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Sammanfattning 
I den här rapporten presenteras ett konceptförslag till ett stativ tillhörande en av Danfoss 

Värmepumpar AB:s varmvattenberedare. Stativet är konstruerat för att hålla en 

varmvattenberedare vars vikt uppgår till 219 kg.  

Konceptet är en konstruktion med fyra ben i stål, vilka har en lutning mot mitten för att få god 

hållfasthet och stabilitet. Varmvattenberedaren fästs i en monteringsplåt som gör det möjligt att 

montera av och på denne vid behov.  

För att minska kostnaden görs alla grunddelar i stativet från samma plåtskiva, vilken har måtten 

800x900mm. 

Stativets konstruktion medför en möjlighet att byta ut hela värmepumps-enheten vid behov. 

För att visualisera konceptet har en modell i SOLID EDGE gjorts, vilken sedan har importerats 

till ANSYS för FEM-analys. Vid hållfasthetsberäkningarna har transport och jordbävning 

beaktats för att säkerställa att konstruktionen håller. 
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Abstract 

This report presents a concept-proposal of a stand belonging to one of Danfoss Värmepumpar 

AB's water heaters. The stand is constructed to bear a water heater whose weight is 219 kg. 

 

The concept is a construction with four legs in steel, leaning towards the center of the stand to 

get good strength and stability. The water heater is attached to a mounting plate that makes it 

possible to dismantle if necessary. The stand's design also provides an opportunity to replace the 

entire water heater- unit. 

 

All the basic components of the stand are made from the same 800x900mm metal plate to reduce 

the costs and material consumption. 

 

To visualize the concept, a model has been made in SOLID EDGE, which was imported into 

ANSYS for calculations. Both earthquakes and transportation were taken into account in the 

calculations to ensure that the construction holds its purpose. 

  



 4 



 5 

NOMENKLATUR 

 

 

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

E-modul Elasticitetsmodul (Pa) 

Förkortningar 

CAD Computer Aided Design 

VVB Varmvattenberedare 

VP Värmepump 

FEM Finita Elementmetoden 

 

 



 6 

  



 7 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

 

SAMMANFATTNING   1 

ABSTRACT (ENGLISH)   3 

NOMENKLATUR   5 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING   7 

1 INTRODUKTION   11 

 1.1 Bakgrund   11 

 1.2 Syfte   11 

 1.3 Avgränsning   11 

 1.4 Metod   11 

2 REFERENSRAM   13 

 2.1 Värmepump   13 

 2.2 Material   16 

 2.3 Transport   16 

 2.4 Jordbävning   16 

3 GENOMFÖRANDE   19 

 3.1 Kravspecifikation   19 

 3.2 Konceptgenerering   19 

 3.3 Val av koncept   25 

 3.4 Modell   26 

 3.5 Beräkningar   33 

 3.6 FEM-analys   36 

 



 8 

4 RESULTAT   45 

 4.1 Koncept   45 

 4.2 Beräkningar   47 

5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER   49 

 5.1 Diskussion   49 

 5.2 Slutsatser   51 

6 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE    53 

 6.1 Rekommendationer   53 

 6.2 Framtida arbete   53 

7 REFERENSER   55 

BILAGA A: MATLAB-KOD   57 

 

  



 9 

  



 10 

 



 11 

1  INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 

I uppdrag av Danfoss Värmepumpar AB (Thermia) ska ett nytt stativ tas fram till deras 

varmvattenberedare. Thermia är ett företag i Arvika som tillverkar och säljer värmepumpar. Till 

deras sortiment hör system som värmer upp hushållets vatten, varpå det krävs en vattentank, en 

s.k. varmvattenberedare. Inför nästa generations värmepumpar vill uppdragsgivaren se om 

möjligheten finns att byta ut eller förbättra stativen till ett bättre alternativ. Ett bättre alternativ 

menar uppdragsgivaren är ett som sänker kostnader, höjer stabilitet, väger mindre och förkortar 

monteringstider. 

1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att ta fram ett koncept på ett stativ till en VVB till Thermias 

värmepumpar. Stativet ska uppfylla de krav som står listade i kravspecifikationen, och dessutom 

ska ett förslag försökas tas fram på hur man kan konstruera en infästning som gör att VVB är lätt 

att lyfta av/på vid behov.   

1.3 Avgränsning 

För att hinna ta fram en helhetslösning på stativet gäller det att inte snöa in sig på mindre, i detta 

projekts mening, viktiga aspekter. Vilka innefattar bl.a. hållfasthetsberäkningar på eventuella 

skruvar, bultar och andra mindre delar tillhörande andra komponenter än de i vilka stativets 

uppbyggnad hör hemma. 

I de hållfasthetsberäkningar som görs är det bara de fall som är listade i kravspecifikationen som 

kommer att ses över. Värmepumpen antas även alltid stå plant. 

De enda yttre påverkningar som kommer att tas hänsyn till är transport, jordbävning och 

montering. Vilka kan ses specificerade i kravspecifikation. De inre påverkningarna är vibrationer 

från inre komponenter (kompressor radiator m.m.), samt gravitation. Det vill säga ingen hänsyn 

till om rören är inspända eller eventuella temperaturskillnader. 

Eftersom värmepumpen som stativet ska stå i inte är utvecklad ännu, kommer rör och 

komponenter att antas sitta på, i princip, samma ställe som på tidigare modell. 

Ingen detaljerad ritning med toleranser görs, den måttsättning som görs är endast en riktlinje. 

Endast en grov uppskattning om tillverknings-/materialkostnader och tillverknings-

/monteringstid är god, görs. 

1.4 Metod 

En genomgång i fabrik erhålls för att se hur dagens stativ ser ut. Därefter följer 

informationssökning för att få en bredare vy vad gäller stativets uppbyggnad och dess 

tillämpning. Baserat på denna informationssökning och givna krav från uppdragsgivare ställs en 

kravspecifikation upp. Mot denna kravspecifikation genereras konceptförslag, vilka utvärderas 

innan en CAD-modell görs på den valda konstruktionen. Denna CAD-modell importeras in i 

ANSYS varpå FEM-beräkningar görs baserat på kravspecifikation och de lastfall som beräknas 

fram numeriskt. 
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2  REFERENSRAM 

2.1 Värmepump 

I dagens samhälle är det ett stort fokus på miljön, och vad som påverkar den. Många hushåll runt 

om i världen behöver värmas när temperaturen ute sjunker, eller när tappvattnet är för kallt. Det 

finns flera alternativ att göra detta på, t.ex. med en oljepanna, vedpanna, solpanel eller 

värmepump etc. Där de första alternativen inte är speciellt vänliga mot miljön då de bl.a. släpper 

ut växthusgaser. Solpaneler och värmepumpar är däremot mer miljövänliga, de tar upp energi, 

indirekt och direkt, från solen som sedan används för uppvärmning. Solpanelen tar upp solens 

energi direkt genom solceller, detta medför att solen måste vara framme för att solpanelen ska 

vara effektiv. En värmepump däremot tar upp solens energi indirekt genom att solens energi når 

jorden och värmer bl.a. mark, vatten och berggrund. Denna energi kan sedan tas tillvara även då 

solen inte är framme. 

 

 

  

 

Figur 1. Energikällor (Thermia, 2013) 

 

Man kan alltså med hjälp av en värmepump hämta energin från flera källor, där de vanligaste är 

ur berggrunden, marken, sjövatten eller luften (se Figur 1). 

En bergvärmepump hämtar energin från berggrunden som värmts upp av solenergin. För att få 

upp tillräckligt med energi året om krävs att man borrar ett hål på ungefär 100-200meter ner i 

berggrunden. I hålet läggs sedan en slinga med en brinevätska som tar upp den energi som finns 

och transporterar in den till värmepumpen.  
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Jordvärmepumpen fungerar på liknande vis som en bergvärmepump, fast med en rörslinga som 

går längs med marken istället för rakt ner. Om det finns tillräckligt med mark tillgängligt kan en 

jordvärmepump vara ett billigare alternativ jämfört med en bergvärmepump. De har annars 

samma fördelar med att värmen som är lagrad i marken och berggrunden är i princip konstant 

året om. 

Ett alternativ till jord- och bergvärme är att man hämtar energi från sjöbotten. Har man huset 

nära intill en sjö som inte bottenfryser kan detta vara ett billigt alternativ, det krävs inga större 

utgrävningar eller borrhål. Eftersom 4-gradigt vatten är tyngst, och då rörslingan placeras på 

botten, kan man få ut en konstant energi året om.  

En luftvärmepump tar upp energin från luften, vilket kan vara utomhusluft eller frånluft från t.ex. 

ventilation. Då energin hämtas från luften, vilken har sämre värmeledningsförmåga än vatten, 

krävs att luften inte är för kall. Detta kan göra den mindre effektiv på vinterhalvåret jämfört med 

sommarhalvåret. Däremot är luftvärmepump billig att installera och den kan användas till att 

kyla huset sommartid. 

 

 

 

Figur 2. VPs uppbyggnad (Thermia, 2013) 

 

De vanligaste jord-, vatten- och bergvärmepumpar består av ett antal grundkomponenter, vilka är 

förångare, kompressor, värmeväxlare (kondensor) och expansionsventil (se Figur 2). Till de 

värmesystem som ska värma upp tappvatten krävs även en varmvattenberedare, vilken kan ses i 

Figur 3. 
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Figur 3. Varmvattenberedare (Thermia 2013) 

 

 

 

Figur 4. VPs funktion (Thermia, 2013) 

 

En värmepump fungerar på så vis att från rörslingan, innehållande en brinevätska, hämtas 

energin upp från källan (1 i Figur 4), varpå brinevätskan transporterar in det till förångaren. I 

förångaren möts den varmare brinevätskan och ett kallt köldmedium, vilket leder till att 

köldmediet värms upp och förångas (2 i Figur 4). När köldmediet har övergått till gasform 

komprimeras det sedan med hjälp av kompressorn vilket, enligt ideala gaslagen, gör att 

temperaturen stiger ytterligare (3 i Figur 4). Den varma gasen möter sedan husets vattensystem, 

radiatorvattnet, i kondensorn, där vattnet värms upp och gasen kyls ned och kondenserar (4 i 

Figur 4). Köldmediets tryck sänks därefter ytterligare med hjälp av expansionsventilen, vilket 

sänker temperaturen tillbaka till det den var från början (5 i Figur 4). Köldmediet möter sedan 

åter brinevätskan i förångaren och en cykel har gjorts. Resultatet, dvs. det uppvärmda 

radiatorvattnet i kondensorn kan sedan användas till att t.ex. värma hushållets element eller till 

att värma tappvattnet genom att möta detta i en varmvattenberedare. 
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En värmepump bygger alltså på att gas som komprimeras blir varmare och gas som expanderar 

blir kallare. Den enda energi som behövs tillföras är elenergi till kompressorn, vilket med en 

värmepumps verkningsgrad på ungefär en faktor 4, endast behöver vara en fjärdedel av vad man 

får ut. (Thermia, 2013) 

2.2 Material 

Stål 
Stål är en legering som till största delen består av järn. I alla stålvarianter finns det en mer eller 

mindre mängd kol, vilken bl.a. reglerar hårdheten.                      en variant av stål som är 

                                                                     är därmed viktiga 

egenskaper                                             Densiteten för stål är 7,850kg/dm
3
, E-

modulen är 210GPa och sträckgränsen varierar mellan 170 och 1350MPa beroende på variant. 

(Jernkontoret, 2004) (Stålbyggnadsinstitutet, 2013) 

 

Aluminium 
Det                                                                då renaluminium är 

mycket mjukt och har dåliga hållfasthetsegenskaper.                               

aluminiumlegeringar                                         
3
.                            

                                                                   -                          

                  

Sträckgränsen varierar mellan 25 och 505MPa. (Jernkontoret, 2004) 

 

Plast 
Plast är ett samlingsnamn för en stor grupp syntetiska och halvsyntetiska material, vilka består 

huvudsakligen av en eller flera polymerer som blandats med olika tillsatser. Genom att variera 

polymerkedjans längd och tillsatser kan man få fram olika typer av plast. I jämförelse med stål 

och aluminium har plast i allmänhet lägre sträckgräns, men också mycket lägre densitet. Plast 

har också en låg elasticitets-modul, E-modul, i jämförelse med stål och aluminium. Eftersom 

plast inte är ett metalliskt material finns ingen risk för korrosion. En stor fördel med plast är att, 

precis som ordet plast betyder, så är det formbart. Det går att forma plast till i princip vilken 

form som helst. (Wikipedia, 2013) 

2.3 Transport 

Värmepumparna produceras i Arvika, varpå de sedan transporteras ut till återförsäljarna med 

lastbil. Varje värmepump        ”    -       ”               om värmepumpen har välts under 

transporten. Detta för att säkerställa att inte några inre delar ska gå i sönder. När värmepumpen 

har transporterats till återförsäljarna så är det upp till dem hur de transporterar den ut till 

slutkund. Detta kan i värsta fall, sett ur värmepumpens synvinkel, ske liggande på en odämpad 

släpkärra.  

2.4 Jordbävning 

Thermias värmepumpar säljs enbart i Europa, varefter risken för jordbävning inte är speciellt hög 

om man jämför med andra världsdelar. Men jordbävningar förekommer, vilka vanligtvis har en 

magnitud på under 6 på Richterskalan. (Wikipedia, 2013)  
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3  GENOMFÖRANDE 

3.1 Kravspecifikation 

Skall 

 Hålla en varmvattenberedare som innehåller 185 liter + dess egenvikt på 34kg. 

 Förenkla tillverkning 

 Förenkla installation 

 Ha låg vikt 

 Billig 

 Hålla för transport, 2g liggande och stående. 

 Optimera utrymmet för en 600x600mm plattform 

 Stabil 

 Inte ha några egenfrekvenser vid 50, 100, 150 eller 200 Hz 

 

Bör 

 Hålla för en lättare jordbävning, < 6 på Richterskalan 

 Design for assembly 

 Innehålla få artiklar 

3.2 Konceptgenerering 

För att ta fram ett koncept behövs ett antal konstruktionsaspekter tas i beaktning, dessa 

utvärderas och anpassas till den givna situationen för att få fram den bäst lämpade 

konstruktionen. 

 

3.2.1 Benens placering och lutning 
Hur benen ska placeras och fästas är en mycket viktig aspekt för att konstruktionen ska få den 

hållfasthet och styvhet som krävs. Nedan visas 8 olika sätt med respektive fördelar och nackdelar 

listade. 
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Figur 5. Placering utav ben 

 

Fördelar, +, och nackdelar, -, med respektive placering på benen är som följer: 

(1,1) 

+ 

 Fördelaktig för en utbredd last då lasten aldrig angriper utanför benen. 

 Ger stort utrymme innanför benen. 

 Relativt stabil (beror på infästningen av benen). 

 Svår att tippa. 

(1,1) 

(1,2) 

(1,3) 

(1,4) 

(2,1) 

(2,2) 

(2,3) 

(2,4) 
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- 

 Mindre fördelaktig vid en punktlast då avståndet mellan benen är relativt stort. 

 Kräver en stor plåt som når ut till alla ben. 

 Beroende på hur infästningen av benen är så kan tvärgående stag behövas för att 

stabilisera upp konstruktionen, vilket kräver mer material. 

(2,1)  

+ 

 Tar upp laster som är centrerade mot mitten bra. 

 Kan kräva en mindre plåt om lasten är en punktlast eller mindre utbredd last, då benen 

placerats tätt. 

 Stort utrymme under. 

- 

 Kan lätt tippa vid horisontella krafter(riktning höger-vänster i figuren). 

 Om plåten är svag mot böjning så kan det skapa problem om lasten angriper utanför 

benen. 

 Mindre utrymme från sidan. 

(1,2) 

+ 

 Stort utrymme under. 

 Få artiklar. 

 Vid punklast kan plåten i princip bytas ut mot ett tvärgående stag mellan benen, vilket 

minskar vikt och material.  

- 

 Tippar lätt vid horisontella krafter eller om inte jämvikt råder. 

 Kan kräva grova ben för att klara hålla lasten. 

 Svajig om inte benen är tillräckligt styva. 

 Kan kräva en kraftig plåt. 

 Kräver mycket bra infästning av ben, alternativt snedstag, för att hålla konstruktionen 

stabil. 

(2,2) 

+ 

 Få artiklar 

 Vid punktlast krävs i princip endast benet. 

 Lätt att komma åt eventuella saker runt benet. 

- 

 Kräver ett grovt ben, vilket kan ta upp viktigt utrymme. 

 Ostabilt 

 Tippar lätt 

(1,3) 

+ 

 Se (1,1). 

 Stabil i alla riktningar 

- 

 Se (1,1) 

 Kan ta upp viktigt utrymme då benen är vinklade. 

(2,3) 

+ 

 Stabil i framförallt horisontellt vänster-högerled 

 Stort utrymme både under och framför/bakom benen 

 Kan kräva en mindre plåt 
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- 

 Mindre med utrymme från sidan (riktning in-ut ur papper) 

 Vid utbredda laster kan en grov plåt krävas för att motverka böjning. 

(1,4) 

+ 

 Stort utrymme under och framför/bakom. 

 Överför mycket av böjspänningen i plåten till dragspänning p.g.a. den höga vinkeln på 

benen. 

 Kan vikas ihop, likt ett campingbord, för att spara utrymme vid transport och lager.  

- 

 Se (1,1) 

 Svårt att komma åt saker från sidan 

 Kräver längre ben. 

(2,4) 

+ 

 Stort utrymme under och lätt att komma åt från sidan. 

 Kan vara fördelaktig vid tillverkning i plast då man kan gjuta ihop benen och plåten till 

en form. 

- 

 Kräver ben och plåt som tål hög böjspänning. 

 Kräver stark infästning p.g.a. högt moment. 

 Om konstruktionen är gjuten i plast så kan den vara svår att lagerföra p.g.a. att den tar 

stor plats. 

 

För att lättare ta reda på vilken position och lutning som benen ska ha används ett enkelt Matlab-

program där den mest optimala benpositionen till en given lastvektor genereras. Programmet 

genererar också en optimal tvärsnittsarea på benen. Dessa areor kommer dock endast att ses som 

referenspunkt mot vad den absolut minsta arean kan tänkas vara. Detta för att programmet endast 

är två dimensionellt och dessutom endast räknar på en solid stång. Vilket inte behöver vara 

optimalt i detta sammanhang. Resultatet presenteras i Figur 7. Möjliga kombinationer visas i 

Figur 6. 

 

Figur 6. Möjliga benplaceringar 
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3.2.2 Benens profil 
För att benen ska vara tillräckligt styva beaktas de riktningar som de huvudsakliga lasterna kan 

sammanfalla i, vilka är negativ y-riktning och för att säkerställa hållfasthet vid mindre väntade 

laster så beaktas även positiv och negativ x- och z-riktning(se Figur 8). 

 

 

Figur 8. Koordinatsystem 

Med detta i baktanke så är de ben vars profil som är ”bredast” i dessa riktningar lämpligast.  

 

3.2.3 Utrymme 
Det utrymme som ska finnas tillgängligt ska anpassas efter alla de komponenter som behöver 

placeras under VVB. Eftersom det är en ny produkt som inte har utvecklats ännu så anpassas 

utrymmet efter de komponenter som sitter i den aktuella modellen, och efter det maximala 

yttermått som är givet (600x600x600mm). 

Den uppsättning komponenter som behöver placeras under VVB visas nedan i Figur 9. 

Figur 7. Optimal benplacering 
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Figur 9. VP-enheten 

3.2.4 Material 
Vilket material man tillverkar i är en nyckelfaktor i många sammanhang. Där råvarukostnad, 

tillverkningskostnad, lagerkostnad, hållfasthet, hållbarhet, transport, hantering, återvinning och 

formgivning bara är några sammanhang. I detta projekt kommer framförallt priset, d.v.s. 

råvarukostnad och tillverkningskostnad, samt hållfasthet och formgivning att tas i beaktning. De 

material som är intressanta för detta projekt är stål, aluminium och plast. 

 

I listan nedan visas materialens för- och nackdelar, baserade på den info som gavs i Kap. 2.2. 

 

Stål 
+ 

 Hög sträckgräns 

 Billigt 

 Hållbar vid formning, t.ex. bockning. 

- 

 Relativt tung 

 Behöver behandlas mot korrosion 

 

Aluminium 
+ 

 Låg vikt. 

 Står emot korrosion bra. 

- 

 Låg sträckgräns. 

 Tål kallformning mindre bra. 

 Relativt dyrt. 
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Plast 
+ 

 Låg vikt 

 Lätt att tillverka i avancerade former 

 Ingen risk för korrosion 

- 

 Låg sträckgräns 

 Mindre styvt 

 

Dessa för- och nackdelar utvärderas efter vad som är mest lämpligt för det aktuella ändamålet.  

 

3.2.5 Monteringsanordning 
Värmepumpar hör ofta hemma i källaren, i vilken det ofta kan vara trångt och svårt att ta sig in i. 

I och med detta så är det önskat att VVB lätt ska kunna monteras av från stativet så att den vid 

installation kan lyftas in separat. Viktigt att tänka på är att monteringsanordningen inte bör 

försämra stabiliteten nämnvärt.  

Ju färre moment som krävs för att lossa VVB desto bättre, utan att försämra stabiliteten. 

 

Några sätt som en sådan anordning kan göras på är: 

 Skruvförband  

 Klämförband 

 Inpassning 

 

3.2.6 VP-enhetens infästning 
Att kunna dra ut VP-enheten kan vara en fördel vid service, speciellt önskvärt när felet på 

produkten är så omfattande att det lönar sig att byta hela systemet. Det kan då vara smidigt med 

ett paket som enkelt kan dras ut. 

3.3 Val av koncept 

Basen 
För att få ut maximalt med utrymme men ändå bibehålla stabilitet och styvhet så väljs, med hjälp 

av resultat från Matlab och de för- och nackdelar som togs upp i Kap 3.2.1, bas (2,3) i Figur 5. 

 
Benen 
Benen med vinkeljärnsprofil väljs för att få styrka och styvhet i alla de riktningar som krävs. U-

profilen och fyrkantsrören kräver mer material samt tar mer utrymme. Nu när benen kommer att 

luta en aning är en plattstång inte det optimala, p.g.a. dess svaghet mot böjning. 

 

Material 
I och med valet av basen till stativet så lämpar sig inte plast bäst, valet står då mellan aluminium 

eller stål. För att bestämma vilket av dessa material som bör användas så utvärderas dess 

egenskaper. 

Låt säga att en balk med givna mått är belastad med en given konstant last, aluminumbalken 

kommer då att väga en tredjedel av stålbalken. Men med hänsyn till styvheten kommer 

aluminiumets fördel i vikt att tas ut då stålets E-modul är 3 gånger aluminiumets, d.v.s. de 

kommer i slutändan att väga lika, om samma styvhet ska uppnås. Då kg-priset för aluminium är 

>3gånger stålets kg-pris så är det detta samt det faktum att konstruktionsstålets egenskaper är en 

fördel vid formning som leder till beslutet om att konceptet ska tillverkas i stål. 
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Monteringsanordning 
För att minimera antalet artiklar och antalet moment som krävs för att lyfta av VVB:n, väljs 

anordningen utan lösa delar. 

 

Bottenplatta 
Bottenplattan görs av det material som blir över från monteringsplåten, detta för att spara på 

material och för att minska på antalet artiklar. 

3.4 Modell 

En CAD-modell görs för att visualisera konceptet. Denna modell importeras sedan till ANSYS 

där FEM-beräkningar görs, vilka efter analys lägger grunden till vilka mått som ska sättas på 

stativets olika delar. 

 

3.4.1 Benen 
 

 

 

Figur 10. Ben 

 

I Figur 10 kan man se en modell på benens profil. 
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Figur 11. Benets övre del 

 

Figur 11 visar benens övre del i närbild, där man tydligt kan se fliken som låser fast 

monteringsplåten. 

 

 

 

Figur 12. Benets nedre del 

 

I Figur 12 kan man se benens nedre del och dess fötter som stabiliserar och låser benen i 

bottenplattan. 
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3.4.2 Monteringsanordning 
 

 

 

Figur 13. Monteringsplåt 

 

Figur 13 visar en översiktsbild på monteringsplåten när den är avmonterad från benen. Här kan 

man också se flikarna som VVB kommer att vila på. 

 

 

 

 
 

 

Figur 14 visar monteringsanordningen från sidan.  

 

Figur 14. Monteringsanordning från höger 
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Figur 15. Monteringsanordning sett från framsida 

 

I Figur 15                              ”   ”       n fungerar precis som en sådan då VVB är 

avmonterad (se Figur 16). Däremot när VVB och monteringsplåt sitter placerad på benen 

       ”     ”                                                                            

och med att monteringsplåten sviktar en aning när den belastas. 

 

Figur 16. VVB med monteringsplåt 
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Figur 17. Monteringsplåten underifrån 

 

Figur 17 visar monteringsplåten underifrån, varpå man kan se hålet för urtappning av VVB och 

hål för skruvförbandet till VVB. 

 

 

3.4.3 Bottenplatta 
 

 

 

Figur 18. Bottenplattan 

 

I Figur 18 visas bottenplattan, i vilken VP-enheten och benen fästs. 
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3.4.4 VP-enhet 
 

 

 

Figur 19. Hylla för VP-enheten 

VP-enheten i vilken alla komponenter ingår fästs i förslagsvis en plasthylla som skjuts in i 

bottenplattans fästen. Den inskjutna plasthyllan kan ses i Figur 19.  

 

3.4.5 Isolering 
 

 

Figur 20. Placering av isolering 
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Ett förslag på isolering visas i Figur 20. Isoleringskivorna på sidan kan ses ha snitt i vilka benens 

utsida passar in i. Detta för att minimera utrymmesförlust. Figur 21 visar hur det kan se ut när 

isoleringen placerats. 

 

Figur 21. Isolerad 
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3.4.6 Låsning 
 

 

Figur 22. Monteringsplåtens låsning 

 

Förslag på hur monteringsplåten låses fast visas i Figur 22. Här kan man se hur ett stag fästs 

tvärsöver ytterplåten, varpå den förhindrar monteringsplåten att röra sig vertikalt. 

3.5 Beräkningar 

Grundläggande 
Den statiska last som stativet belastas med uppkommer av den vattenfyllda VVB:n, vilket är 

givet till 219 kg, se Kravspecifikation. Denna last är riktad vertikalt ned på stativet, se Figur 23.  
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Figur 23. VVBs tyngdkraft på stativ 

För att säkerställa att stativet håller så sätts, enligt kravspecifikation, en säkerhetsfaktor gentemot 

totala massan på 1,4. 

 

                 (1) 

 

Där massan, mfull, är 219 kg och g är 9,82 m/s
2
, vilket ger 

 

 

                          (2)  (2) 

 

 

Jordbävning 
Så länge som värmepumpen är fylld med vatten och i bruk kommer den inte att röra på sig, om 

inte underlaget rör på sig. Med andra ord, den enda last som behövs tas hänsyn till när VVB:n är 

fylld med vatten är en eventuell jordbävning. En kraftig jordbävning med en magnitud på 6 på 

Richterskalan har en acceleration på 100cm/s
2
, vilket jämfört med g, 9,82m/s

2
, är 0,11g. Utan 

vidare forskning om hur rörelserna i marken ter sig så antas att accelerationen är lika stor både 

vertikalt och horisontellt. Säkerhetsfaktorn på 1,4 sätts även här, vilket ger en acceleration på 

0,15g. 

De maximala lasterna fås då enligt: 
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Figur 24. Krafter och moment vid jordbävning 

 

I vertikalled 

 

                 (       (           ))             (3) 

 

I horisontalled 

                                          (4) 

 

Momentet som uppkommer då VVB:n har sitt masscentrum 500 mm över infästningen till 

stativet, och med en acceleration på 0,15g horisontellt ger 

 

                               (5) 

 

 

Transport 
Maximala accelerationerna vid transport är, enligt Kravspecifikation. 

Vertikalled med VVB stående upprätt 

 

                                                      (6) 

 

Respektive horisontalled 

 

                                                (7) 

 

Vilket ger momentet 

 

                                                                            (8) 

 

Vertikalled (sett i VVB:s plan) med VVB liggande 

 

                                              (9) 

 

Respektive horisontalled (sett i VVB:s plan) 
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                                                           (10) 

 

Vilket ger momentet 

 

                                                                              (11) 

 

 

Maxfall 
Det räcker med att analysera maximala fallen, vilka är 

 

Fall 1 

 (              )  (                                          )  

                       

Fall 2 

 (              )  

(                                                                                     )  

                       

 

Dessa i sin tur behöver bara beräknas åt ett håll då stativet är symmetriskt. 

 

Vibrationer 
Den huvudsakliga vibrationskällan är kompressorn. Den arbetar med 3000 varv/min, vilket ger 

en frekvens på 50Hz. Dessutom förekommer vissa övertoner vid 100Hz, 150Hz och 200Hz. 

(Martin Hamberg, 2013) 

Det är framförallt benen som behöver kontrolleras så att de inte har några egenfrekvenser vid 

dessa frekvenser. Monteringsplåten granskas inte då den har alltför komplex infästning i och 

med att den sitter fast med tanken, som i sin tur sitter fast med rören i väggen. Monteringsplåten 

sitter även fast med ytterplåten.  

 

3.6 FEM-analys 
En förenklad modell användes vid FEM-beräkningarna. Förenklingen gjordes för att det endast 

är nödvändigt att se till att grundkonstruktionen av stativet håller. 

 
Fall 1 
Första fallet som beräknades var med 340N i x-riktning, 3400N i y-riktning och ett moment på 

170000Nmm runt z-axeln. Plåttjockleken sattes till 2,5mm. 
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Figur 25. Säkerhetsfaktor vid jordbävning, x-riktning 

 

 

Figur 26. Säkerhetsfaktor vid jordbävning, x-riktning 
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Mot en sträckgräns på 355MPa erhölls säkerhetsfaktor enligt Figur 25. Det visade sig att det 

fanns en liten risk för plastisk deformation och brott på monteringsplåten, se Figur 26. Denna 

lilla deformation anses ändå vara godtagbar då den inte sitter på ett ställe som utsätter resten av 

konstruktionen för fara.  

 

 

Figur 27. Högsta uppkomna spänning enligt ”Von Mises” vid jordbävning 
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Figur 28. Konvergensstudie på högsta uppkomna spänning 

 

Den största spänningen beräknades att uppstå på benets övre hörn (se Figur 27), vilket efter 

konvergensstudie (se Figur 28) kunde antas vara en singularitet. Vilket menas att modellen 

troligtvis har skarpa hörn, i vilka det kan bli oändlig spänning. Men i verkliga fall skulle dessa 

hörn inte bli exakt skarpa, utan rundas av.  

För samma lastfall men accelerationen i z-riktning fås resultaten som presenteras i Figur 29. 
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Figur 29. Säkerhetsfaktor vid jordbävning, z-riktning  

 

I detta fall kan framförallt monteringsplåtens fot få en liten deformation. Men eftersom det i 

huvudsak är en kontroll på att konstruktionen i helhet håller så tillåts denna eventuella 

deformation.  

 

Slutsatsen är alltså att en plåttjocklek på 2,5 mm håller för Fall 1. 
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Fall 2 
Med en kraft på 1200 N i z-led och en kraft på 400 N i y-led samt ett moment på 600000Nmm 

runt x-axeln fås resultat enligt Figur 30. 

 

 

 

Figur 30. Säkerhetsfaktor vid transport, z-riktning 

 

De ställen där deformation kan uppstå är även här på sådana ställen att konstruktionen i helhet 

inte riskerar att kollapsa.  

 

För acceleration i x-riktningen fås möjliga deformationer enligt Figur 31 nedan. 
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Figur 31. Säkerhetsfaktor vid transport, x-riktning 

 

Där en liten deformation på nedre delen av benet kan uppkomma. Av samma anledning som 

tidigare så dras slutsatsen om att en plåttjocklek på 2,5 mm håller för Fall 2.  
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Vibrationsanalys 
Med en simulerad last på 219 kg på monteringsplåten fås för benen den egenfrekvens som ligger 

närmast riskområdet (50 – 200Hz) till 218Hz, vilket inte är inom riskzon.  

  

 

Figur 32. Egenfrekvens för ben vid full VVB 
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4  RESULTAT  

4.1 Koncept 

Konceptet är konstruerat så att en minimal plåtskiva ska krävas till stativets delar. Detta görs 

genom att monteringsplåten, bottenplåten och benen anpassas efter varandra, och tillverkas i 

samma material med samma tjocklek och ur samma plåtskiva med måtten 800x900mm (se Figur 

33 och Figur 34). Materialet som konceptet tillverkas i är stål, detta för att hålla kostnaden låg 

och för att stål har bra egenskaper gentemot bockning. Alla flikar och profiler formas med 

bockning. 

Hyllplanet tillverkas förslagsvis i plast för att hålla vikt nere, och för att inte hyllplanet ska 

riskera att korrodera av eventuellt kondensvatten. 

 

 

 

Figur 33. Plåtskiva med stativets delar 
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Figur 34. Stativets delar utskurna 

 

 

 

Figur 35. Stativ med isolering och lås 
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Den slutliga konstruktionen (se Figur 35) är en bas av fyra ben, med vinkeljärnsprofil, som lutar 

74° in mot mitten, varpå en monteringsplåt anpassad efter VVB:n placeras genom vertikal 

rörelse på benens topp. På monteringsplåten görs flikar, anpassade efter benen, som förhindrar 

rörelse i alla led förutom rakt vertikalt uppåt. Benens fötter har två flikar vilka hakas fast i 

bottenplåten innan monteringsplåt placeras, således låses benen fast i en stabil position både 

upptill och nedtill. VP-enheten placeras på ett hyllplan som kan dras ut vid behov, likt en 

utdragbar låda. Denna funktion fås genom att låta hyllplanet vila på tre av bottenplåtens sidor, 

där flikar speciella för detta syfte gjorts. Den fjärde sidan (framsidan) är öppen för att tillåta 

utdragning. För att förhindra att vibrationer från VP-enheten fortplantas i ramen så placeras 

förslagsvis dämpande kuddar på flikarna. Hyllplanet har kanter för att förhindra eventuellt 

kondensvatten att rinna ut. Bottenplåten görs av restmaterialet av monteringsplåten, detta för att 

minska på spillmaterial och arbete. För att hålla ljudnivån utanför VP låg så placeras förslagsvis 

isoleringsskivor på alla sex sidor, dessa anpassade till att försluta alla hörn och kanter så att 

ljudnivån minskas maximalt. Isoleringsskivorna som placeras på VP:s sidor har två snitt snett 

över, detta för att de ska kunna sammanfogas med benen – vilket sparar utrymme. Sidoplåtarna 

som utgör VP:s yttre design fästs i de flikar på bottenplåten som blir efter att monteringsplåten 

skurits ut. Dessa sidoplåtar låser, med hjälp av stag som fästs tvärsöver, fast monteringsplåten i 

vertikalled. VP:s yttre framsida, som hakas fast i bottenplåtens framsida. låser fast VP-enheten 

från att självmant dras ut. Vid behov kan VVB tas av, detta genom att först lossa VP:s sidoplåtar 

och sedan lyfta VVB rakt upp. Tack vare monteringsplåtens fötter kan sedan VVB placeras 

stående på marken utan att välta (se Figur 36). 

 

 

Figur 36. VVB med monteringsplåt 

4.2 Beräkningar 

4.2.1 Maximala lastfallet 
Efter FEM-beräkningar i ANSYS bestäms tjockleken av plåten till 2,5mm och benens 

profilbredd till 25 mm. Monteringsplåtens mått anpassas efter VVB och de riktlinjer för 

maximala yttermått som gavs. 
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4.2.2 Vibration 
Av de egenfrekvensanalyser som gjordes i ANSYS ansågs inga frekvenser vara i riskzonen. Den 

egenfrekvens som var närmast var benens, som hade en egenfrekvens på 218 Hz.  
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5  DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

5.1 Diskussion 

 

Tillverkning 

Syftet med arbetet var ta fram ett koncept på ett stativ som var bättre är tidigare modell. En 

aspekt som kan göra produkten bättre är om den blir enklare att tillverka. Det framtagna 

konceptet bygger på att en så liten plåtskiva som möjligt ska krävas. Detta framförallt för att 

spara material, men också för att spara in på tiden det tar att skära ut profilerna. Går den fortare 

att tillverka så kan man spara in på arbetskostnader m.m. Utan kunskap om tillverkningsteknik så 

antas bockning vara ett snabbare och effektivare sätt att forma plåt på, jämfört med svetsning. 

 

Hållfasthet 

Huvudsyftet med stativet är att hålla uppe VVB, då denna är relativt tung så krävs att stativet är 

hållfast. För att säkerställa att stativet håller så ställdes ett antal lastfall upp, vilka de maximala 

av dem användes vid FEM-beräkning. Detta medför, då måtten anpassas efter resultaten i FEM-

beräkningen, att stativets hållfasthet förlitar sig helt på att de antagna lastfallen stämmer. I annat 

fall kan konstruktionen ha dimensionerats fel, varpå den i värsta fall inte håller. Vid uppställning 

av FEM-analys i Ansys ska även vissa villkor sättas, så som t.ex. var stativet är fastsatt och var 

krafter angriper m.m. Dessa antaganden kan ha mindre fel, detta bl.a. eftersom att en förenklad 

modell användes vid beräkningar, och för att projektet var avgränsat på så sätt att ingen hänsyn 

togs till rör som är anslutna till VVB och VP-enhet. 

 

Montering 

För att inte monteringen av stativet ska bli en flaskhals för resten av produktionen krävs det att 

det går lätt att montera ihop. Konceptet är konstruerat så att inga verktyg eller skruvförband 

krävs (förutom VVB:s skruvförband i monteringsplåten som inte skulle ändras på), vilket borde 

låta monteringen flyta på. Det som istället kan hända är att, beroende på hur noga man sätter 

toleranser för utskärning och bockning m.m, så kan delarna vara så felskurna att de inte passar. 

Det man då kan göra är att sätta en låg tolerans på fel, eller att man ökar avståndet mellan de 

delar som ska passas ihop. Detta för att eventuella fel inte ska ha lika stor påverkan. Det som kan 

hända då är istället att stativet blir ostabilt p.g.a. glapp mellan delarna. En annan funktion som 

kan ha fördel i monteringssammanhang kan vara att monteringsplåten kan fästas på VVB vid 

annat skede än precis när den ska monteras fast på benen. Detta kan minska på tiden om det t.ex. 

görs innan eller efter, beroende på hur löpbandet ser ut. 

 

Isolering 

En idé fanns om att möjligtvis isolera endast de komponenter som genererar ljud, för att spara 

plats. Den iden förkastades då det från ljudansvarig, Martin Hamberg, ansågs finnas en risk att 

denne isolering kunde komma i medsvängningen och på så vis inte vara till någon funktion.  

Stativet är istället konstruerat så att det går att försluta i princip hela med isolering. Detta för att 

få en så tyst VP som möjligt. Martin Hamberg bedömde också att den tidigare plåt som täckte 

hela övre delen av VP-enheten, d.v.s. den s.k. monteringsplåten, har en viss betydande 

bifunktion som ljudavskärmare, då ljudet annars letar sig upp förbi VVB där det inte finns någon 

isolering. I och med detta menade han det fördelaktigt med en större monteringsplåt. Frågan om 

en isoleringsskiva kunde fylla samma funktion gjordes aldrig till Martin, utan antogs vara så. 

Detta antagande, och med de tidigare framtagna fördelar med att ha en mindre monteringsplåt 
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(större utrymme och mindre vikt) stod till grund för att gå vidare med det konceptet. En 

isoleringsskiva lades även till under hela VP-enheten, detta för att ytterligare sänka ljudnivån ett 

steg. De flikar som VP-enheten vilar på sades tidigare förslagsvis att man kan placera 

vibrationsdämpare på, för att minska att vibrationer fortplantas i stativet. Dessa 

vibrationsdämpare är ett förslag som inte grundas på någon kunskap, utan endast ett antagande 

om att de kan dämpa ett antal frekvenser i viss mån. Tanken var sedan att man skulle kunna 

dämpa kompressorn ytterligare genom att placera denna på egna dämpare. 

 

Material 

Att bestämma material var inget självklart beslut. Plast uteslöts dock relativt snabbt då det inte är 

lika hållbart som de andra alternativen, och eftersom det missade i hållfasthet troligtvis skulle 

behövas kompletteras med mer material. Vilket leder till mindre utrymme och svårare att 

hantera. Aluminium och stål har sina för- och nackdelar båda två, vilket beslutet tillslut fick falla 

på att aluminium är klart dyrare, och att det skulle kräva större dimensioner på konstruktion för 

att ersätta den lägre sträckgränsen, gentemot stål. Då ingen forskning eller större fördjupning i 

ämnet gjorts så kan detta ha varit ett fel beslut. Vilket kan få till följd att kostnadsbesparing 

missas, i och med att ett annat material kanske hade varit lönsammare. 

 

Konstruktion 

Enligt önskan togs ett förslag fram på hur man kan göra en anordning som gör det lätt att 

montera av och på VVB. Det kan vara svårt att säga hur denna anordning skulle fungera i 

praktiken, men eftersom den är relativt enkel och inga komplicerade ”        ”                

den funka som den ska. Frågan är egentligen om det är värt att rikta in sig på att göra en 

anordning som är så lätt att montera av och på, då detta med största sannolikhet inte kommer att 

ske mer än ett par gånger för varje VP. Men ser man det från den synvinkeln så skulle ett stativ 

som tål kraftiga sidokrafter också vara onödigt, då man istället kan sätta in tillfälliga pelare som 

håller tanken på plats med hjälp av t.ex. ytterplåten. Eftersom transport mest troligt endast sker 

en gång, varpå den sedan mest troligt står stilla. 

M                    ”      ”                                                          B 

tynger ner monteringsplåten. Detta medför en stabilare konstruktion. 

VP-enhetens infästning sades tidigare att den förslagsvis skulle tillverkas i plast. Detta för att en 

plåt som skulle behöva sträcka sig över hela det utrymmet skulle väga en hel del. 

Hållfasthetsmässigt är det svårt att avgöra hur tjock den plasthyllan skulle vara då VP-enheten 

för denna modell inte är utvecklad ännu. 

 

Måttsättning 

Måttsättningen som gjorts är bara en riktlinje för vilka dimensioner stativet bör ha. Dessa får 

sedan anpassas efter ytterligare och noggrannare beräkningar om beslut om tillverkning tas. 

Utrymmet under VVB har optimerats till de givna måtten, detta för att ge större plats för service 

och montering av komponenter. 
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5.2 Slutsatser 

Uppnådda fördelar: 

 Monteringsanordning för VVB införd 

 Stabil konstruktion 

 Billig 

 Få artiklar 

 Hållfast 

 Mycket ljudisolerad 

 Låg vikt 

 Snabb montering 

 Stort utrymme  
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6  REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

6.1 Rekommendationer 

Detta koncept som tagits fram är bara ett förslag på hur ett stativ kan se ut. Det bör tas fram fler 

förslag innan beslut om tillverkning tas. För att säkerställa att monteringsanordning och diverse 

fungerar bör också en prototyp tas fram. Viktiga konstruktionsberäkningar kan för säkerhetsskull 

göras om av en erfaren konstruktör, för att säkerställa att inga felberäkningar eller felantaganden 

har gjorts. 

6.2 Framtida arbete 

För att optimera konstruktionen ännu mer kan vidare beräkningar göras för att se vilka delar som 

behöver justeras. En vidare analys på vilka fördelar och nackdelar det framtagna konceptet har 

kan göras för att sedan utveckla konstruktionen ytterligare. Om beslut tas om att gå vidare med 

konceptet behövs, efter eventuella justeringar och optimering, en detaljritning tas fram. 
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BILAGA A: MATLAB-KOD 

 

 

clc, clear all 

%konstanter 
E=210; %[kN/mm2] 

sigma_max=0.355; %[kN/mm2] 

f_yttre=2*219*9.82/1000 %[kN] 

L1=300; %[mm] 

L2=500; 
L3=sqrt((2*L1)^2+L2^2); 

L4=sqrt(L2^2+L1^2); %[mm] 

L_vek=[zeros(1,13), L1 L4 L4 L1 L2 L1 L4 L4 L1 L2 L3 L3 L2]; %[kN/mm2] 

y=1/sqrt(2); 
a=600/sqrt(600^2+500^2); 

b=500/sqrt(600^2+500^2); 

%%Var ska kraften angripa? 

p=[0 0 0 0 -f_yttre/2 f_yttre 0 0 0 0 0 0]'; %[kN] 
 

R_ejfix=[... 

    -1  -y 0 0 0 0 0 0 0 0 -a 0 0; 

    0 y 0 0 0 0 0 0 0 0 b 0 1; 

    0 0 -y -1 0 0 0 0 0 0 0 -a 0; 
    0 0 -y 0 0 0 0 0 0 0 0 -b -1; 

    1 0 y 0 0 -1 -y 0 0 0 0 0 0; 

    0 0 y 0 1 0 y 0 0 0 0 0 0; 

    0 y 0 1 0 0 0 -y -1 0 0 0 0; 
    0 y 0 0 -1 0 0 -y 0 0 0 0 0; 

    0 0 0 0 0 1 0 y 0 0 0 a 0; 

    0 0 0 0 0 0 0 y 0 1 0 b 0; 

    0 0 0 0 0 0 y 0 1 0 a 0 0; 
    0 0 0 0 0 0 -y 0 0 -1 -b 0 0]; 

 

R_fixhorn=[... 

    -1  -y 0 0 0 0 0 0 0 0 -a 0 0; 
    0 y 0 0 0 0 0 0 0 0 b 0 1; 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 

    1 0 y 0 0 -1 -y 0 0 0 0 0 0; 

    0 0 y 0 1 0 y 0 0 0 0 0 0; 
    0 y 0 1 0 0 0 -y -1 0 0 0 0; 

    0 y 0 0 -1 0 0 -y 0 0 0 0 0; 

    0 0 0 0 0 1 0 y 0 0 0 a 0; 

    0 0 0 0 0 0 0 y 0 1 0 b 0; 
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]; 
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R_fixmitten=[... 

    -1  -y 0 0 0 0 0 0 0 0 -a 0 0; 

    0 y 0 0 0 0 0 0 0 0 b 0 1; 

    0 0 -y -1 0 0 0 0 0 0 0 -a 0; 
    0 0 -y 0 0 0 0 0 0 0 0 -b -1; 

    1 0 y 0 0 -1 -y 0 0 0 0 0 0; 

    0 0 y 0 1 0 y 0 0 0 0 0 0; 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 

    0 0 0 0 0 1 0 y 0 0 0 a 0; 

    0 0 0 0 0 0 0 y 0 1 0 b 0; 

    0 0 0 0 0 0 y 0 1 0 a 0 0; 
    0 0 0 0 0 0 -y 0 0 -1 -b 0 0]; 

 

R_fix_mittenochhoger=[... 

    -1  -y 0 0 0 0 0 0 0 0 -a 0 0; 

    0 y 0 0 0 0 0 0 0 0 b 0 1; 
    0 0 -y -1 0 0 0 0 0 0 0 -a 0; 

    0 0 -y 0 0 0 0 0 0 0 0 -b -1; 

    1 0 y 0 0 -1 -y 0 0 0 0 0 0; 

    0 0 y 0 1 0 y 0 0 0 0 0 0; 
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 

    0 0 0 0 0 1 0 y 0 0 0 a 0; 

    0 0 0 0 0 0 0 y 0 1 0 b 0; 
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]; 

 

R=R_fixhorn; 

R2=[R,zeros(12,13)]; 
 

A=[eye(13),-1*sigma_max*eye(13);-1*eye(13),-1*sigma_max*eye(13)]; 

b=[zeros(26,1)]; 

 
x=linprog(L_vek,A,b,R2,p) 

 

area=x(14:26) 

f=x(1:13) 
 

D=diag(E*area./L_vek(14:26)'); 

u=f\(D*R') 

h=2*L2/(L1*2); 
 

nod_koord = [ 

    0 h; 

    1 h; 

    2 h; 
    0 0; 

    1 0; 
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    2 0]; 

nod_par = [ 

    1 2; 

    1 5; 
    2 4; 

    4 5; 

    2 5; 

    2 3; 
    2 6; 

    5 3; 

    5 6; 

    3 6; 
    1 6; 

    3 4; 

    1 4]; 

h = figure; 

axis([0 2.5 0 2.5]); 
axis('square'); 

set(gca, 'Visible','off'); 

max_area = max(area); 

for i = 1:length(area) 
    if area(i) > 0.1*max_area 

      hl = line([nod_koord(nod_par(i,1),1) nod_koord(nod_par(i,2),1)], ... 

            [nod_koord(nod_par(i,1),2) nod_koord(nod_par(i,2),2)]); 

      set(hl,'LineWidth', 10*area(i)/max_area); 
    end 

end 

 


