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Förord 
Detta har varit ett roligt och lärorikt projekt även om allt inte riktigt blev som det var tänkt 

från början. Vi har fått en inblick i hur man arbetar vid andra institutioner och hur mycket 

jobb som ligger bakom ett projekt som på ytan kan verka enkelt. 

 

Vi vill tacka alla inblandade, det är många personer som har varit engagerade i detta projekt 

och som har hjälpt oss mycket.  
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Sammanfattning 
Detta är ett examensarbete för institutionen för bärande konstruktioner. Vi har konstruerat en 

flytande plattform på uppdrag av naturgeografiska institutionen, SU. Projektet i vilket 

plattformen skall användas var tänkt att genomföras i Tanzania, augusti 2000. En av våra 

uppgifter var även att följa med till Tanzania och vara ansvariga för plattformen på plats. 

Speciella förutsättningar såsom otillgänglig terräng och basisk miljö har gjort att plattformen 

måste vara demonterbar och bestå av lätta material som tål miljön. Delarna skall sedan 

monteras ihop vid provplatsen. Plattformen är uppbyggd av sandwichelement med PVC-kärna 

mellan glasfiberarmerade laminat. Elementen sitter ihop med hjälp av sammansatta I- och U-

balkar, liv av virke och flänsar av plywood. Denna trästomme är bärande och fungerar som 

länk mellan sandwichelementen. 

 

Vi har levererat en plattform som uppfyller de flesta krav som ställdes på den. Projektet som 

helhet har dock inte uppfyllt alla förväntningar. Det blev dyrare än uppskattat och tidplanen 

sprack. Dessa två faktorer var huvudorsaken till att resan till Tanzania inte blev av som 

planerat. 

 

Rapporten är en beskrivning av vägen från idé till färdig plattform. Vi beskriver 

omständigheterna kring projektet och vilka krav som ställs på plattformen. Plattformens 

konstruktion och funktion finns noggrant beskrivet, samt hur vi har tänkt och varför vi har 

valt vissa lösningar över andra. Vi redovisar hädelseförlopp som har agerat som hinder och 

vad som har gjorts för att åtgärda mindre bra lösningar. Vi har försökt beskriva arbetet som vi 

upplevt det, därmed är det mesta i kronologisk ordning. 

 

Abstract 
This is an examination paper at the department of Structural Engineering. We have 

constructed a floating platform at the request of the department of Physical Geography, 

Stockholm University. The project, in which the platform will be used, was supposed to take 

place in Tanzania in august 2000. One of our tasks would be to travel along to Tanzania and 

be responsible for the Platform during the testing. Special conditions, so as inaccessible 

terrain and basic environment, forces the platform to consist of small, light weighted parts that 

are resistant to a basic environment. The parts of the platform will be put together down by 

the lake. The platform is built of Sandwich panels that have a core of cross-linked polyvinyl 

chloride foam and laminate of glass weave. The panels are linked together with beams 

composed of timber as waist and plywood as flanges. This beam-frame is bearing and acts 

like a link between the sandwich panels. 

 

We have delivered a platform that fulfills most of the wanted requirements. The Project in it 

self has not fulfilled all the expected expectations. It turned out to be more expensive than 

expected and the timetable weren’t possible to keep. These two factors are the main reason 

why the trip to Tanzania didn’t take place as planned. 

 

This paper is a description of the planning that ended in a finished platform. We are 

describing the circumstances around the project and what demands we had to fulfill. The 

construction and the function of the platform are carefully described and also how we have 

discussed and chosen some solutions over others. We present incidents that have acted as 

hindrance and how we have tried to improve bad solutions. The work, as we have done it, is 

presented in chronological order.  
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1 Inledning 

Maria Ryner
1
 är doktorand på Naturgeografiska institutionen, Stockholms Universitet. 

Hennes forskning är inom ämnesområdet paleoklimatologi. Målet med forskningen är att 

undersöka klimatförändringar i atmosfären under en tidsperiod av ca 100 000 år. Trots att 

sådana forskningsprojekt är ganska vanliga har de allra flesta bedrivits på norra halvklotet. 

Därför har Maria Ryner
1
 funnit det intressant att undersöka en sjö som ligger i närheten av 

ekvatorn. I kraterhögländerna i Tanzania finns en krater som är delvis fylld med vatten. Ur 

sjöbotten skall 5 till 10 meter långa kärnor tas upp för att visa hur vegetationen har sett ut 

under den aktuella tidsperioden, vilket ger en indikation på hur klimatet varierat. Kratern 

ligger i ett område där endast fyrhjulsdrivna bilar kan ta sig fram. Transporten ner till sjön 

sker via en gångstig. Sidorna är för branta för lastdjur, därmed måste all utrustning bäras ned. 

Proverna tas upp ur sjöbotten vid olika vattendjup och därför måste provtagningen ske från en 

flytande plattform. Plattformar som använts i tidigare projekt av samma typ går ej att använda 

under de rådande omständigheterna. 

 

Maria Ryner
1
 kontaktade Håkan Sundquist

2
, professor i brobyggnad på KTH, för att få hjälp 

att hitta en lämplig plattform. Det som fick oss att bli intresserade av projektet var det 

praktiska innehållet i arbetet och dess annorlunda karaktär. Vår uppgift blev att konstruera 

och låta tillverka denna plattform så att projektet går att genomföra. Alla delar till plattformen 

skall tillverkas och provas här i Sverige innan det skeppas ner till Tanzania. Tanken är att vi 

ska följa med ner till Tanzania som ansvariga för plattformen och även vara till hjälp under 

provtagningen. 

2 Förutsättningar/Krav 

2.1 Förutsättningar 

2.1.1 Beskrivning av området. 

Sedimentprovtagningarna skall ske i ett naturreservat som heter Ngorongoro, vilket är ett 

8300 km
2
 stort område som ligger i norra Tanzania (se bild 2.1). Området gränsar till 

Serengeti Nationalpark och närmaste stora stad är Arusha (se bild 2.2). Den utvalda sjön heter 

Emakat och är belägen längst ner i Empakaaikratern, som man lättast når med jeep. Empakaai 

har en övre diameter på 6km och det sluttar brant ner till Emakat. Nerför kratersluttningen 

slingrar sig småstigar som man får följa för att nå sjön. Emakat har inget utflöde, och dess 

enda tillflöde är regnvatten som tillförs direkt eller strömmar längs kraterkanterna. Med 

vattnet följer då delar av vegetationen vilken sedan sedimenteras i botten på sjön. Detta har 

gjort sjövattnet basiskt med ett pH på ca.12. Vattennivån i sjön regleras av regn- och 

torkperioderna, och vad man vet har kratersjön aldrig torkat ut, det senare gör sedimenten 

speciellt intressanta eftersom de kommer att vara helt obrutna. Vilket innebär att man kan 

följa klimatutvecklingen genom att studera proverna. 

 

Vattendjupet når på det djupaste stället 70 m och sjöns diameter vid vattenytan är 4 km. 

Sedimentens densitet beräknas i genomsnitt vara 1200 kg/m
3
. Sjön omges av en smal 

strandremsa och kratersluttningar med låg vegetation.  
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Bild 2.1: Ngorongoro Naturreservat i norra Tanzania. 

 

 
Bild 2.2: Området runt Arusha och naturreservatet, med Empakaiikratern utsatt. 

2.1.2 Provutrustning och provning 

Sedimentproverna som skall tas kommer att vara mellan 5 och 10 meter långa. 

 

Provtagaren består av ett innerrör av plast och ett ytter rör i stål. Rören är 2,5 m långa och 

sammansätts till önskad längd. Stålrören väger 20 kg styck och totalt kommer 6 st. ytter rör att 

medtas. Plaströren väger ca 1 kg/m och 100 m plaströr skall tas med. Stålrören har en 

ytterdiameter på 65 mm och plaströrens innerdiameter är 59 mm. 

 

Provtagarsystemet som skall användas kallas Kullenberg och går ut på att med hydraulisk 

kraft och vikter pressa ned provtagningsrören i sedimenten (se bild 2.3). Vi kommer totalt att 

använda 300 kg i vikter där de enskilda vikterna väger 22 kg. På plattformen kommer ett 

provtorn att uppföras med en trissa över vilken en vajer skall löpa. Vajern rullas upp på en 

vinsch och vinschen skall drivas av en generator. I plattformen skall det finnas en 

öppning/springa där vi kan sänka ner provtagaren i vattnet. Längs ner i inner röret placeras en 

kolv som har samma ytterdiameter som rörets innerdiameter, 59mm. I kolven är vajern fäst, 

och den löper genom hela provtagaren upp till toppen. När röret är nedvinschat och 

provtagarens spets når botten utlöses en utlösningsanordning som trycker ner spetsen i 

sjöbotten och vajern börjar vinschas tillbaka. När kolven dras upp uppstår en hydraulisk kraft 
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som drar upp sedimenten in i provtagaren och pressar ned provtagaren i sedimenten. Då 

kolven nått toppen på provtagaren dras allt upp ur sjöbotten. När provtagaren når vattenytan 

tas vikterna från överdelen bort och plaströren tas upp och isär för att tillslutas med plastlock i 

bägge ändar. 
 

 
Bild 2.3: Kullenbergprovtagare, princip hur den fungerar. 

 

Proverna skall tas på olika ställen i Emakat, och därför skall plattformen kunna förflyttas. Två 

plastbåtar med motor skall finnas på plats som kan bogsera plattformen. Då plattformen skall 

användas ankras den i alla fyra hörn. Plattformen kan inte fästas på land då sjön är för stor 

samt att vegetationen på sluttningen är för låg och svag för att fästa en lina i.  

2.1.3 Tidsplan 

Plattformen skall vara färdigkonstruerad och delarna levererade i maj månad för att kunna 

provas i svenska vatten då. I juni skall all utrustning och delarna till flotten skeppas till 

Tanzania. Provtagningen i Emakat skall göras i augusti.  

2.1.4 Ekonomi 

Innan projektet startade, träffades alla inblandade parter och diskuterade budgeten och andra 

praktiska detaljer. Det blev bestämt att Maria Ryner
1
 och hennes handledare på 

Naturgeografiska Institutionen på SU, Karin Holmgren
3
 skulle träffa oss båda och vår 

handledare Håkan Sundqvist
2
 onsdagen den 23: e februari vid institutionen för 

byggkonstruktion. Det blev klarlagt att Naturgeografiska institutionen står för plattformens 

kostnader, eftersom de är beställarna. För att de skulle få en uppfattning om kostnader skulle 

vi göra en prisuppskattning för plattformen. Ansträngningar skulle göras för att hitta den 

billigaste lösningen. 
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Resekostnader för en examensarbetare var inräknat i deras budget. För den andra personen får 

institutionen för byggkonstruktion stå för resan. Det blev även bestämt att vi skulle söka 

diverse stipendier för att ekonomiskt hjälpa projektet.  

2.2 Krav 

Det som krävs av plattformen för att kunna bära ner den till kratersjön är att den är 

demonterbar i bärbara delar. En person beräknas klara av en last på 25kg, och delarna ska 

kunna bäras av två personer. Det innebär en maximal last på 50kg per del. Vid strandkanten 

skall sedan alla delar kunna monteras ihop. De material som plattformen är uppbyggda av ska 

klara av den basiska miljö som råder i sjön.  

 

Plattformen belastas dels av utrustning och dels av dragkraft från vinschen då den ska dra upp 

sedimentprovet. Det som skall vistas på plattformen under provtagningen redovisas i tabell 

2.1, antal framgår i Mathcadberäkning, se appendix A1 Beräkning av plattformens flytkraft. 

Det längsta provet som skall tas är 10m, på 70m vattendjup. Det vi vet om sedimenten är 

uppskattade värden på tryckhållfasthet och skjuvhållfasthet från Dan Livingstone
4
 respektive 

Jord och Bergmekanik
5
 på KTH (se tabell 2.2). Plattformen bör ha en flytkraft på mer än 

4,468 ton ( se A1 Beräkning av plattformens flytkraft). 

 

Delar Vikt  

Ytter rör  8 kg/m 

Innerrör 1 kg/m 

Vikter 22 kg/enhet 

Länk 12 kg/länk 

Sediment 2 kg/m 

Vinsch 70 kg 

Generator 40 kg 

Extra 130 kg 

Derrick 70 kg 

Personer 90 kg/pers 

Tabell 2.1: Indata för beräkning av plattformens flytkraft 

 

Lerans egenskaper  

Skjuvhållfasthet 10pound/inch
2
foot=135,07kg 

Tryckhållfasthet 15kPa 

Tabell 2.2:  Uppskattade egenskaper hos leran i Empakaii. 

 

För att kunna sänka ner och få upp de långa provrören ur vattnet behövs en öppen skåra från 

plattformens kortsida och över dess centrum. Plattformen skall tåla stötar och man ska kunna 

fästa utrustning med bultar eller skruvar. 

3 Förslag 

Utvecklandet av vår plattform har gått stegvis. Vi började med en ursprungsidé som vi har 

haft som grund. Sedan har vi samlat på oss material och diskuterat med fackfolk och 

professorer på KTH, med hjälp av det kom vi fram till tre olika förslag. Dessa presenterade vi 

för Maria Ryner
1
 med ett uppskattat pris samt för- och nackdelar med varje lösning. Sedan 

beslutade vi tillsammans med Maria Ryner
1
 vilket förslag vi skulle använda. 
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3.1 Förarbete 

Den ursprungliga idén efter att vi fått en uppfattning om problemets karaktär var att använda 

sig av block i expanderad polystyren som flytelement och en lättmetall, så som aluminium, 

som stomme och däck. I det fallet skulle blocken fästas under själva däcket och endast nyttjas 

för flytkraften. Vi försökte kontakta ett företag som arbetar med expanderad cellplast, 

Plastolit AB, men dessvärre fick vi inget svar.  

 

För att få lite idéer om vad som redan finns på marknaden besökte vi Båtmässan som ägde 

rum v.10 på Stockholmsmässan i Älvsjö. Där fick vi kontakt med en firma som heter Timbo-

Bryggan AB
6
. De arbetar med badbryggor, båtbryggor, fritidshamnar och vågdämpare. Vi 

fick telefonnummer och diverse material. 

 

3.2 Det första förslaget 

Timbo-Bryggan AB
6
 tillverkar bryggor som består av cylinderformade flytelement och med 

däck av tryckimpregnerat trä. Flytkropparna är fyllda med cellplast och har ett ytterhölje av 

HD-polyeten som skyddar dem från yttre åverkan. Timbo-Bryggan
6
 har även en arbetsflotte 

som består av två stora flytelement och ett däck, den är dock för ohanterlig för det här fallet. 

Med tanke på transporten av plattformens delar ville vi att flytkropparna skulle vara så korta 

som möjligt. Vi valde flytkroppar med diametern 500mm och längden 2200mm. 

Flytkropparna finns både med och utan skyddande hölje av HD-polyeten. Det bästa är med 

ytterhölje då det är tåligare mot slag vid transport och användning. För att uppnå en flytkraft 

på 4,5 ton krävs 14 st. flytkroppar som vardera har en flytkraft på 390 kg.  

Fördelningen av cylindrarna var tänkt så här: 

 

 
Bild 3.1: Flytelementens fördelning. 

 

Däcket på plattformen var från början tänkt att vara i aluminium, men efter att vi pratat med 

Kai Ödeen
7
, professor på institutionen för byggnader och installationer, och förstått att 

aluminium inte tål basisk miljö tänkte vi om. Vi bestämde oss för att använda en trästomme i 

stället, dock inte tryckimpregnerat trä eftersom det blir så tungt. Som däck kunde vi använda 

plywoodskivor. Till flytblocken finns det byglar av varmgalvaniserat järn med vilka man kan 

fästa elementen i ett däck.  

Det positiva med den här lösningen är flytkropparna, som är lätthanterliga.  

Nackdelar är dels att det behövs många flytelement och förslaget blir dyrare p.g.a. 

infästningen med byglar (se tabell 3.1). 
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Förslag 1(m hölje) Mängd Styckpris Summa 

Flytkroppar 14st 2600kr/st 36400kr 

Byglar 28st 210kr/st 5880kr 

Trästomme 62m 45kr/m 2790kr 

Däck i Plywood 27,5m
2
 410kr/m

2
 11275kr 

Totalsumma   56345kr 

    

Förslag 1(utan 

hölje) 
Mängd Styckpris Summa 

Flytkroppar 14st 865kr/st 12110kr 

Byglar 28st 210kr/st 5880kr 

Trästomme 62m 45kr/m 2790kr 

Däck i Plywood 27,5m
2
 410kr/m

2
 11275kr 

Totalsumma   32055kr 

Tabell  3.1: Uppskattat pris för plattform med flytcylindrar, 

med och utan ytterhölje 

3.3 Det andra förslaget 

När vi pratade med Kai Ödeen
7
 föreslog han att vi kunde prata med Karl-Axel Olsson

8
, 

professor inom Lättkonstruktion vid institutionen Flygteknik på KTH. Prof. Olsson har 

arbetat mycket med Sandwichelement och har bl.a. konstruerat farkoster till det marina. 

Elementen består av en mjuk kärna och ett hårt ytskikt, vilka har full samverkan. Vi gjorde ett 

förslag på hur en elementindelning kunde se ut (se bild 3.2) och genom diskussioner kom vi 

fram till en möjlig lösning. 

 
Bild 3.2: Indelning av sandwichelementen 
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Elementen, som har en kärna av PVC och glasfiber som täckskikt, kan kopplas samman med 

I-profiler och hållas ihop av U-profiler. Han menade dock att Aluminium skulle klara den 

basiska miljön i tio dagar.  

 

Det positiva med konstruktionen är att det blir få delar att bära till plats, då elementen 

fungerar både som däck och flytkropp. Varje element väger ca 40kg. En nackdel är att 

elementen är rektangulära, ca 2,5 m långa och därför otympliga att bära. Den andra nackdelen 

är att materialet är dyrt. 

 

Då vi gjorde ett överslag på kostnaderna för det här alternativet hade vi inte funnit några 

tillverkare av profilerna i aluminium och hade därför inget ungefärligt pris. 

 

Förslag 2 Mängd Styckpris Summa 

Sandwichelement 10st 4500kr/st 45000kr 

I-balk 8st  550kr/st* 4400kr 

U-balk 10st  550kr/st* 5500kr 

Totalsumma   54900kr 

Tabell 3.2: Uppskattat pris för plattform med sandwichelement 

* Priset är uppskattat, då vi ännu inte hittat någon tillverkare. 

3.4 Det tredje förslaget 

Ett billigt alternativ är att använda oljefat tillverkade i hårdplast. Oljefaten rymmer 200liter 

och väger 5 kg st. För en sådan lösning behövs 27 st. fat för att få tillräcklig flytkraft. Däck 

och stomme skulle vara i plywood och trä. 

 

Fördelen är de låga kostnaderna. Nackdelen med en sådan lösning är att det kan vara 

otympligt med många oljefat, och besvärlig att montera på plats. 

 

Förslag 3 Mängd Styckpris  Summa 

Oljefat 27st 150kr/st 4050kr 

Stomme 62m 45kr/m 2790kr 

Plywood 27,5m
2
 410kr/m

2
 11275kr 

Totalsumma:   18115kr 

Tabell 3.3: Uppskattat pris för plattform med oljefat 

3.5 Beslut 

Tillsammans med Maria Ryner
1
 beslutade vi vilket av de tre olika förslagen vi skulle använda 

oss av. Vi bestämde oss för det andra förslaget; att bygga upp plattformen av 

sandwichelement bestående av PVC-kärna och glasfiber som täckskikt, vilka sammanfogas av 

I- och U-balkar. Anledningen varför vi valde att konstruera plattformen på detta vis var bl.a. 

sandwichelementens dubbla natur. Då vi har flytelement och däck i en kropp består 

plattformen av färre delar, vilket är bra både vid transport och vid hopsättning nere vid 

strandkanten. Profilerna var tänkta i aluminium, men ännu hade vi inte haft kontakt med något 

företag som kunde hjälpa oss med dem. Sandwichelementen kunde tillverkas av DIAB AB
9
, 

ett företag i Laholm som Karl-Axel Olsson
8
 hade rekommenderat oss. 
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4 Beskrivning 

4.1 Utveckling av 2:a förslaget till den slutgiltiga designen 

Plattformen är uppbyggd av sandwichelement vilkas funktion är kombinerat däck och 

flytkraft. Elementen är sammankopplade mellan I- och U-balkar. Då vi har fått olika besked 

huruvida aluminium klarar den basiska miljön eller inte så väljer vi att ta det säkra före det 

osäkra. Vi väljer att använda trä, liv av virke och flänsar av plywood (se bild 4.1).  

 

 
Bild 4.1: Balktvärsnitt, I-balk resp. U-balk 

 

Tanken är att lasten från den tyngre utrustningen, vinsch och batterier, samt den last som 

påförs av provtagningen ska föras ned i balkarna. Flytblocken skall kunna bära den rörliga 

lasten, människor samt lättare utrustning. 

 

Utgångspunkten för plattformens area är det arbete som skall bedrivas från den. Längden på 

de prover som Maria Ryner
1
 vill ta upp är mellan 2,5 och 10 meter långa, därav bör längden 

på plattformen vara minst 5 meter. Bredden bestäms med hänsyn till arbetssituationen, fyra 

personer skall kunna arbeta kring skåran och övrig utrustning skall ha gott om plats så man ej 

riskerar att förlora den i vattnet. Vilket kan vara en risk om man måste flytta runt utrustning 

för att kunna arbeta. Bredden bör därför också ligga runt 5 meter. Från början arbetade vi med 

en plattform med utseende enl. bild 4.2.  Platt 

 
Bild 4.2: Det ursprungliga utseendet för plattformen, med hål vid mitten för att 

kunna arbeta med proverna. 

 

Hålet i mitten på plattformen är tänkt som en öppning för provtagaren då den kommer upp ur 

vattnet, tornet skall alltså stå centralt däröver. Öppningen måste vara tillräckligt stor för att 

man skall kunna ta upp provtagare med blyvikter utan att riskera att klämma sig. Blyvikterna 
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har en ytterdiameter på 200 mm, med en öppning på 600 mm skall man ha gott om plats att 

arbeta. Plattformen måste dessutom vara öppen mot kortsidan för att man skall kunna fälla 

ned provtagaren i vattnet, den öppningen behöver ej var större än att provtagaren utan 

blyvikter kan passera med god marginal. Provtagaren har en ytterdiameter på 150 mm på 

tjockaste stället, om öppningen är 200 mm bred är det tillräckligt.  

 

Eftersom plattformen är uppbyggd av separata element är det viktigt att få dessa element att 

samverka, annars kan varje del endast bära den last som verkar direkt på den. De bärande 

balkarna måste bilda ett momentstyvt kors som ansluter till alla element för att kunna bära last 

på ett effektivt sätt. Plattformen som den ser ut enligt bild 4.2 uppfyller inte detta. Därför 

måste öppningen ut mot kortsidan vara lika bred som hålet mitt på plattformen. Öppningen 

kan dock inte vara så bred som 600 mm och 200 mm är för smalt för arbetet kring tornet. 

Bredden ändras till 400 mm hela vägen (se bild 4.3).  

 
Bild 4.3: Plattformens slutgiltiga utformning. 

4.2 Material 

4.2.1 Sandwichelement 

Sandwichpaneler är uppbyggda av två olika material med skilda materialegenskaper. Två 

tunna, styva och starka ytor med en kärna som är lätt och svagare. Vid böjande moment bildar 

ytskikten ett spänningspar som motverkar det böjande momentet. Den mjuka kärnan tar upp 

skjuvkrafter som uppstår och stabiliserar ytskikten mot buckling och vridning. Ytskikten och 

kärnan är vakuumlimmade så att det är total samverkan mellan materialen. Den bindningen 

måste vara starkare än de krafter som uppstår mellan skikten/materialen. 

 

Sandwichelementen till plattformen är uppbyggda av kärnmaterialet Divinycell H45 (se 

appendix A2 Materialdata från DIAB) och har ytskikt av armerad plast, glasfiber. 

Kärnmaterialet är limmat i tre lager, två med tjockleken 78 mm och ett lager med 20 mm, 

totalt 176 mm. På över- och undersida är glasfibertäckskiktet 1,5 mm (se bild 4.4). 
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Bild 4.4: Sandwichelement med tunt och styvt täckskikt och mjuk kärna. 

 

Kärnmaterialet består av korslänkad polyvinylklorid (PVC) med densiteten 48kg/m
3
. PVC är 

den mest förekommande cellplasten som kärnmaterial i sandwichpaneler, fast det är dyrare än 

t ex expanderad polystyren. Detta p.g.a. dess goda mekaniska egenskaper. PVC kan ha 

densitet mellan 30 och 400 kg/m
3
. Vid låga densiteter har materialet runt 95 % slutna celler, 

och ju högre densitet desto större andel slutna celler. PVC finns i två olika varianter, dels ren 

termoplastisk (linjärt PVC-skum) och dels som korslänkad iso-cyanat modifierad. Korslänkad 

PVC är styvare, har bättre mekaniska egenskaper och är mindre känslig för värme än 

termoplastisk PVC. Nackdelen med korslänkad PVC är dess sprödhet. En annan cellplast med 

goda mekaniska egenskaper är Poly-methacryl-imide men priset för den är betydligt högre. 

En jämförelse mellan de olika kärnmaterialen visas i tabell 4.1. 

 

Skjuvmodul, Gc [MPa] 
Densitet [kg/m

3
] 

30 40 45 52 60 75 80 100 110 

K
är

n
m

at
er

ia
l 

Polyuretanskum 3 4        

Polystyrenskum 8    20     

Polyvinylkloridskum, linjär       18   

Polyvinylkloridskum, 

korslänkad 

  
18 

   
31 40 

 

Poly-metacryl-imidskum    19  29   50 

Tabell 4.1: Jämförelse mellan olika kärnmaterials skjuvmodul, Gc  

beroende av dess densitet, Zenkert, (1995) s.24. 

 

För en sandwichpanel med laminat som är mycket tunnare än kärnan och där kärnans 

elasticitetsmodul är mycket mindre än laminatets uppstår den så kallade sandwicheffekten. 

Villkoret tf << tc (f står för face = laminat och c betyder core = kärna) sägs gälla då 

1003

2
















ft

d
 vilket stämmer i vårt fall. Villkoret Ec << Ef gäller då 100

6
3

2


cc

ff

tE

dtE
 vilket 

innebär att kärnans elasticitetsmodul maximalt får vara 8,3 MPa. Då laminaten är tunna och 

styva och kärnan mjuk beror sandwichpanelens böjstyvhet endast av laminatets 

materialegenskaper och deras interna avstånd från varandra. Böjstyvheten är 

elasticitetsmodulen multiplicerat med strukturens tröghetsmoment,   EIdzEzD 2  

Böjstyvheten för en sandwichpanel kan skrivas:  

323

12

1

2

1

6

1
ccffff tEdtEtED   och då man har tillämpat villkoren  tf <<tc och  
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[1] [2] 

Ec << Ef blir böjstyvheten 2

2

1
dtED ff (se 9.3 Utveckling av böjstyvheten för 

sandwichpanel). Laminatplattornas elasticitetsmodul är 16 GPa, deras tjocklek är 1,5 mm och 

avståndet d är 177,5 mm. Det innebär en böjstyvhet på 378,075 kNm = 378,075 kNm
2
/m. 

 

Den tryckspänning som laminaten utsätts för approximeras att vara 
dt

M
z

f

x

f )( . Givet för 

Divinycell H45 är en tryckhållfasthet på 0,6 MPa vilket innebär 53,25 Nm/m som maximalt 

böjmoment. Skjuvspänningar uppkomna av tvärkrafterna tas upp av den mjuka kärnan i 

sandwichpanelen. Plattans skjuvhållfasthet är 0,5 MPa. Skjuvspänningen beräknas vara 

d

T
z x

c )(  vilket innebär en maximal tvärkraft på 88,75 N/mm ~ 230 kN. Den maximala 

tvärkraften som överförs från provtornet till plattfromen är ca 11 kN, vilket panelen har 

kapacitet för. Provtornet är dessutom infäst i träbalkarna, det gör att kraften överförs till 

panelerna via träbalkarna över en större yta. 

 

Då villkoren tf << tc och Ec << Ef antas gälla är spänningarna i en sandwichpanel fördelade på 

följande vis: 

 

Bild 4.5: Böjspänning [1] och skjuvspänning [2] i sandwichpanelen, Zenkert, 

(1995) s.44 

 

Skjuvspänningen i en sandwichpanel med mjuk kärna anses vara konstant i kärnan och linjärt 

ökande i laminaten, i limfogen är det maximal skjuvspänning. Spänningen från det böjande 

momentet orsakar böjdeformation och skjuvspänningen från tvärkrafterna orsakar 

skjuvdeformation. Det innebär att sandwichelementet deformeras dels av tvärkrafterna och 

dels av det böjande momentet.  

 

 
Bild 4.6:  Den totala deformationen av en sandwichpanel, kommer av böjning 

från moment och skjuvning från tvärkrafterna, Zenkert, (1995) s.49. 

f 

f 

 Ef 

Ef 

tf 
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Ec 
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Skjuvstyvheten för sandwichpanel med uppfyllda villkor är 
c

c

t

dG
S

2

 . I vårt fall är Gc=18 

MPa, d=177,5 mm och tc=176 mm, det ger skjuvstyvheten S=3 222,23 N/mm. 

 

Det kan uppstå 8 olika sorters brott på en sandwichpanel, laminaten kan gå sönder eller 

tryckas in i den mjuka kärnan och kärnan kan brytas av för stora skjuvspänningar. Här följer 

en kort beskrivning av de olika brottmoderna, Zenkert, (1995) s.107 : 

 

a) Laminaten flyter eller spricker i den tryckta resp. dragna laminaten  

Om antingen laminaten flyter eller spricker anses sandwichpanelen 

skadad. Detta uppstår då spänningen i laminaten från böjande moment 

överstiger den tillåtna sprick- resp. flytspänningen.  

 

 

 

 

b) Skjuvbrott i kärnan  

Kärnmaterialet i sandwichpanel tar upp skjuvskrafterna som orsakas av 

tvärkrafter. Då kärnan även utsätts för sprick- eller flytspänningar 

definieras den maximala skjuvspänningen till:  

  

och   

 

 

Vilket inte är aktuellt i vårt fall, och då spänningen i kärnan är noll är De 

skjuvsprickor som uppstår bildar en 45 vinkel med x-axeln. 

  

c) Laminatveck 

Laminatveck uppstår då laminaten utsätts för tryckspänningar 

antingen av en direkt kraft i planet eller genom böjning, och även 

då de båda kombineras. Maximal spänning i laminaten innan veck 

uppstår beräknas vara:  

 

, vilket i vårt fall maximalt blir 66,91 MPa. 

Med ett dåligt adhäsivt skickt mellan kärna och laminat reduceras 

den maximala veckspänningen. 

 

d) Buckling av sandwichpanelen 

Buckling av sandwichpanelen behöver inte skada strukturen, men kan sänka 

dess kapacitet som krävs vid användandet. Bucklingen går tillbaka så länge 

den maximala lasten inte är uppnådd. Brottet kan uppenbara sig på tre sätt: 

(i) laminaten på trycksidan går sönder av tryck 

(ii) laminaten på trycksidan veckas 

(iii) kärnskjuvning, eftersom transversalkrafternas inverkan ökar med ökad 

deformation. 

 

e) Skjuvveck 

Skjuvveck bildas då den kritiska lasten har uppnått skjuvstyvheten, P = S. 

Detta brott kan även ske av vanlig buckling. Den kritiska laminatspänningen  

.
d

T
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f

f
t

S


 

beräknas vara: . Det vanligaste är att skjuvveck uppkommer då  

 

deformationerna är så stora så att tvärkrafternas inverkan ökas.  

 

f) Laminatgropar 

Detta brott uppstår endast med en kärna av honungskuber.  

 

g) Lokal intryckning 

Lokal intryckning av kärna och laminat uppstår vid koncentrerad punktlast, 

vilket kan undvikas genom att anbringa kraften på en större yta. Arean kan 

beräknas som A= P/cz, där spänningen är kärnans tryckhållfasthet. Vid en 

punklast reagerar laminaten som en platta på elastiskt underlag. Då kärnans 

tryckhållfasthet är uppnådd ger kärnan efter och det bildas en grop. 

 

De brott som skulle vara mest aktuella i vårt fall är a, b, c och g, eftersom det är samma 

lastfall som påverkar sandwichpanelerna i plattformen. Det mest troliga är lokal intryckning 

då en koncentrerad last anbringas på ena laminaten, de flesta laster anbringas dock över större 

yta. Även skjuvning av kärnan kan förekomma, men maximal tvärkraft innan skjuvning 

uppstår uppnås nog inte.  

4.2.1 Trä 

Vi valde att använda trä till balkarna för att det är beständigt i den basiska miljön. Och för att 

det är lättare än stål. En annan fördel med trä är att det flyter av sig själv och därför inte 

reducerar plattformens flytkraft. Det är dessutom lätt att fästa saker i trä om det skulle 

behövas. 

 

Vi kontaktade ett antal företag som vi trodde kunde hjälpa oss, men det visade sig vara 

svårare än vi trott. Tillslut fick vi kontakt med ett snickeri, Solna Modellsnickeri
10

, de sysslar 

egentligen inte med den här typen av uppdrag men de lovade att hjälpa oss. 

Att använda impregnerat trä är en fördel om träet skall användas i vattnet, men i vårt fall så 

måste vi väga det mot faktumet att impregnerat trä är väldigt mycket tyngre än vanligt virke. 

Örjan Lax
10

 rekommenderade oss att istället linolja in balkarna, det ger träet tillräckligt skydd 

för 2 veckor i vattnet. 

 

Träbalkarna är limmade med vattenfast lim och skruvade för att få tillräcklig samverkan 

mellan liv och fläns. Till de bärande delarna använder vi limträ (L30) och till övriga vanligt 

virke. Alla flänsar är av plywood (P30). 

4.3 Beräkningar 

4.3.1 Infästning av utrustning 

För att få en sådan gynnsam kraftfördelning som möjligt bör tornets fyra ben stå i en kvadrat. 

Tornet skall fästas i balk nr7 resp. nr8, avståndet mellan tornbenen styrs således av cc-

avståndet mellan dessa balkar. Tornfötterna fästs med fransk träskruv, 12. 

 

För att inte slita sönder plattformen då proverna tas upp bultas vinschen fast i en plåt som 

vilar på plattformen, denna plåt är fäst med M16-bultar i ytterligare en plåt på undersidan av 

plattformen. För att ytterligare minska påfrestningen på plattformen sitter plåtarna mellan fyra 

distanser som har samma höjd som plattformen. En sådan infästning med plattor blir 
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skonsammare mot balkarna dels för att den inte försvagar trät med håltagningar för bultar och 

dels för att det ger en utbredd last istället för en punktlast. Hur denna plåt fästs i plattformen 

visas i bild 4.7. 

 
Bild 4.7: Plåt 

Övrig utrustning behöver inte sitta fast mer än att förhindras från att glida ner i vattnet och det 

kan undvikas genom att vid behov surra fast den i balkarna. 

4.3.2 Belastning 

De laster som vi dimensionerat plattformen efter är,  

 Punktlasten, P, från tornbenen. P =10,6 kN/ben 

 Den utbredda lasten, qs, från vinschen. qs = 22,1 kN/m 

 Lyftkraften, qv , från vattnet. qv. 

 Rörlig last, Q, från övrig utrustning och människor. Q = 9,3 kN 

För beräkningar se A4 Beräkning av laster. 

 

Vi har inte räknat med några partialkoefficienter för lasterna eftersom momenten är beräknade 

på säkra sidan och värdet på  är grovt uppskattat. 

4.3.3 Flytkapacitet 

Efter diskussion med Divinycell
9
 har vi bestämt oss för att använda oss av deras element av 

serietillverkad storlek. Detta skulle bli mest kostnads effektivt för vår del, och passade 

dessutom bra med de storlekar på elementen som vi hade tänkt oss. Elementen är 

2580mm*1200mm. 

 

Vi räknar med alla sammanlagda laster vilket ger vad plattformen minst måste bära. 

Qdim=3,186 ton. Med utgångspunkt från ovan beräknas ungefärlig höjd på elementen. h = 100 

mm. Ytterligare beräkningar visar dock att 100 mm är för lite p.g.a. lastfördelningen. Drygt 

160mm är lämpligare. Sandwichelementens kärnmaterial är 78 mm tjockt, dubbla 

kärnmaterial och ett extra lager kärnmaterial på 20 mm, samt ett övre och undre laminat på 

1,5 mm. Det ger en total tjocklek på h = 179 mm. Sandwichelementens totala flytkapacitet 

blir då, Qk = 5,568 ton. 

 

Se plattformen som uppdelad i 3 delar, varje del måste kunna bära den last som angriper på 

respektive del. 
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 Del 1 och 2 

Vi räknar med att dessa delar belastas lika av varsin punktlast, P.  

Beräkningar visar att antagen uppdelning ger en knapp marginal då en 10 meter lång 

kärna tas upp.  

 

 Del 3 

Största delen av utrustningen kommer att placeras på denna del av plattformen, därför 

räknar vi med att del 3 skall bära hela Q samt 2 punktlaster, P, och den utbredda lasten qs. 

Denna är dock en positiv belastning m a p flytkraften, vilket gör att vi måste titta på två 

lastfall. 

Lastfall 1, då proverna tas upp. Plattformen belastas av P och qs samt Q. 

Lastfall 2, mellan provtagningarna. Plattformen belastas av Q. 

Plattformen klarar båda lastfallen. 

 

Se appendix A5 Plattformens flytkapacitet för närmare beräkningar. 

4.3.4 Dimensionering av balkar 

De bärande balkarna är balk nr 7:1, nr 7:2 och nr 8. De är de enda balkarna som behöver 

dimensioneras för att tåla lasten från torn och vinsch. De dimensionerande lasterna för 

träbalkarna blir alltså P och qs.  

Momenten beräknas enligt A6 Moment, balk 8. Vi beräknar momenten med qv som en jämt 

utbredd last. Därmed hamnar vi ändå på säkra sidan eftersom qv egentligen verkar ojämnt 

längs balkarna. qv är störst direkt under lasten och ger därför i verkligheten ett mindre 

moment. 

 

Beräkning av träets hållfasthet enligt tabellverk, ”Dimensionering av träkonstruktioner”, 

Carling, (1992). 

För L30 

De dimensionerande lasterna är kortvariga och mer än 50 % av den totala lasten.  

fmk = 20,5Mpa.  Ur tabell 3.9. 

 

Eftersom plattformen skall ligga i vattnet räknar vi med klimatklass 3.  

s=0,85.  Ur tabell 3.9 

 

Säkerhetsklass 3 ger, 

 

694,0
2,1*2,1

11


mn
    vilket ger 

 

MPa
f

f
mn

mks
m 1,12





 

 

Det dimensionerande momentet för balk 8 blir Md8 = 4,018 kNm. Vilket ger tmin = 61,5 mm. 

Om man räknar med att behöva ta bort 12 mm för infästningen av torn i balken blir t = 73,5 

mm. Limträbalkar finns i dimensionen 90mm  t = 90mm. 

Det moment som uppstår i balk 7 är försumbart eftersom den enda kraft som motverkar 

rörelsen är lyftkraften från vattnet. Balken skall dock vara kraftig nog att fästa tornbenen i. Vi 

sätter t = 90mm. 
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Övriga balkar behöver vara tillräckligt kraftiga för att hålla ihop plattformen samt för att man 

ska kunna fästa diverse saker i dem. Efter diskuterat med snickare bestämmer vi att det är 

lämpligt att dessa är 43 mm*180 mm. 

 

4.4 Sammanställning. Mått, vikt och volym. 

För att underlätta monteringsarbetet har vi numrerat balkarna från 1 till 9, där balkarna är lika 

har vi numrerat dem ex 6:1, 6:2 osv. Sandwichelementen är numrerade på samma sätt från 

1:1till 2:2. Ritning över plattformen med markering av balkar och element finns i A7 

Plattform. 

4.4.1 Balkar 

Balkarnas vikt, se tabell 4.3, beräknade vi genom att väga balk nr 7 och utifrån det beräkna 

balkens densitet. Detta är en ganska grov uppskattning för alla andra balkar än 7: an. Men vi 

ansåg att det var tillräckligt noggrant för att kunna utvärdera transportbarheten. Balkarnas 

mått, tabell 4.2, är anpassade efter sandwichelementens storlek samt efter hanterbarhet. Se A8 

Balkar, för ritningar. 

 

Balk L [m] hliv [mm] tliv [mm] tfl [mm] bfl [mm]

1 3.328 180 43 20 150

2 3.328 180 43 20 150

3 2.549 180 43 20 150

4 3.933 180 43 20 150

5 2.749 180 43 20 150

6 2.59 180 43 20 250

7 2.463 180 90 20 300

8 5.412 180 90 20 300

9 2.59 180 56 20 700

Mått, träbalkar.

 
Tabell 4.2: Balklängder, -tjocklekar, -höjder. 

 

Balk Antal Volym[m
3
] Vikt/st[kg] Vikt, totalt[kg]

1 2 0,04481 27,60296 55,20592

2 2 0,04481 27,60296 55,20592

3 2 0,03436 21,16576 42,33152

4 2 0,05251 32,34616 64,69232

5 2 0,03744 23,06304 46,12608

6 4 0,04381 26,98696 107,94784

7 2 0,06701 41,27816 82,55632

8 1 0,15011 92,46776 92,46776

9 1 0,13911 85,69176 85,69176

0,61397  632,22544

Vikt och volym, träbalkar. 616 [kg/m
3
] 

  
Tabell 4.3: Balkarnas vikt med utgångspunkt från densiteten för balk nr. 7 
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4.4.2 Sandwichelement 

Element Antal [st] B [mm] L [mm] Volym [m
3
] Vikt [kg]

1 8 1200 2580 0,5542 41,945

2 2 1200 2445 0,5252 39,75

 10 5,48 415,06

Sandwichelement. Mått, vikt och volym. h=179 mm och =75,7 kg/m
3

 
Tabell 4.4: Sandwichpanelernas mått samt vikt och volym. 

4.5 Montering 

Plattformen skall monteras så att vi stegvis kan skjuta ut den i vattnet. Provtagarens rördelar 

kan med fördel användas för att rulla ut plattformen i vattnet. Balkarna skall fästas i varandra 

med vinkeljärn respektive plattjärn och T-järn enligt A10 Placering av vinkeljärn. 

Monteringsordningen är som följer; 

 

 Steg ett. 

För att bilda det bärande korset fästes balk nr 4:1-2 med balk nr 8 och lådbalk, (9), med T-

järn enligt ritning nedan. Även infästningen för vinschen monteras på plattformen nu. 

Balk nr 8 och 9 sätts först ihop med ovansidan nedåt för att kunna fästa den undre 

vinschplattan. Sedan vänds de tillbaka och balk 4:1-2 samt den övre vinschplattan fästs 

fast.  

 
Bild 4.8: Bärandekors 

 Steg två, 

Skjut in sandwichpanel nr 1:1 och 1:2, fäst balk nr 6:1-2. 

 Steg 3, 

Fäst balk nr 5:1-2 och skjut in sandwichpanel nr 1:3 och 1:4. Nu kan man börja skjuta ut 

den färdig monterade delen i vattnet. 

 Steg 4, 

Fäst balk nr 1:1-2 och skjut in sandwichpanel nr 2:1 och 2:2 och fäst balk nr 7:1-2. 

 Steg 5, 

Skjut in sandwichpanel nr 1:5 och 1:6 och fäst balk nr 6:3-4. 

 Steg 6, 

Fäst balk nr 2:1-2 samt nr 6:3-4 i den. Skjut in sandwichpanel nr 1:7 och 1:8 och fäst balk 

nr 3:1-2. 

 

Bildschema över montering finns i A11 Montering,steg 1-6. 

5 Förberedelser inför provningen i Sverige 

Innan all utrustning och plattformens delar kan skeppas iväg måste hela provningsförloppet 

testas i Sverige. Skeppningen till Tanzania ansågs ta fem till åtta veckor och utrustningen 
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skulle vara i Arusha den 5: e augusti, då vi skulle anlända till staden. Vårt mål var att sända 

alla delar i slutet av maj / början av juni.  

 

Till plattformen har vi inhandlat : 

linolja och penslar - för att linolja in virke och plywood. 

halkband – halkskydd som kan klistras fast på laminaten. 

spik - för att bl.a. fästa staket. 

insektsnät - till staket / reling. 

märlor - för att fästa insektsnätet. 

vinkeljärn - två med förstärkning och några utan- för att fästa ihop balkarna. 

 

Sandwichelement från DIAB AB
9
 och träbalkar från Solna Modellsnickeri

10
 blev levererade 

till Byggkonstruktion, KTH. 

 

Den 12: e maj levererades träbalkarna. Det som då var kvar att göras på balkarna var dels att 

linolja in dem och att fräsa två skåror för T-järn som skulle hålla ihop balk nr 8, nr 9, nr 4:1 

och nr 4:2. Solna Modellsnickeri levererade även fransk träskruv, vanlig skruvar, vinkeljärn 

och tre plattjärn. Två plattjärn och T-järn skulle levereras vid senare tillfälle. Under två dagar, 

onsdagen den 17: e maj och torsdagen den 18: e maj, oljade vi in plywood och virke med två 

lager uppvärmd linolja. Dessutom gjorde vi staket till plattformen av insektsnät och virke. 

Virket sågades till ca15 cm långa bitar och nätet skars till remsor med en bredd på ca 10 cm.  

 

Den 22: a maj skulle alla plattformens delar läggas ihop för att se om det fungerade. Tanken 

var att även sandwichpanelerna skulle passas in i träbalkarna men dessvärre hade den 

sändningen blivit försenad. Träbalkarna lades upp för att se i vilken ordning plattformen 

skulle konstrueras ihop och vi diskuterade även infästningar med Örjan Lax
10

. Balkarna var 

något tröga att få in i varandra eftersom virkets höjd är lika med innermåttet mellan 

plywoodskivorna. För att lättare få in balkarna i varandra kan man fasa av virket en aning. 

Den 22: a maj kom även 8st av de 10 sandwichpanelerna som vi beställt från Divinycell
9
. De 

två sista elementen kom på onsdagen den 24: e maj och på fredagen den 27: e maj körde vi 

över träbalkarna och sandwichpanelerna till Stockholms Universitet för att ha all utrustning på 

en plats. Balk nr 8 blev dock kvar på KTH, då vi endast hade en släpkärra och I-balken är 

lättast att frakta på takräcke. 

Den 29: e maj skulle provningen ske, men alla detaljer såsom infästningar av torn och vinsch 

var inte färdiga. Maria Ryner
1
 var ansvarig för all provutrustning och även hur de skulle fästas 

på plattformen. 

 

Den 5: e juni fraktades balk nr 8 till SU och Örjan Lax
10

 fräste en skåra i de mötande balkarna 

i centrum av plattformen. Det gjordes för att kunna skruva fast T-järnen så att dess övre yta 

låg i nivå med plywoodens översida.  

6 Provning i Sverige 

Prov datum blev fastställt till den 7: e och 8: e juni. Provningen skulle utföras i Brevik på 

Tyresö där utrustning och plattformens delar kunde förvaras på en tomt i närheten. På den 

första prov dagen inhandlades fransk träskruv och bultar för infästningarna av torn och 

vinsch. Infästningen av vinschen var inte helt klar, men resten av utrustningen, balkarna och 

sandwichpanelerna lastades på två släpkärror. Den ena släpkärran var öppen och på den 

fraktades balkarna. U-balkarna kan läggas i varandra och är på så sätt inte så skrymmande (se 

bild 9.3 i appendix A9 Bilder). Balk nr 8 är för lång för kärran och väger dessutom 90kg, 

därför är det bäst att frakta den på biltak med takräcke. Den andra släpkärran hade skåp, och i 
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den rymdes alla sandwichelement och de korta I-balkarna (6 och 7). Ute på Tyresö såg vi ut 

en lämplig plats med sandstrand som strandade en lugn vik. Utrustningen och plattformen 

lastades av på tomten, som stod till vårt förfogande, för att hämtas påföljande dag. 

 

På torsdagen den 8: e juni började vi tidigt med att få ner plattformens delar till stranden och 

lastade av dem där. Balkarna är lätta att hantera för två personer, det är endast lådbalken (9) 

och den långa I-balken (8) som är dels tunga och otympliga att bära. Blocken väger 41kg och 

kan därför bäras av två personer. Problemet är att de är en aning otympliga p.g.a. deras 

rektangulära form. Om man fäster en spännrem runtom kärnan och spänner vid kortändarna 

kan man bära plattorna med remmen runt nacke och under en arm.  

 

Vi började sätta ihop plattformen nere på sandstranden. Att sätta ihop det bärande korset gick 

problemfritt, trots att passningen för balkarna inte var så god. Balkarnas liv kan lätt fasas av 

för att kunna skjuta in dem i mötande balk. Dessvärre var det även svårt att skjuta in 

sandwichpanelerna i balkarna och plattorna kan däremot inte fasas av. Sandwichpanelerna är 

179 mm höga och balkarnas innermått är 180 mm vilket innebär en mån på endast 1mm. Då 

underlaget inte är plant och dessutom består av små korn försvåras hopsättningen. Om 

plattorna inte skjuts in helt rakt in i balkarna eller ett korn kommer i mellan plywood och 

sandwichelement kan de inte skjutas in längre.  

 

Eftersom all utrustning ännu inte var klar hade vi inte kunnat göra en provtagning. Tanken var 

dock att plattformen skulle sättas ihop och sjösättas. Eftersom vi inte fick in 

sandwichelementen i balkarna blev prov datumet återigen framskjutet.  

 

Efter provningstillfället kom Maria Ryner
1
 med handledare fram till följande: 

1. Balk nr 8, den långa I-balken, är för tung och otymplig. 

2. Elementen är för otympliga att bära då deras mått är 2590*1200*179 mm 

3. Plattformens arbetsyta är optimal för provtagningen. 

4. Provtagningen i Tanzania kan ej ske i augusti – 2000 då skeppningen antagligen 

inte hinner till dess. Detta p.g.a. att provtagningen inte skett i Sverige ännu och att 

fraktföretaget inte kommit med uppgifter om skeppningen. 

5. P.g.a. viktökning (från utrustning) och ändrad utformning av plattformen (vilket är 

ett måste då både balk nr 8 och sandwichelementen är för otympliga) skall som 

längs 5 m sedimentprover tas och ej 10 m. 

6. Sandwichpanelerna måste kunna skjutas in i balkarna utan problem. 

 

Vad som då återstår för oss att göra är att öka differensen mellan balkarnas innermått och 

sandwichpanelernas yttermått. Vi ska även bestämma hur det är lämpligast att kapa balk nr 8 

och sandwichelementen. Att kapa balkar och plattor blir universitetet ansvariga för. 

6.1 Ändringar 

Det finns två möjligheter att öka differensen mellan plattans tjocklek och balkarnas innermått. 

Antingen kan man göra plywooden tunnare genom någon sorts nedslipning/nedhyvling eller 

så delar man sandwichpanelen genom kärnan och tar bort en bit av kärnmaterialet för att 

sedan sätta ihop panelen igen.  

6.1.1 Minska Plywoodens tjocklek. 

Det finns två varianter att göra plywooden tunnare, antingen använder man en handelhyvel 

eller en lackfräs.  
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Elhyveln är inställbar på djupet och man kan då ta bort önskad lagertjocklek på en gång. 

Nackdelarna är att det är svårt att komma intill vägg, som i vårt fall är balkarnas liv. 

Dessutom krävs en viss maskinvana eftersom hyvling med en elhyvel kan vara 

hantverkstekniskt svårt. 

 

Lackfräsen rekommenderades oss eftersom den är lätt att hantera, är oberoende av träets 

fiberriktning och kommer intill vägg. Lackfräs är till för att ta bort färgskikt. Bladen kan 

justeras, men tar bara bort tunna skikt (1-1,5 mm) och det blir inte exakt. 

6.1.2 Minska Sandwichpanelens tjocklek. 

För att minska sandwichpanelens tjocklek krävs professionell hjälp och speciella maskiner. 

En spänd metalltråd som avkyls på något sätt kan användas för att dela kärnan, och sedan 

skall delarna vakuumlimmas ihop. Divinycell
9
 skulle kunna hjälpa oss att dela och 

vakuumlimma ihop kärnan igen, men det skulle innebära extra transportkostnader. 

6.1.3 Lösning. 

Eftersom vi ansåg att vi behövde sandwichpanelernas totala volym och dessutom ville utföra 

förbättringen där delarna förvarades bestämde vi oss för att fräsa ned plywooden. Lackfräsen 

är mer lätthanterlig än en elhyvel och kommer dessutom in till vägg.Till den 27: e juni hyrde 

vi två stycken lackfräsar. Under en dag fräste vi ned den undre plywoodskivan på alla 18 

balkarna till ca 14 mm. Varje balk testades med en sandwichpanel, plattan skulle kunna dras 

längs med balken utan problem. Lackfräsen har en cirkulär, roterande platta med två 

utstickande blad. De två bladen skär bort ytskiktet och man behöver inte börja vid en ända då 

bladen gräver ned sig i trät. Avståndet mellan bladen är ca 8cm vilket innebär att plywoodytan 

inte kunde fräsas ned på en gång. Maskinen är 16cm hög på högsta punkt, så vi fick plats att 

arbeta mellan plywoodskivorna. Plywooden kunde flisa sig lite efter fräsningen, men det 

kunde lätt tas bort med grovt slippapper. Den 28: e juni linoljade vi in de nya ytorna så att de 

skulle bli vattenbeständiga.  

 

Balk nr 8 kapades i tre delar, 2*1200 mm och 1*3012 mm, för hand med såg. De kapade 

ändarna linoljades in. För att hålla ihop balken, vilken utsätts för stora påfrestningar dels från 

provtornet och dels från vinschen, skall ett plattjärn på ovansidan bultas ihop med ett plattjärn 

på undersidan av balken. Detta kräver att man kan borra genom virket och de båda 

plywoodskivorna, sammanlagt 184mm. Noden måste vara så momentstyv som möjligt. 

Ansvarig för detta är Maria Ryner
1
.  

 

Sandwichpanelerna kan kapas i längdled, vilket innebär 16st plattor med måtten 

600*2590*179mm och de två kortare elementen är oförändrade med måtten 

1200*2445*179mm. 

 

Infästningen av vinschen var fortfarande inte klar, men tillverkarna av vinschen, RINDAB
11

 

gör infästningarna under juli och augusti. När provningen av plattformen och utrustningen 

sker är fortfarande inte bestämt, men troligtvis blir det under våren 2001. Under tiden ligger 

träbalkarna på Stockholms Universitet och resten av utrustningen ute på Tyresö. 

7 Slutsats 

Vår uppgift var att konstruera och låta tillverka en plattform så at Maria Ryners
1
 projekt gick 

att genomföra. Kraven som presenterades för oss i det inledande skedet har vi lyckats att möta 

enligt nedan. 
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Plattformen skulle vara demonterbar och varje del skulle kunna bäras av max 2 personer. I det 

inledande skedet ansåg , vi och Maria Ryner
1
, att varje del var lätt och smidig att bära. Då vi 

provade att montera plattformen visade det sig dock att vissa delar var för otympliga och 

tunga. Trots att det tyvärr reducerade bärförmågan gick det att åtgärda. 

 

Plattformen skulle kunna bära angiven belastning (se 2.2 Krav). Den ursprungliga plattformen 

klarar detta. Men efter förändringar enligt önskemål från Universitetet är bärkraften 

reducerad. 

 

Vi skulle anstränga oss i det längsta att hålla ned kostnaderna. Vi hade egentligen ingen 

specificerad gräns, men allt eftersom arbetet fortskred fick vi godkännande från Maria Ryner
1
. 

Plattformen blev dyrare än vad vi uppskattat och vad man räknat med på naturgeografiska 

institutionen. Anledningen var nog att varken de eller vi hade någon realistisk uppfattning om 

vad sådant här egentligen kostar. 

 

Tidschemat var satt för projektet skulle kunna genomföras i augusti. Vi har lyckats med att 

leverera i tid. Av orsaker som inte vi rådde över blev provningen i Sverige uppskjuten. När 

problem med plattformen uppstod så fanns det därför ingen tid att åtgärda dessa innan det var 

tvunget att skeppa utrustningen till Tanzania. Vilket i sin tur ledde till att hela projektet blev 

uppskjutet ett år. 

 

Utifrån de uppgifter vi fick från Maria Ryner
1
 och Karin Holmgren

3
 har vi mött de krav som 

ställts på plattformen på, vad vi tycker, ett tillfredsställande sätt. Där vi har felat har det berott 

på oerfarenhet vad gäller praktiska lösningar och förhandlig med leverantörer. Vi har också en 

stor roll i att kommunikationen mellan oss och Maria Ryner
1
 brast när det gällde vissa 

praktiska lösningar. 

 

Även om vi inte har testat plattformen med fungerande utrustning och resan till Tanzania inte 

blev av så har vi lärt oss mycket. Vi har medverkat i ett projekt med många olika parter som 

ska mötas i ett fungerande slutresultat. Under projektets gång har vi lärt oss att det inte enbart 

är konstruktionens funktion som är viktigt utan även andra faktorer spelar roll för att hela 

projektet skall fungera. I vårt fall handlade det mest om ekonomin. Det är viktigt att krav och 

förutsättningar specificeras så tydligt som möjligt i ett tidigt stadium, för att alla parter ska 

kunna göra ett tillfredställande jobb. Det är också bra om den som driver ett projekt är 

huvudansvarig över både ekonomi, tidsplan såväl som utförande.  
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Appendix 

A1 Uppskattning av plattformens flytkraft 

mextra 5 m my tterrör 90 m minne rrör mextra 130kg

pound
1

2.2
kg inch 2.54cm foot 12 inch ton 10

3
kg

kN 10
3

N MPa 10
6

Pa kPa 10
3

Pa

Lerans tryckhållfasthet. 

f1 3
pound

inch
2

foot

 f2 5
pound

inch
2

foot

 f3 10
pound

inch
2

foot



f1 6.935
ton

m
2

m

 f2 11.558
ton

m
2

m

 f3 23.115
ton

m
2

m



F1 f1 Akerf L F2 f2 Akerf L F3 f3 Akerf L

Egenvikter 

Kullenberg

dy 65 mm di 59 mm Akerf

1

4
 dy

2
di

2
 

my tterrör 8
kg

m
 minne rrör 1

kg

m
 mvikter 22 kg mlänk 12 kg

Lenhet 2.5m n 14 Ama ntel Lenhetdy 

menhet my tterrör minne rrör  Lenhet

Sediment 

msedim ent 2
kg

m


10 meters prov L 10 m

mprovtaga re 4 menhet n mvikter 2 mlänk mprovtaga re 422kg
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Vilket innebär
Sne d

g
2.837ton

Kraft i kabel på väg upp = skjuvkraft+egentyngd+sediment+vattentryck

Skjuvkraft, Fs  4 Ama ntel Fs 30.631kN

Egentyngd, Fe g mprovtaga re Fe 4.138kN

Sediment, Fsed g msedim ent L Fsed 0.196kN

Vattentryck, Fv

dy
2


4
70 m 1000

kg

m
3

 g Fv 2.278kN

Supp Fs Fe Fsed Fv Supp 37.243kN

Vilket innebär
Supp

g
3.798ton

F1 0.041ton F2 0.068ton F3 135.07kg

Väljer det värsta fal let då Ftryck=135,07kg

Lerans skjuvhållfas thet  15 kPa Fått siffra från Jord och Bergmekanik på KTH

Kraft i kabel på väg ned =tryckkraft+skjuvkraft-egentyngd

Skjuvkraft, Fs  4 Ama ntel Fs 30.631kN

Egentyngd, Fe g mprovtaga re Fe 4.138kN

Tryckkraft, Ft F3 g Ft 1.325kN

Sne d Ft Fs Fe Sne d 27.817kN
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Plattformens kapacitet =Kraft i kabel på vag upp + all last på plattformen

Övrig utrus tning 

mvinsc h 70 kg mge nera tor 40 kg

mextra 5 m my tterrör 90 m minne rrör mextra 130kg

Derrick 

mde rric k 70 kg

Människor 

mpe rson 90 kg

Utrustningen utan provtagare samt människors  belastning på plattformen.

mtot mvinsc h mge nera tor mextra mde rric k 4 mpe rson mtot 670kg

Bärkraft mtot

Supp

g
 Bärkraft 4.468ton
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A2 Materialdata från DIAB 
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A3 Utveckling av böjstyvheten för en sandwichpanel då tf << tc och Ec << Ef 
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A4 Beräkning av laster 

inch 2.54cm foot 12 inch ton 10
3

kg

kN 10
3

N MPa 10
6

Pa kPa 10
3

Pa L 10 m

Sedimentets motstånd initiellt.

f1 3
pound

inch
2

foot


f2 5

pound

inch
2

foot

 f3 10
pound

inch
2

foot



f1 6.935
ton

m
2

m

 f2 11.558
ton

m
2

m

 f3 23.115
ton

m
2

m



F1 f1 Akerf L F2 f2 Akerf L F3 f3 Akerf L

F1 0.041ton F2 0.068ton F3 0.135ton

Plattformens kapacitet =Kraft i kabel på vag upp + all last på plattformen

Egenvikter 

Kullenberg

dy 65 mm di 59 mm Akerf

1

4
 dy

2
di

2
 

my tterrör 8
kg

m
 minne rrör 1

kg

m
 mvikter 22 kg mlänk 12 kg

Lenhet 2.5m n 14 Ama ntel Lenhetdy 

menhet my tterrör minne rrör  Lenhet

Sediment 

msedim ent 2
kg

m


mprovtaga re 4 menhet n mvikter 2 mlänk mprovtaga re 422kg

mextra 5 m my tterrör 90 m minne rrör mextra 130kg

pound
1

2.2
kg
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Kraft i kabel på väg upp = skjuvkraft+egentyngd+sediment+vattentryck

Skjuvkraft, Fs



2
4 Ama ntel Fs 15.315kN

egentyngd, Fe g mprovtaga re Fe 4.138kN

Sediment, Fsed g msedim ent L Fsed 0.196kN

vattentryck, Fv

dy
2


4
70 m 1000

kg

m
3

 g Fv 2.278kN

totalt, Supp Fs Fe Fsed Fv Supp 21.928kN

Vilket innebär
Supp

g
2.236ton

Kraft i kabeln, 10 meters kärna och 70 meters vattendjup.

Lerans skjuvhållfas thet,  = 15 kPa 

Kraft i kabel på väg ned =tryckkraft+skjuvkraft-egentyngd

 15 kPa

Skjuvkraft, Fs



2
4 Ama ntel Fs 15.315kN

egentyngd, Fe g mprovtaga re Fe 4.138kN

Tryckkraft, Ft F3 g Ft 1.325kN

Totalt, Sne d Ft Fs Fe Sne d 12.501kN

Vilket innebär
Sne d

g
1.275ton
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qv7 4.292
kN

m
qv7

Pbe n

L7



L7 2.463mBalk 7

qv8 0.145
kN

m
qv8

2 Pbe n qs a

L8



L8 5.412mBalk 8

Olika för varje del, baserat på hur stor last som verkar på plattformen.

Lyftkraft från vattnet

qs 22.13
kN

m
qs

Supp

a
cos  

Aplåt a b

b 450 mma 920 mm

Utbredd last från vinsch.

Pbe n 10.572kNPbe n

Ftorn

4


Ftorn 42.287kNFtorn Supp 1 cos   

 0.381 Find  

tan   x

z
 0

Supp cos   15.505kN
Given




4
z 2.0mx 0.8m

Punktlast från tornben
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Qdim 3.186tonQdim mtot Ftorn Supp cos   
1

g


Q 9.316kNQ mtot g

mtot 950kg

mtot mvinsc h mge nera tor mextra mtorn 4 mpe rson 5 mba tterier mvinsc hfäste

Utrustningen utan provtagare samt människors belas tning på plattformen.

mpe rson 90 kg

Människor 

mba tterier 40 kg

mvinsc hfäste 80 kg

mba tterier 40 kg

mge nera tor 40 kg

mtorn 70 kg

mextra 5 m my tterrör 90 m minne rrör

mvinsc h 70 kg

Övrig utrus tning

Rörlig last från övrig utrustning och männinskor. 
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A5 Plattformens flytkapacitet 

fe2 0.525ton
fe2 l2 b h  va tten hkärna kärna 2 tlam  lam 

fe1 0.565tonfe1 l1 b h  va tten hkärna kärna 2 tlam  lam 

Varje elements flytkraft

Qk-Qdim > 0, OK! Qk

Qdim

g
 2.056ton

Qk 5.568tonQk V  va tten massa

Total flykapacitet

Qdim 31.244kN

Supp 21.928kN

mtot 950 kg

Pbe n 10.572kN

qs 22.13
kN

m


Laster 

massa A hkärna kärna 2 tlam  lam 

 lam 1700
kg

m
3

 kärna 48
kg

m
3

 va tten 1000
kg

m
3



Materialdata 

 0.381a 0.92m

tlam 1.5mmhkärna 0.176m

V A hh 0.179mA l1 b 8 l2 b 2 

b 1.2ml2 2.4ml1 2.58m

Mått 
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f3 fk3m p 1.737ton
f3-fk3mp  > 0, OK! 

fk3m p mtot

Mellan provningar

f3-fk3p  > 0, OK! f3 fk3p 1.648ton

fk3p 2 Pbe n qs a 
1

g
 mtot

Under provning

Lastpåverkan 

f3 2.784tonf3 4 fe1 fe2

Beräknad flytkraft

Del 3

f12 fk12 0.204ton
f12 -fk12 > 0, OK!

fk12

Pbe n

g


Lastpåverkan 

f12 1.392tonf12 2 fe1 0.5 fe2

Beräknad flytkraft

Del 1 och 2
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A6 Moment, balk 8  

x0 2.107x0 Find x( )

qv
x m( )

2

2
 P x m L3  qs x m L5 2


1

2
 0

Given

x 2

Momentet noll i  intervallet 2,056 < x < 3,356

0 1.35 2.71 4.06 5.41
1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

Mxac x( )

Mxef x( )

Mxdb x( )

x

då  3,356 < x < 5,412 Mxdb x( ) qv
L x m( )

2

2


då  2,056 < x < 3,356 Mxe f x( ) qv
x m( )

2

2
 P x m L3  qs x m L5 2


1

2


då  0 < x < 2,056 Mxa c x( ) qv
x m( )

2

2


L5 L3 L4L4

L1 L2

2
L3

L L1

2
L2 0.92m

L1 1.3mL 5.412mqs 22.13
kN

m
qv 0.145

kN

m
P 10.6kN

MPa 10
6

PakNm 10
3

N mkN 10
3

N

Moment 
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t 61.486mmt 6
W

h
2

W
Md

fm



h 180 mm

Md 4.018kNmMd Mxe f x( )

x 2.71

fm

fk

n m
fk 20.5MPaVirkesklass L30 ger

 0.85Klimatklass 3 ger

n 1.2Säkerhetsklass 3 ger

m 1.2För konstruktions virke:

Dimensionering enl dimensionering av träkonstruktioner

x0 3.308x0 Find x( )

qv
x m( )

2

2
 P x m L3  qs x m L5 2


1

2
 0

Given

x 3
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A7 Plattform 
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A8 Balkar 

Ritningar på samtliga balkar. 
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A9 Bilder 

 

 
Bild 9.1: Plattformen ritad och renderad i ProDesktop 2000i. 

 

 
Bild 9.2: Stålplatta med distanser för infästning av vinschen. 
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Bild 9.3: Samtliga balkar utom balk 8 (den längsta I-balken). 

 

 
Bild 9.4: Vinschtrumma och batterier med laddare till generatorn. 
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A10 Placering av vinkeljärn 
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A11 Montering, steg 1-6 
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