denna spänning håller sig väldigt bra till de 

handberäkningar som gjorts, nämligen att spänningen kommer att hållas på runt 

850MPa. Mer därtill så beräknas spänningarna i skruvarna både i datorn och för hand 

med en skruv i åtanke, som ska plocka upp all kraft. Under den verkliga 

uppsättningen kommer kraften att fördelas på minst åtta (8) skruvar. Dessutom är 

inslags-ytan centrerad under det pendeltest som görs.  

Studien bygger för tillfället på att konsolet tar upp allt moment som överförs från 

panelen och att skruven endast påverkas av dragkraft och skjuvkraft och att momentet 

därmed bortses från. Därför bör vidare studier genomföras där man tar hänsyn till det 

moment som sker i systemet vid islag. 
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En rekommendation inför framtida arbete är att ta reda på exakt hur mycket som 

gallernätet tål samt att ta reda på exakt hur kraften överförs till skruvarna för att sedan 

se hur stora skruvar som faktiskt behövs för att klara av jobbet, och på så sätt inte 

använda mer/starkare skruvar än vad som faktiskt kommer att göra nytta. Det kan 

dock vara ett bra val att använda en skruv som är mycket starkare än vad den behöver 

vara för att på så sätt minska sannolikheten för fel vid t.ex. felmontering, alltså t.ex. 

att nätet skulle hålla med fyra skruvar men det används åtta, därmed gör det ingen 

större verkan om en skruv som inte upptäcks vara defekt monteras in i nätet.   

En annan aspekt att ta upp när vi talar om skruven är att L-skruven kommer att tåla 

mindre än vad originalskruven gör eftersom originalskruven var helt rak och L-

skruven har en radie på sig. Detta betyder att originalskruven håller för större 

kraftpåverkan än vad L-skruven gör. Men L-skruven klarar, till skillnad från 

originalet, också av det satta kravet att man inte ska behöva komma åt från baksidan 

när man fäster konsolerna i balkarna.  

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är spelpassning vid montering. Skruven har en 

diameter på 8mm och hålet har en bredd på 9mm, därmed kan det finnas en risk att 

monteringen blir försvårad på grund av skruvens L-form. 

Spänningen som uppkommer i L-skruven lyckades vi inte få ett bra värde på. Detta 

beror på att villkoren som användes vid uppsättningen blev för hårda. Vi lyckades 

alltså inte få skruven att bete sig så som den skulle göra vid en verklig händelse. De 

resultat som borde kommit av L-skruven borde visat en spänning i klass med den raka 

skruven, det vi fick fram var istället att kraften låg många gånger högre än den raka 

vilket vi inte anser är verklighetstroget. De höga spänningarna ”bevisade” att de 

simuleringar som gjorts var för snäva och därför är resultaten av dessa tester inte 

relevanta att diskutera mer än till den grad att det inte borde göras på samma sätt i 

framtiden. 

5.3 Vidare arbete eller forskning 

Om arbetet ska utvecklas vidare på samma sätt som tidigare borde simuleringsbitarna 

vara i större fokus. Uppsättningarna som vi försökte använda, både i L-skruven och 

även när vi försökte sätta upp hela gallersystemet under simulering var sämre än vad 

vi hoppats på. Gallernätsystemet var för stort och var tvunget att förenklas för att 

simuleras. Det förenklades fram till dess att vi insåg att vi inte ens kunde använda 

eventuella resultat och därför frångicks det helt. Detta kunde vi göra eftersom det inte 

var nätet som var fokus på arbetet men det är ändå något som vi tycker borde vara 

med vid framtida studier för att få ett resultat som helt stämmer överens med 

verkligheten. När L-skruven simulerades lyckades vi inte att få studien att visa riktiga 

resultat på grund av att vi satte för hårda villkor på skruven. Vi satte upp det precis 

som det ser ut på riktigt, med en balk, en konsol, en mutter, och en skruv. Men vi 

kunde ändå inte lita på det resultat som framkom. Därför vore det bra att göra 

vidarestudier på den biten, om hur L-skruven borde sättas upp för att få ett riktigt 

resultat och inte ett resultat som bygger på för många fasta villkor i uppsättningen. 
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Mekaniska uträkningar   Bilaga 1 
 

1 Uträkningar med hänseende på slagtestet. 
 

Informationen som kommer från vår uppdragsgivare angående slagtestet 

(pendeltestet) är att en pendel som väger 160 kg ska träffa ett gallernät med energin 

2500 J. 

Vi ska räkna ut vilken hastighet pendeln ska träffa med, och dessutom med vilken 

kraft pendeln träffar gallernätet, eftersom det är kraften vi behöver och inte energin 

till våra beräkningar. 

Den information som kommer från uppdragsgivare är alltså att: 

Pendeln väger 160 kg alltså m = 160kg 

Pendeln ska slå in i gallerväggen med energin 2500 J alltså W = 2500J 

Det är denna information som kommer att stå till grunden för de uträkningar som görs 

för slagtestet. 

1.1 Pendelns hastighet vid islag. 

För att veta vilken hastighet som pendeln kommer att ha när den träffar gallernätet 

kommer rörelseenergin att användas. 

𝑊 =
𝑚𝑣2

2
 (1) 

Det antas nu att all energi omvandlas till hastighet. 

 

Vi sätter in de värden som redan finns att tillgå. 

 

2500 =
160𝑣2

2
 (2) 

 

v bryts ut: 

𝑣 = √
2500

160
× 2 = 5,59 (3) 

 

Pendeln kommer vid islaget att färdas med en hastighet av 5,59 meter per sekund 

(m/s).  
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1.2 Kraften som verkar på gallernätet. 

 

𝑃 = 𝑚𝑣 (4) 

𝐹 =
∆𝑃

∆𝑡
 (5) 

P=Rörelsemängd=Newton sekund (Ns)=kg m/s 

m=massa=kg 

v=5,59m/s 

𝑃 = 𝑚𝑣 = 160𝑘𝑔 × 5,59𝑚/𝑠 = 894,4𝑘𝑔𝑚/𝑠 = 894,4𝑁𝑠 (6) 

 

Tiden som det tar från dess att pendeln slår i gallernätet till dess att hastigheten på 

pendeln är 0𝑚/𝑠 uppskattades som lägsta tid, från film, till att vara 126𝑚𝑠, alltså 

0,126𝑠. Filmen från vilken tiden är uppskattade ifrån har dock brister i avseende på 

antalet bilder per sekund då det är en ”standardkamera” som används. Uppskattningen 

är därför i det lägre laget. 

Eftersom 𝐹 =
∆𝑃

∆𝑡
 får vi fram att: 

 

𝐹 =
894,4𝑁𝑠−0𝑁𝑠

0,126𝑠−0𝑠
= 7098𝑁 (7) 

 

Alltså kraften som avges från pendeln till gallernätet är 7098N.  

Denna kraft kan jämföras med en truck som puttar på en pall på ett ställ för långt så 

den slår i nätet. 

 

Rörelsemängden är kraften som inverkar på ett objekt fördelat på en sekund. I detta 

fall fördelas det bara på 0,126s och därför ökar kraften i förhållande till tiden. 

 

Tiden som det tar för pendeln från dess att den slår i till dess att den vänder är 

uppskattad, därför kan den vara fel trots att uppskattningen var i det låga laget (kortast 

möjliga tid). För att motverka observationsfel kring tiden så läggs det till en kraft på 

nästan 3KN, (40 %), vilket gör att det blir en säkerhetsmarginal på de uträkningar som 

görs.  
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1.3 Dragkraft. 

 

För att undersöka ifall skruvarna håller för den förutsatta kraften från pendeln så sätts 

skruvarna in i ett statiskt system där vi drar med kraften 10000N, alltså kraften från 

pendeln samt en säkerhetsfaktor. Genom detta kommer vi att få fram den 

dragspänning som skruvarna utsätts för under denna belastning. 

 

𝜎 =
𝐹

𝐴
=

𝐹

𝜋𝑟2 (8) 

 

𝜎 =
10000

𝜋42 = 199𝑀𝑃𝑎 (9) 

 

Brottgränsen för en skruv med ISO standarden 8.8 är 800MPa och sträckgränsen är 

80% av denna, d.v.s. 640MPa. Detta visar att den befintliga skruven håller för 

påfrestningen eftersom spänningen endast blir en 
1

3
 av den tillåtna sträckgränsen. 

1.4 Hålkanttryck. 

För att räkna ut den eventuella skjuvspänningen som skruvarna påverkas av används 

hålkanttryck. Denna är härledd från formeln för skjuvspänning. 

 

𝑝 =
𝐹

𝑑𝑡
 (10) 

 

I detta fall sätts att F=10000, d=8 och t=1,5 där d är diametern av hålet/skruven och t 

är hålets djup d.v.s. tjockleken på den tunnaste balken. 10000N avser att hela kraften 

som sker vid ett eventuellt islag sker på skruven från sidan.  

 

𝑝 =
10000

8×1,5
= 833 𝑁 𝑚𝑚2⁄ = 833 𝑀𝑃𝑎 (11) 

 

Den maximalt tillåtna skjuvspänningen fås ut genom att ta  

 

𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 = 0,6𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙 (12) 

 

Där 0,6 är en konstant. 

Brottgränsen, σtill.brott, för skruv- och mutterstål med ISO standarden 8.8. är 800MPa. 

 

𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 = 0,6 × 800 = 480 𝑀𝑃𝑎 (13) 
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Den maximalt tillåtna spänningen vid skjuvning är 480 MPa.  

 

Resultatet visar på att skruven inte kommer att hålla för en kraft på 10000 N då 

skjuvspänningen i skruven, 833 MPa kommer att överstiga den maximala tillåtna 

skjuvspänningen, 480MPa för en skruv med denna diameter som sitter i det sagda 

hålet.   

 

Den maximala kraft som en skruv med diametern 8mm klarar av att bli träffad utav 

som ren skjuvkraft blir därmed.  

 
480𝑀𝑃𝑎

833𝑀𝑃𝑎
× 10000𝑁 = 5762𝑁 (14) 

 

Kraften som verkar på skruven om konsolet lyckas att böja sig med 5°. 

 

sin 5 × 10000𝑁 = 872𝑁 (15) 

 

Detta är den maximalt uppskattade kraften som kan verka skjuvande på skruven.  

 

Den maximala skjuvspänning som kommer att verka på en skruv som sitter i ett hål 

med den tunnaste balken blir därmed. 

 

𝑝 =
872

8×1,5
= 73 𝑁 𝑚𝑚2⁄ = 73 𝑀𝑃𝑎 (16) 

 

Uträkningarna som görs i simuleringar kommer ändå att använda sig av den maximala 

kraften på 10000N. 

 

  



Bilagor 

39 

Planering    Bilaga 2 

Tabell 2. GANTT-schema
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Kravspecifikation    Bilaga 3 
 

KRAVSPECIFIKATION 

Användaren av fästelementet är montören som ska montera fästelementet i stallaget 

och fallskyddet. 

Nr  Krav/Behov Mätetal Enhet Idealvärde  

1 Ö 
Samma diameter som befintlig 
skruv. 

8 mm 8 

2 Ö 
Ska ha samma storlek på 
skruvhuvudet som befintlig skruv. 

13 mm 13 

3 N 
Ska klara av att bli träffad av en 
pendel med kraften. 

7100  N >7100 

4 N 
Det ska gå att fästa skyddet utan 
att behöva komma åt från 
baksidan. 

   

5 Ö Gå fort att ta bort. 600  sekunder <600 

6 Ö 
Monteringstiden ska vara kortare 
än den befintliga. 

1800  sekunder <1800 

7 N 
Ska passa i de fem (5) största 
märkena av pallställ i Europa 

5  st >5 

8 N Ska klara av en dragspänning på: 800 N/mm2 <800 

9 N Ska klara av en skjuvspänning på: 480 N/mm2 <480 

10 Ö Max tillverknings kostnad på 3  kr <3 

11 Ö 
Skapa en lista med de vanligaste 
stallage tillverkarna i Europa. 

10  st >10 

Ö=Önskvärde, N=Nödvändigt krav 

Kraven är satta efter information från Troax, samt av egna uträkningar och 

observationer. Idealvärdet är det värde som är det mest ideala, ”bästa”, värdet eller 

värdeområdet för att nå det önskade resultatet. 
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Uppsättning i SolidWorks och Simulation Bilaga 4 
 

1 Uppsättning i SolidWorks 

1.1 Uppsättning 1 

Uppsättningen av systemet påbörjas genom att först skapa en sammanställning med 

syftet att fästa konsolen och de framtagna fästelementen i en stallagebalk. (se Figur 1) 

 

Figur 1. Stallagebalk med tillhörande konsol samt fästelement. 

Fästelementen fästs i balk och konsol på samma sätt som det är tänkt att fästas i 

verkligheten för att få ett så realistiskt resultat som möjligt, vilket går att se i figur 2.  

 

Figur 2. Exempel på fästelement med tillhörande mutter samt mutterbricka.  

Det monteras fyra konsoler i balken med två fästelement i varje konsol, vilket går att 

se i figur 3. Konsolerna monteras enligt monteringsanvisning och avståndet mellan 

dem tas fram ifrån höjden på gallerpanelerna som Troax har delat med sig av. 
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Figur 3. Avståndet mellan två stycken konsoller.  

Därefter sätts sammanställningen med balken och fästelementen in i en ny 

sammanställning. Här sätts det in fyra kopior av balken in och matas emot 

sammanställningens front plan med balkens front plan. Därefter sätts alla balkarna till 

samma höjdnivå i förhållande till ”golvet” och fördelas sedan ut med bestämt 

mellanrum mellan sig. Balkarna 1 & 2 och 3 & 4 sätts ut med ett mellanrum på 185 

cm, balkarna 2 och 3 sätts med ett mellanrum på 275 cm. Avstånden är tagna ifrån 

mätningar på balkarna i Troax Test center för att få värden som är jämförbara med de 

som Troax kommer att få vid ett eventuellt test på fästelementen i framtiden.  

Därefter sätts gallerpanelerna in i sammanställningen. Dessa monteras i konsolen 

enligt monteringsanvisning från Troax. Detta innebär att gallren monteras omlott. 

Gallersystemet placeras med lika stort avstånd mellan ytterkanten på det yttersta 

gallret och den yttersta balken, vilket görs på båda sidor av modellen med hjälp av att 

sätta ett avstånd till kanten. (se Figur 4) 

 

 

Figur 4. Sammanställning med gallernät och balkar. Samt hur gallernäten monteras omlott. 

Denna uppsättning visade sig senare i Simulation att den var för komplicerad att 

beräkna då den var för stor och hade för många ingående delar som påverkade 

varandra och med komplicerade kontaktvillkor. Den förenklades genom att göras till 
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en fjärdedel och sedan använda symmetri för att sätta upp beräkningen. Detta fick 

dock läggas ner då beräkningstiden blev för lång och vi litade inte på resultaten som 

kom ut. Detta resulterade i en ytterligare förenkling med förenklade antaganden om 

kraften och kraftpåverkan på fästet, se Uppsättning 2. 

1.2 Uppsättning 2 

Denna uppsättning är en förenkling av den tidigare uppsättningen. Den är avgränsad 

till skruven och hur den påverkas av drag- och skjuvande krafter.  

Inför denna uppsättning antas det att fästet endast påverkas av kraften på två sätt, en 

dragande kraft i fästets normalriktning, samt en skjuvande kraft som är vinkelrät mot 

fästets normal(se Figur 5). 

  

Figur 5. Skjuvkraft (svart pil). Dragkraft (röd pil). 

Det skapas två detaljer för att genomföra studien på skruven, en rak skruv som saknar 

huvud för att kolla spänningarna vid drag och skjuvning (se Figur 6) och en special L-

skruv med större mått på längden (se Figur 7). 

  

Figur 6. En rak skruv. 
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Figur 7. Special L-skruv. 

För att applicera mesh control och för att kunna fästa skruven på rätt sätt så skapas 

split lines på de två testdetaljerna (se Figur 8 samt Figur 9). Figur 8 visar en rak 

skruv utan skruvhuvud och med kortare kropp för att minska beräkningstid. 

 

Figur 8. En rak skruv med split lines. 

 

Figur 9. Special L-skruv med split lines. 

Det skapas även två plan i L-skruvs-detaljen som är tangentiella med insidorna på 

skruven. Planet som är tangent med den långa delen har som syfte att simulera 
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baksidan av balken som skruven sedan ska fästas i. Det andra planet har som syfte att 

motverka böjningar i skruven då man drar i den. (Se Figur 10).  

  

Figur 10. L-skruv med tangentiella plan. 

2 Uppsättning i Simulation 

Kraften som används är den samma som den som var tänkt att appliceras i hela 

systemet, 10000N.  

2.1 Rak skruv 

2.1.1 Drag-studie 

För att studera spänningarna vid drag så fixeras den ena änden av skruven och sedan 

applicera kraften i den andra. (Se Figur 11) 

 

Figur 11. Rak skruv med dragkraft. 

Vid meshning av detaljen väljs en start mesh för detaljen där standard meshen sätts till 

0,5mm, (se figur 16 samt 17). Denna sätts på hela detaljen då vi inte ser några kritiska 

eller problem områden. Det skapas även en split line 1mm från fix ytan med syftet att 



Bilagor 

46 

mäta spänningarna i detaljen då det kommer att uppstå singularitet i kanten av fix 

ytan. 

2.1.2 Skjuv-studie 

Kraften, 10000N, appliceras som en direkt skjuvande kraft, där hela kraften appliceras 

på skruven och den tänkta ytan. Ytan som kraften appliceras i ska simulera att skruven 

trycks in i balkhålets vägg som har en minsta tjocklek på 1,5 mm. För att applicera 

kraften och för att simulera att den trycks in i balken används ”bearing load” (Lila 

pilar i Figur 12). Bearing load används då det inte sker några dragande krafter i 

skruven. Simuleringen är istället att den trycks mot insidan av hålet. 

Skruven hålls fast med hjälp av ”fixed geometry” som appliceras på ändytan närmast 

kraften, (orangea pilar i Figur 12) och i en yta längst ner på skruven som är skapad 

med hjälp av split line (gröna pilar i Figur 12).  

  

Figur 12. Fixerad rak skruv med bearing load. 

  

Figur 13. Meshningspunkter i rak skruv. 
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Tabell 1. Meshningsstorlek för rak skruv vid skjuvning 

Meshningspunkter Meshstorlek (mm) 

1 0,5 

2 0,5 

3 0,5 

4 0,75 

 

Se Figur 20 som visar meshen för rak skruv vid skjuvning. 

2.2 L-skruv 

Denna studie görs för att se hur spänningarna går i L-skruven då man drar i den enligt 

figur 5 (röd pil). Först görs ett kontaktvillkor som kallas ”Virtual Wall” mellan 

skruven och det plan som ska simulera balken, där planet sätts som en vägg som 

skruven inte kan passera. För att motverka att skruven åker iväg sätts ändytan fast 

med ”fixed geometry”. Det andra planet sätts, som det tidigare planet, till att vara en 

vägg som skruven inte kan passera. Dock används denna till att motverka att skruven 

böjer sig då man drar i den. (Se Figur 14)  

 

Figur 14. Fixerad L-skruv med normalkraft på 10000N. 

 

Figur 15. Meshpunkter i L-skruv. 



Bilagor 

48 

Tabell 2. Meshningsstorlek för L-skruv 

Meshningspunkter Meshstorlek (mm) 

1 0,625 

2 1,0 

3 1,5 

4 2,25 

5 5,0 

 

Se Figur 18 samt 19 som visar meshen för L-skruv. 

2.3 Konvergensstudie  

För varje studie som görs kommer meshstorleken att ändras från grövre till finare 

mesh för att på så sätt minimera risken för fel med uträkningarna vid t.ex. en 

singularitet. Spänningen beräknas då på fler noder, för att på så sätt upptäcka 

singulariteter och skilja dessa från då spänningen konvergerar, d.v.s. när skillnaden i 

spänningen från studie till studie går mot noll.  

Två av studierna, dragstudien och skjuvstudien (Bilaga 4), börjar med en meshstorlek 

på 0,5mm i det område som undersöks och sedan går storleken gradvis ner till 0,1mm 

respektive 0,075mm. I studien L-skruv är startmeshen istället 0,625mm och slutar på 

0,125mm. Detta görs endast eftersom studien är mer komplex och därför tar längre 

tid. 

Genom att göra på detta viset kommer singulariteter och spänningskoncentrationer att 

framstå tydligare. Detta visas genom att ta ut maxspänningen och den genomsnittliga 

spänningen vid varje studie och sätta in dem i ett diagram för att på så sätt se om och 

när maxspänningen konvergerar. 
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2.3.1 Dragstudie 

Inför konvergensstudien för dragstudien genomförs en första studie där meshen sättas 

till 2mm för hela detaljen. Detta görs för att se hur spänningsfördelningen ser ut i 

detaljen. Utifrån detta ses det att det sker en hög spänningskoncentration kring 

fästytan i detaljen. Spänningskoncentrationen identifieras som en singularitet då den 

inträffar i en kant och att den sker i fästytan. Därför görs beslutet att avskilja denna 

yta ifrån studien. Men för att vara säkra så genomförs konvergensstudien ändå och 

fixeringsytan avskiljs från mätområdet genom att placera en split line 1 mm ovanför 

fixeringsytan. 

Diagram 1. Konvergensstudie för dragstudie 

 

Diagram 1 visar att den maximala spänningen vid drag är ca 200MPa och att den inte 

ändras då meshen förfinas ytterligare. Detta visar då att om man drar i skruven med 

10000N så kommer den maximala spänningen bli 200MPa. 
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2.3.2 Studie Skjuvning 

En första studie görs med meshstorleken 2mm för att se hur spänningsfördelningen 

ser ut i skruven. Utifrån det identifieras ett riskområde där det sker höga spänningar. 

Detta område väljs ut till att vara mätområdet vid varje studie för att undersöka 

eventuell konvergens. 

Diagram 2. Konvergensstudie skjuvstudie 

 

 

Diagram 2 visar att maximala spänningen ökar i det valda mätområdet. Detta beror på 

att kraftövergången från platsen där den appliceras till materialet runt omkring inte är 

optimal. Spänningskoncentrationerna skapas virtuellt i programmet då materialet inte 

tillåts att böjas. Just nu är det spänningsdivergens men det skulle kunna undersökas 

om den senare kommer att konvergera om man minskar meshen ytterligare. Men 

sannolikheten är stor att den bara kommer att öka oavsett hur liten meshstorlek som 

används med hänsyn till fixeringens avstånd till skjuvytan. Vi anser att storleken på 

meshen är tillräckligt stor för att säga att det som sker i området där maxspänningen 

inträffar inte är representativ för hela skruven eftersom spänningsfördelningen blir fel 

på grund av övergången från applicerad kraft till skruv. 
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2.3.3 Studie L-skruv 

Det sker, liksom i skjuvstudien, en första studie med meshstorleken 2mm. Utifrån det 

identifieras ett risk område där det sker höga spänningar. Detta område väljs ut till att 

vara mätområde vid varje studie för att undersöka eventuell konvergens. 

Diagram 3. Konvergensstudie L-skruv-studie 

 

Diagram 3 visar att spänningen konvergerar vid ca 6100MPa. Vilket innebär att 

meshen är tillräckligt liten för att kunna lita på den. Detta innebär att den maximala 

spänningen i skruven blir 6100MPa då den dras med 10000N. Dock är resultatet från 

studien inte tillförlitlig då uppsättningen inte går att lita på. 
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2.3.4 Meshning 

 

Figur 16. Meshningsstorlek för rak skruv 0,1mm. 

 

Figur 17. Meshningsstorlek för rak skruv, in zoomat 0,1mm. 

 

 

 

Figur 18. Meshstorlek för L-skruv, 0,125mm. 
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Figur 19. Meshstorlek för L-skruv i radie, 0,125mm. 

 

Figur 20. Meshstorlek under skjuvstudie, 0,075mm. 
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Valda sökord    Bilaga 5 
 

 Dexion 

 Link 51 

 Hilo 

 PSS 

 Apex 

 Redirack  

 Stakapal 

 Polypal  

 Sperrin  

 Symo  

 Torri  

 Stow  

 Esmena  

 Schaefer 

 Pallstallagebalkar 

 Balkar Pallstallage 

 Storlek  

 Hålstorlek 

 Hålplacering 

 Upright  

 Support  

 Bracking 

 Upright Pallet Racks 

 Pallet Racking 

 Connector 

 Caventer Fixes
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Ritningar    Bilaga 6 

 

Figur 1. Förslagsritning på "baklplatta". 
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Figur 2. Förslagsritning på "L-skruv". 
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Figur 3. Förslagsritning på "Plugg". 
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Figur 4. Förslagsritning på "Skruv plugg". 
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Figur 5. Förslagsritning på "Expander". 
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Figur 6. Förslagsritning på "Flipp-skruv". 


