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Sammanfattning 
Denna rapport beskriver konstruktionsarbetet av en testrigg som ska användas för provning av 

brunnslock. Arbetet är utfört åt Brunnspecialisten Sverige AB som säljer egenutvecklade brunnslock 

tillverkade av glasfiberarmerad plast. Dessa brunnslock ska godkännas enligt europeiska standarder 

och måste då bland annat genomgå belastningsprov.  

Anledningen till arbetet och att testriggen behövs är att de tidigare standarderna har blivit 

reviderade och därmed har provningarna blivit mer avancerade och ett automatiserat system 

kommer att krävas då det i vissa av fallen handlar om högcykelutmattning.  

Arbetet har utgått från den standard som reglerar provning av brunnslock. Detta ledde till en 

konceptstudie där olika förslag på utformningen togs fram och utvärderades. Beräkningar gjordes för 

att dimensionera komponenterna till testriggen för att säkerställa hållfastheten hos denna. Därefter 

bereddes ritningar utifrån 3-D modeller som dimensionerats. Under arbetet har även en 

uppskattning av kostnaderna för konstruktionen gjorts. 

Konstruktionen har dimensionerats för att klara av att prova brunnslock av klassen D400 vilket 

betyder att den ska klara av att belasta brunnslocken med 400kN + 100kN. 

Det resultat som har levererats är ritningsunderlag för tillverkning samt de beräkningar som har 

gjorts angående testriggen för certifiering av denna. 

Denna rapport behandlar enbart den mekaniska konstruktionen av testriggen. Men den kommer 

sedan att utrustas med en hydraulik som utför kraftansättningen och ett tillhörande styrsystem för 

att kunna utföra provningarna.  

 

  



Summary 
This report describes the design process of a test rig to be used for testing of manhole covers. The 

project owner is Brunnspecialisten Sverige AB, which sells proprietary manhole covers made of glass-

fiber reinforced plastic. These manhole covers must meet the European standard, and therefor 

withstand excessive load testing. 

The purpose of the work, and the construction of the test rig, is that the previous standard has been 

revised and hence the tests become more advanced and an automated system will be required in 

high-cycle fatigue tests. 

The work has been based on the standard that defines testing of manhole covers. This led to a 

concept study where various design concepts were developed and evaluated. Calculations were 

made to dimension the components of the test rig in order to ensure strength. Then construction 

were dimensioned based on 3D models.  

The structure is dimensioned to test manhole covers up to class D400, which means it must be able 

to be withstand 400kN + 100kN. 

The results are drawings for manufacturing and calculations regarding calculation to ensure that the 

test rig can withstand the forces and stresses that occur when a manhole cover is tested according to 

a certification class. 

This report covers only the mechanical design of the test rig. But it will be equipped with a hydraulic 

system that applies the force and an associated control system in order to perform the tests. 
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1 Inledning 
Enligt Boverket [1] måste de brunnslock som säljs i Sverige vara godkända och CE-märkta enligt de 

bestämmelser som finns angående brunnslock. Bestämmelserna är satta utefter den europeiska 

standarden prEN124-1 [2]. Denna standard har fått en uppdatering och innehåller nu 

utmattningstest av vissa materieltyper som omfattas. De provningar som har skett tidigare har 

kunnat utföras med fria vikter men då det nu ska utföras provningar med flera tusen testcykler så 

kommer det att behövas en testrigg med automatiserad styrning och program för att sköta detta. 

Testningen kan utföras manuellt men i dagens samhälle ställs det stora krav på arbetsplatsens 

utformning samt på arbetsmoment och hur de får utföras. Ett av de krav som ställs är att de lock som 

täcker brunnar av olika slag inte bör väga mer än 15kg [3]. Tidigare så har dessa brunnslock vanligtvis 

varit tillverkade av betong. Brunnslock tillverkade i betong överstiger ofta de rekommenderade 15kg. 

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att brunnslock inte överstiger denna vikt. Om det inte följs 

leder det oftast till en extra kostnad vid tömning av brunnar [4].  

Problemen med tunga lyft löses med hjälp av brunnslock tillverkade i kompositmaterial. Brunnslock 

gjorda i komposit klarar av samma belastningar som lock tillverkade av betong men de är mycket 

lättare och medför att de blir lättare att hantera. Brunnspecialisten Sverige AB säljer egentillverkade 

brunnslock av glasfiberarmerad plast, dessa lock hamnar under kategorin kompositer när det 

kommer till testning av dessa, mer information om kategoriseringen senare.  

Provningen av brunnslocken kommer att ske genom pressning. Kraften appliceras vertikalt mot 

mitten av ett lock med hjälp av en hydraulcylinder. Mellan kolven och ytan på brunnslocket kommer 

det att sitta en lastcell som registrerar tryckkraften på locket.  

Testriggen måste genomgå certifiering när den är klar. Detta för att den i sin tur ska vara godkänd för 

att utföra provningar av brunnslock. Testriggen måste även konstrueras för att vara säker för 

operatören som utför provningar med den. Denna aspekt kommer att tas hänsyn till vid 

konstruktionsarbetet för att testriggen inte ska utsätta någon för fara vid arbete med den [10]. 

Det är fyra typer av provningar som kommer att utföras i testriggen. Till en början så kommer 

brunnslocken att testas mot maximal last, d.v.s. den maximala last som locken ska klara av utan 

direkta brott eller delamineringar i kompositen. Sedan testas de mot deformation, först mot 

kvarstående deformation efter last och sedan mot deformation under last, där det senare är ett 

ytterligare prov som gäller specifikt för brunnslock tillverkade i komposit. Till sist så ska locken testas 

mot utmattning. Utmattningstestet sker i cykler mellan 1000 till 500 000 gånger beroende på 

certifieringsklass. Även detta test är ett komplement som gäller för kompositlock. 

1.1 Företagspresentation 
Arbetet har utförts på beställning av Brunnspecialisten Sverige AB [5]. Brunnspecialisten Sverige AB 

är ett företag som säljer egentillverkade brunnslock, nedstigsluckor av olika slag samt kringprodukter 

för brunnar. Dessa produkter är egenutvecklade från företaget. Företaget är lokaliserat i Holmsund 

men har ingen egen produktion på plats. Tillverkningen av kompositlocken sker i Örnsköldsvik. 

Brunnspecialisten Sverige AB säljer även nedstigningsluckor i aluminium samt kringutrustning för 

brunnar utöver de lätta glasfiberlocken. Produkterna från Brunnspecialisten används bl.a. av Umeå 

Vatten och Avfall AB samt NCC [6]. 
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1.2 Syfte 
Syftet med projektet är att hjälpa Brunnspecialisten Sverige AB att ta fram en utrustning för 

certifiering enligt Europeisk standard prEN 124 så att de i fortsättningen ska kunna sälja sina 

produkter på den svenska marknaden. 

1.3 Mål 
 Målet med arbetet är att ta fram en testrigg för provning av brunnslock efter europeiska 

standarder. 

Utöver huvudmålet sattes flera mindre delmål. Dessa var att: 

Delmål 1. ta fram ett koncept att presentera till beställaren, 

Delmål 2. utföra beräkningar på den konstruktions som valts, 

Delmål 3. bereda ritningar för tillverkning av testrigg, 

Delmål 4. montera samt testköra testriggen. 

 

1.4 Kravspecifikation 
De krav som sattes på konstruktionen i samband med beställaren var följande: 

Testriggen måste… 

Krav 1. möta de krav som ställs på maskinen i standarden prEN124-1 och prEN124-5 för 

brunnsklass D400, 

Krav 2. vara flyttbar med enkla hjälpmedel, t.ex. pallgafflar, 

Krav 3. klara av brunnslock upp till 1750mm i diameter, 

Krav 4. klara av testobjekt upp till 600mm på höjden. 
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2 Teori 

2.1 Brunnslocksstandard 
Standarden som bestämmer hur provning av brunnslock ska utföras heter prEN 124 [2]. Standarden 

består av sex delar som är följande: 

1. Brunnslock i allmänhet: denna del handlar om de olika klassifikationerna av lock som ska 

följas, hur provning av brunnslock ska gå till samt hur det ska dokumenteras. 

2. Komplement till del 1 som behandlar ytterligare provningar av brunnslock tillverkade av 

gjutjärn. 

3. Komplement till del 1 som behandlar ytterligare provningar av brunnslock tillverkade av stål 

och aluminiumlegeringar. 

4. Komplement till del 1 som behandlar ytterligare provningar av brunnslock tillverkade av 

armerad betong.  

5. Komplement till del 1 som behandlar ytterligare provningar av brunnslock tillverkade av 

kompositmaterial 

6. Komplement till del 1 som behandlar ytterligare provningar av brunnslock tillverkade av 

polypropen (PP), polyeten (PE) samt polyvinylklorid (PVC). 

Standarden behandlar hur man ska gå tillväga för att certifiera brunnslocken. De test som ska utföras 

omfattar brunnslock av glasfiberarmerad plast vilket betyder att det är del 1 och del 5 som innehåller 

den information som är intressant för den testrigg som ska konstrueras. 

Brunnslock klassificeras i 6 nivåer. Klasserna utformas utifrån den maximala last brunnslocken ska 

kunna bära upp. De sträcker sig från klass A15 som ska kunna bära upp 15kN och upp till klass F900 

som skall klara av 900kN. I standarden beskrivs det hur och i vilka områden de olika klasserna får 

monteras. 

Locken hålls på plats med en galvaniserad bygel, se figur 1, som monteras på insidan av 

brunnsringen. Brunnslocket fästs i sin tur med en gängstång på bygeln och låses med en 

säkerhetsbult vilket följer regler som Boverket fastställt [14]. De galvaniserade byglarna som 

monteras i brunnsringen kan även demonteras för enkel nedstigning i brunnar för underhåll.  

 

Figur 1, montering av brunnslock i ring 
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Locken som utsätts för provning ska vara komplett monterade så som om de ska användas. Detta 

måste tas i åtanke vid konstruktionen då det skiljer sig mellan olika lock hur höga de blir när de 

monteras. Storleken på locken som ska provas mäter upp till 1750mm i diameter vilket blir det mått 

som testriggen måste konstrueras efter.  

De lock som för tillfället kommer att provas i testriggen kommer att vara klassificerade enligt klass 

A15 som ska klara av laster upp till 15kN vilket betyder att de får användas i områden för 

gångtrafikanter samt cyklar. Testriggen skall däremot dimensioneras för klass D400. 

 

2.2 Lastfall 
Lastfallen är inte tagna från faktiska mätvärden utan de är uppskattade värden utifrån de scenarion 

som kan tänkas uppstå i standarden prEN124. 

2.2.1 Standard prEN124 

De belastningar och aktuella lastfall på provobjektet som kommer att verka på konstruktionen och 

som har använts till beräkningarna för konstruktion är framtagna ur standarderna prEN124-1 [2] som 

behandlar brunnslock i allmänhet och prEN124-5 [7] är ett komplement för brunnslock tillverkade i 

kompositmaterial.  

Under alla tester där laster ansätts så ska de öka linjärt under tiden som de appliceras på 

brunnslocket. 

De fyra provningar som ska utföras ger fyra olika lastfall och är följande: 

2.2.2 Maximal last 

Provobjektet ska utsättas för en last Ft. Lasten ska hållas i 30 sekunder och sedan släppas helt fritt.  

2.2.3 Kvarstående deformation 

Provningen inleds med en kontrollmätning i den geometriska mitten av brunnslocket. Sedan utsätts 

locket för en last Fp. Lasten släpps sedan helt. Denna sekvens ska upprepas fem gånger. Sist så ska 

den kvarstående deformationen mätas. 

2.2.4 Deformation under last 

Provobjektet utsätts först för en last 1/3 FD. Denna last hålls i maximalt fem sekunder och släpps 

sedan. Mätinstrumentet nollställs sedan mot undersidan av brunnslocket för ett referensvärde till 

mätning av deformation under last. Lasten FD appliceras sedan och hålls kvar i 30 sekunder varefter 

en mätning av deformationen görs inom 10 sekunder.  

2.2.5 Utmattningsprov 
För utmattningstestet ska lasten FF appliceras varpå den ska släppas med samma takt som den 

anlagts. Denna sekvens upprepas mellan 1,000 – 500,000 gånger beroende på brunnsklassificering. 

 

2.3 Hållfasthet  
För att konstruktionen ska kunna klara av de laster som den utsätts för så har de olika lastfallen 

använts för att ställa upp beräkningar som stått till grund för dimensioneringen av testriggen. 
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Formlerna som använts vid beräkningarna är hämtade från ”Formler och tabeller för mekanisk 

konstruktion” [8]. 

2.3.1 Normalspänning 

Normalspänning i en kropp bestäms med kraften som verkar på kroppen och dess tvärsnittsarea. 

Spänning betecknas med symbolen σ (sigma) och bestäms enligt (2). 

𝝈𝒕𝒊𝒍𝒍 =
𝑭

𝑨
     (2) 

F = Kraften som kroppen utsätts för (𝑁) 

A = Area av snittet som belastas (𝑚2) 

 

2.3.2 Säkerhetsfaktor 

Vid dimensionering används ofta en säkerhetsfaktor för att den verkliga hållfastheten ska vara större 

än de krafter som verkar på kroppen i praktiken. 

Med en säkerhetsfaktor (ns) menas kvoten mellan den maximalt tillåtna belastningen och den 

beräknade belastningen, se (1). 

𝒏𝒔 =
𝑹𝒆𝑳

𝝈𝒕𝒊𝒍𝒍
    (1) 

ReL = Materialets undre sträckgräns  (𝑁 𝑚2)⁄  

σtill = Pålagd spänning (𝑁 𝑚2)⁄  

För att materialet inte ska uppvisa plastisk deformation måste spänningen vara lägre än den undre 

sträckgränsen (ReL) för det aktuella materialet. Den maximala normalspänning som uppstår får inte 

överstiga den undre sträckgränsen för att haveri inte ska uppstå vid upprepade belastningar. 

 

2.3.3 Skjuvning 

Om en kropp utsätt för två motriktade krafter uppstår skjuvning. Skjuvspänning anges med symbolen 

τ (tau) och bestäms enligt (3). 

𝝉 =
𝑻

𝑨
    (3) 

T = Tangentiell kraft som ansätts på tvärsnittet (𝑁) 

A = Tvärsnittsarea som utsätts för (𝑚2) 

Den maximala skjuvspänningen som en kropp får utsättas för beskrivs i ”Formler och tabeller för 

mekanisk konstruktion” [8] enligt (4). 

𝝉𝒕𝒊𝒍𝒍 = 𝟎, 𝟔 ∙ 𝝈𝒕𝒊𝒍𝒍   (4) 

Ren skjuvning kommer bl.a. att uppstå i de förband som håller samman testriggens komponenter.  
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2.3.4 Balkböjning/elementarfall 

För att enkelt beräkna de krafter och moment som verkar på en belastad balk använder man sig av 

elementarfall där belastningstyp och uppspänningen är förbestämda. För en fritt upplagd balk med 

punktlast på mitten används (5) för att beräkna det maximala momentet (Mmax) som verkar i balken.  

𝑴𝒎𝒂𝒙 =
𝑭∙𝑳

𝟒
    (5) 

 

2.3.5 Böjmotstånd (Wb)/böjtröghetsmoment (IB) 

Olika tvärsnitt har olika förmåga att motstå böjning. Detta beror på att olika tvärsnitt har olika 

böjtröghetsmoment (IB). Böjtröghetsmomentet hos ett tvärsnitt är ett mått på dess förmåga att 

hantera spänningen som uppstår vid böjning. Böjströghetsmoment anges i enheten (m4).  

Böjmotstånd (WB) är ett sätt att benämna ett tvärsnitts förmåga att ta upp påfrestningar vid böjning 

och bestäms med hjälp av böjtröghetsmomentet enligt (6). 

𝑾𝑩 =
𝑰𝑩

𝒆
    (6) 

e = Avstånd från böjningsaxel till toppen/botten av tvärsnittet (𝑚) 

 

2.3.6 Böjspänning i tvärsnitt 
Böjspänningen (σB) som uppstår i ett tvärsnitt vid böjning beräknas med (7). 

𝝈𝑩 = ±
𝑴𝒎𝒂𝒙

𝑾𝑩
    (7) 

Böjspänningen som man får räknar ut med (7) ger både ett positivt och ett negativt resultat. Det 

beror på att den maximala böjspänningen i tvärsnittet uppstår i både över- och underkant. På den 

ena sidan uppstår en dragspänning och den andra en tryckspänning. Detta syns och beskrivs med 

Figur 2, som visar hur böjspänningarna varierar över ett tvärsnitt som utsätts för böjning. 

 

Figur 2, böjspänning i tvärsnitt Skriv en ekvation här. 

 

2.3.7 Hålkanttryck 
Hålkanttryck uppstår vid radiell belastning av ett hål så som belastning från en axel och ett hål. 

Hålkanttryck benämns som en spänning och visas med symbolen σ (sigma) och beräknas med (8). 

𝝈 =
𝑭

𝒅∙𝒕
     (8) 
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F = kraften som ansätts på hålet (𝑚) 

d = diameter på hålet (𝑚) 

t = tjocklek på hålet (𝑚) 

Hålkanttryck kan illustreras med figur 3. 

 

Figur 3, hålkanttryck 

 

2.4 Utmattning 

2.4.1 Växlande eller pulserande utmattning 

När det gäller utmattning finns det två typer. Det som avgör vilken typ man har är beroende på hur 

lastcyklen ser ut. När man pratar om växlande utmattning så har man spänningar som är både 

positiva såväl som negativa. För pulserande utmattning så utgår man från ett spänningsfritt läge och 

lägger sedan på en lastcykel t.ex. antingen dragande last eller bara tryckande last. I fallet med 

brunnslocken som ska testas kommer det att handla om en pulserande last då locken utsätts för en 

presskraft och det inte kommer att ske någon dragkraft. 

 

2.4.2 Utmattningsgräns 

För metalliska material finns det ibland tabellvärden över utmattningsgränsen. Ett materials 

utmattningsgräns är den spänning man maximalt får belasta det med utan att det uppstår 

utmattningsbrott [9].  

 

2.5 Deformation 

2.5.1 Utböjning 
Deformationen för en balk som belastas med en kraft deformeras med vad som kallas utböjning. 

Utböjningen hos en belastad balk mäts i meter. För att beräkna utböjningen för en balk använder 

elementarfall på samma sätt som med beräkning vid böjspänning. Med (9) beräknar man 

utböjningen (f) för en upplagd balk med konstant tvärsnitt och en punktlast på mitten. 

𝒇 =
𝑭∙𝑳𝟑

𝟒𝟖∙𝑬∙𝑰
    (9) 
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3 Genomförande 
Arbetet har bestått av ett flertal arbetsmoment. Momenten har för det mesta följts av varandra men 

har i vissa fall pågått parallellt.  

3.1 Förstudie 
Förstudien har bestått av två delar, studie av standard prEN124-1, prEN124-5 och studie kring 

liknande befintliga lösningar. 

3.1.1 Studie av standard prEN124-1, prEN124-5 
Till en början så har den standard som brunnslocken ska testas enligt studerats. Denna standard har 

bestått av två delar. Den första delen behandlar alla typer av brunnslock. Denna kompletteras sedan 

av ytterligare en del som behandlar brunnslock tillverkade av kompositmaterial som vilka är den typ 

som ska testas i den testriggen som ska konstrueras. För att kunna uppnå ett säkert system ur 

handhavandesynpunkt har även riktlinjerna från Arbetsmiljöverket som behandlar arbetssäkerhet 

hos maskiner [10] tagits hänsyn till för när testriggen ska utformas. 

3.1.2 Studie kring befintliga lösningar 

För att kunna komma igång med koncept för testriggen har inspiration hämtats från produkter som 

utför liknande typ av arbete släppta på marknaden. Exempel på sådana har främst varit 

utformningen samt användandet för pressar och stansar av olika slag som utför liknande typ av 

arbete som testriggen som konstruerats [15]. 

3.2 Koncept/lösningsförslag 
Koncept på utformningen av konstruktionen har tagits fram i den tidiga konstruktionsfasen. Denna 

process har mest skett i form av skisser men har i vissa fall illustrerats med hjälp av dator i 3D-miljö 

för att få grepp om de volymer och rymd. Skisserna och modellerna har presenterats för beställare 

för att sedan gå vidare i arbetet med beräkningar och CAD. Konceptidéerna har även involverat den 

hydrauliska delen av det stora projektet då det ska monteras hydraulikkomponenter på testriggen 

[11]. 

3.3 Beräkningar, hållfasthet 
För att kunna dimensionera konstruktionen så gjordes beräkningar på hållfastheten. Dessa 

beräkningar ligger även till grund för det dokument som ska följa med till certifieringen av maskinen 

för att förenkla denna.   

3.4 Kostnadsförslag 
Utifrån de koncept som tagits fram i samband med hållfasthetsberäkningarna togs ett 

kostnadsförslag fram och presenterades till beställaren. Detta moment var ett önskemål från 

beställaren så att denne skulle kunna få en bild av kostnaderna för hela testriggen med alla 

komponenter. 

3.5 CAD 
Med beräkningarna som gjorts så dimensionerades komponenterna till systemet som i sin tur valts i 

konceptstadiet. Med detta så togs en 3D-modell av systemet med alla dess enskilda komponenter 

fram. 

3.6 Ritningsunderlag 
Utifrån de 3D-modeller som gjort utav testriggen togs ritningar fram. Ritningarna togs fram som 

underlag för tillverkning. Ritningarna gjordes så kompletta för att i senare skede kunna lämnas över 
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till tillverkning hos mekanisk verkstad. Ritningarna lämnades till Brunnspecialisten Sverige AB den 

2014-05-21 

3.7 Underlag för provning 
Ett dokument sattes ihop för att certifieringen av maskinen skulle gå smidigare och snabbare. Detta 

underlag bestod av beräkningar för att visa hur beräkningarna är utförda. Med dokumentet fanns 

även monteringsanvisningar för att underlätta vid montering. Beräkningarna lämnades till 

Brunnspecialisten Sverige AB den 2014-06-12  
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4 Resultat 

4.1 Konceptlösning för testrigg 
Konceptet som togs fram i samtal med beställaren har genomgått flera utvecklingsstadier. Det har 

varit allt ifrån idéer som bara har bollats fram och tillbaka och som sedan inte har kommit längre 

medan andra idéer har gått längre.  

Den grundläggande utformningen, som ses i figur 4 och figur 5, har varit ganska klar ifrån början av 

arbetet. Den modell som har utgåtts från är den med en stadig grund med en bädd där testobjektet 

placeras. Kraften appliceras ovanifrån med hjälp av en hydraulcylinder som monteras i en ram som 

går upp från bottenplattan. Denna utformning ger en låg tyngdpunkt vilket ger en stabil konstruktion. 

Det medför även av- och pålastning av testobjekten blir enklare då de kan bli väldigt tunga för de 

större brunnslocken. Det som har varierat mellan de olika är komponenterna i sig som utgör hela 

testriggen. 

 

Figur 4, Första konceptet sett från sidan 
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Figur 5, Första konceptet sett uppifrån 

Den del av konstruktionen som har genomgått många olika förslag är den överliggande balken. Den 

del som utgör bottenplattan har även haft ett antal förslag på dess utformning. En variant av 

bottenplattan var tänkt att vara utformad som en vanlig lastpall. Detta för enkel förflyttning med 

pallgafflar. Men den lösningen var svår att få lika motståndskraftig mot böjning jämfört med den som 

tillslut valdes.   
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För att underlätta förflyttningen av den överliggande balken kommer vinschar att användas. Från 

vinscharna går det vajrar som kopplas fast i de öglor som även används för att lyfta och förflytta 

testriggen. När man har kopplat ihop vajern med den överliggande balken kan man sedan lossa de 

skruvar som håller ihop balken med sidorna och sen använda vinscharna för enkel förflyttning i 

höjdled. Två förslag på placeringen av vinscharna utformades. 

Den första placeringen är en vinsch på varje sida i toppen av testriggen på toppen av sidbalkarna. 

Från denna placering går vajern direkt till lyftpunkterna. Denna placering av vinschen kan ses i figur 6. 

 

Figur 6, Placering av vinsch upptill 
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Den alternativa placeringen av vinschen är längs sidan av sidbalken, även denna med två likadana på 

vardera sidor om testriggen. Vajern löper då över ett hjul i toppen av sidan och kopplas sedan till 

lyftpunkterna. Den alternativa placeringen ses i figur 7. 

 

Figur 7, Placering av vinsch på sidan 
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4.2 Testriggens konstruktion 
Testriggen tillverkas av balkar och profiler av standardmått. Detta främst på grund av tillgänglighet, 

ett lågt pris samt att bearbetningen av grundmaterial hålls nere vilket ger en lägre kostnad för 

tillverkningen. Testriggen konstruerades som en byggsats som går att demontera vid behov så som 

vid flytt, service samt reparation. Konstruktionens helhet ses i figur 8. 

 

Figur 8, Sammansatt testrigg 

Testriggen är dimensionerad och konstruerad för att kunna klara av de krav som satts på den. Vissa 

av de krav som var satta kommer inte att kontrolleras då testriggen inte blir färdigbyggd inom 

tidsramen för detta projekt. Bland annat om den klarar av att utföra provningar enligt brunnsklassen 

D400 som testriggen var konstruerad för. Men beräkningarna som är gjorda talar för att den ska klara 

av de påfrestningar och belastningar den kommer att utsättas för under provning.  

Kraven som ställdes angående måtten av de testobjekt som ska provas uppfylls då bottenplattan 

klarar av mått upp till 1750mm på testobjekten samt en maximal höjd på 600mm.  
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Bottenplattan och grunden till testriggen, se figur 9, gjordes så stadig som möjligt, samtidigt som den 

skulle vara enkel i utförande. På balken för bottenplattan sitter det ben monterade för stabilitet samt 

för att ta upp de krafter som verkar på testobjektet. De ben som går ut från balken för stöd är 

fastskruvade i denna med hjälp av plattor som förbinder dem till varandra. På bottenplattan 

monteras sedan en plåt för att säkerställa att testobjektet står stadigt samt att fördela ut kraften som 

ansätts. 

 

Figur 9, bottenplatta 
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Balken som ligger i överkant av testriggen, figur 10, är av samma slag som den i bottenplattan. I 

denna balk kommer sedan hydraulcylindern att monteras för att trycka på testobjektet. Fästet för 

hydraulcylindern monteras i efterhand på balken och anpassas för lämplig cylinder. Den överliggande 

balken kommer att ha fästanordningar på den övre sidan för att underlätta flytta hela testriggen med 

kran eller liknande, det blev lösningen när det kommer till förflyttning av hela riggen.  

 

Figur 11, överliggande balk 

På ändarna av den överliggande balken och den som ligger i botten svetsas gavlar på kortsidorna av 

balken med hål för montering i sidorna av resten av konstruktionen. Hålen och dess mönster matchar 

de som placerats på profilerna som utgör sidorna av konstruktionen. På de plana ändarna svetsas 

stålskenor fast som underlättar att balken kan röra sig vertikalt.  

 

  



17 
 

På profilerna som utgör sidorna har olika uppsättningar av hål placerats. I bottenkanten har hål 

placerats för att montera sidorna mot bottenplattan. Hål är även gjorda för att montera den 

överliggande balken i toppen av riggen. Flera uppsättningar av hål är gjorda vertikalt längs efter 

profilen, detta för att kunna förflytta balken i höjdled som i sin tur gör att man kan utföra provning av 

testobjekt av olika storlek då de skiljer sig på höjden vid monterat utförande. Montage av 

sidostyckena sker med skruvförband vilket gör att man kan demontera stora delar av testriggen. 

Placering av hålen kan ses i figur 12. 

 

Figur 12, sida av testrigg 
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5 Diskussion 

5.1 Diskussion kring konstruktion 
Överlag så är jag nöjd med hur konstruktionen blev till slut, kostnaden av hela stommen kunde hållas 

nere samtidigt som den kommer att kunna prestera det som väntas av den enligt standarden prEN 

124. Anledningen till att priset kan hållas ner beror på att stommen till testriggen till största del 

består av standardiserade balkprofiler av konstruktionsstål.  

Anledningen till att utformningen av bottenplattan valdes till den som blev berodde mest på att man 

inte behöver montera fast testriggen i golvet då detta ger en friare placering av hela systemet. En del 

svetsning kommer att behöva utföras på vissa detaljer vilket gör att dessa delar inte går att 

demontera ner men detta leder i slutändan ändå till enklare och säkrare montage sett till hela 

testriggen. 

För den överliggande balken var ett förslag som var i åtanke var att använda dubbla U-balkar. Denna 

typ av konstruktion är vanlig på klassiska verkstadspressar, som var en av de befintliga lösningar som 

undersöktes under den inledande fasen i förstudien. En annan tanke var att ha dubbla balkar i 

höjdled för att förenkla höjningen/sänkningen av balken då man kan ta de en åt gången samt att man 

endast kan använda sig av en enskild balk vid provning av de lägre brunnsklasserna. Denna lösning 

valdes dock bort till förmån för en enklare konstruktion i helhet. 

Jag är väl medveten om att man inte kan konstruera något perfekt på första försöket men jag 

upplever det som att den lösning jag har tagit fram är bra och uppfyller de krav som var satta. Det är 

klart att man får räkna med någon slags revidering i något steg när man ska konstruera en 

”fungerande prototyp” som det blir i det här fallet då det handlar om att en färdig produkt kommer 

att användas direkt. Men jag har försök att tänka på så mycket som möjligt för att försöka eliminera 

många av de problem som kan uppstå, bland annat genom att göra konstruktionen modulär och 

därmed öppna upp för att enkelt kunna byta ut komponenter. 

En fördel med den modulära utformningen av konstruktionen som valdes är att man kan byta ut 

enskilda komponenter i systemet om det skulle visa sig att man vill ändra egenskaperna hos systemet 

som helhet. Om det visar sig att man vill utföra annan typ av provning i testriggen eller om man 

skulle vilja förstärka den befintliga konstruktionen.  

Ett exempel där den modulära utformningen av stommen kan komma till nytta skulle kunna vara att 

använda den för att verifiera de slutsatser som dras i [12] om huruvida den inledande deformationen 

påverkar systemet vid last utan att behöva ha ett flertal system parallellt. Då skulle man kunna 

använda sig av ”byggsatsen” och sedan endast byta ut enstaka komponenter för att kunna utföra 

tester och sedan jämföra dessa.  

5.2 Standarder 
Att det finns så utförliga standarder att följa när det gäller brunnslock tycker jag är bra generellt sett. 

Det är bra att man kan garantera säkerheten, att locken klarar den belastning de ska utsättas för. Att 

brunnslocken kan kontrolleras mot en standard leder förhoppningsvis i långa loppet till att skador 

och olyckor där brunnslock är den bristande faktorn minskas. Sedan kommer aspekten av att det kan 

bli svårt för mindre företag såsom Brunnspecialisten att möta kraven är en annan sak då det i deras 

fall är en oerhört stor investering med en komplett och godkänd testrigg av de storlekar som berörs. 

Det blir en stor investering i förhållande till den omsättning som brunnslocken genererar vilket i vissa 

olyckliga fall kan stjälpa ett minder företag då deras produkter ej får säljas utan att vara godkända. 

Fast om man lyckas att gör det att deras produkter blir mer konkurrenskraftiga mot andra tillverkare 

då de kan garantera att de krav som ställs på deras produkter kan mötas i slutändan. 
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Standarder ger även för det mesta ett bra utgångsläge när det kommer till konstruktionsarbetet. Det 

gör att man har ett tydligt mål att arbeta mot med bra beskrivningar för hur produkten ska kunna 

prestera för att godkännas för att få säljas på den svenska marknaden. 

Att standardisera produkter är även ett bra sätt att förebygga olyckor som kan uppstå på grund av 

felaktigt utformade och monterade brunnslock. Brunnslock som ger vika under folk och djur som 

beträder dessa ger upphov till ett flertal personskador årligen så som i fallet [16] även om det inte i 

detta fall slutade med några allvarliga personskador. Olyckor av dessa slag kan nog i många fall 

undvikas om man har tydliga direktiv och standarder för vilka laster brunnslock ska klara av utifrån 

den plats där det ska placeras samt hur det ska monteras för att kunna anses som säkert för 

omgivningen. De krav som ställs i standarder gör att folk kan känna sig säkrare om de vistas i 

områden med brunnar av olika slag. 

5.3 Projektplanering 
Tidsmässigt tycker jag att examensarbetet har gått någorlunda enligt planeringen. Det var vid några 

tillfällen jag kände att jag inte var i fas med den, både efter tidsplan men även före i vissa fall. Det 

beror nog mest troligt på ovana och att jag då saknar en känsla för hur lång tid uppgifter tar i 

verkligheten. Man tar i vissa fall i för mycket och ibland för lite.  

5.4 Måluppföljning 
Nedan listas de mål som sattes innan projektet inleddes och hur de uppfyllts: 

 Målet med arbetet är att ta fram en testrigg för provning av brunnslock efter europeiska 

standarder. 

Delmål 1. Ta fram ett koncept att presentera till beställaren 

 Har uppfyllts genom de koncept som presenterades för beställaren och 

sedan arbetats vidare med. 

Delmål 2. Utföra beräkningar på den konstruktions som valts 

 Har uppfyllts med de beräkningar som är gjorda för att testriggen ska klara 

av de tester som ska utföras i denna och även de resultat som presenterats i 

det dokument som levererades med ritningarna. 

Delmål 3. Bereda ritningar för tillverkning av testrigg 

 Uppfyllt med de ritningar som levererades till beställaren.  

Delmål 4. Montera samt testköra testriggen 

 Delmål ej uppfyllt. 

Alla mål uppfylldes utom det sista delmålet som gick ut på att montera riggen. Det målet kunde 

tyvärr inte avklaras då beställningen av konstruktionen inte blev av under avsatt tid. Anledningen till 

att momentet uteblev berodde på att de medel som skulle finansiera inköpen blev förskjutna i tid. 

Att detta mål inte kunde uppnås ser jag inte som något större fara då det skulle ha varit det sista 

momentet i arbetet och de leveranser som gjordes var kompletta ritningar för tillverkning vilket får 

ses som så bra som det kunde gå i det här fallet. Visst var det synd att inte få vara med och testköra 

systemet.  

I övrigt så kunde alla mål som satts avklaras och alla leveranser till beställaren har kunnat 

presenteras till denna. 

5.5 Personlig reflektion 
Om man ser tillbaka på det arbete som jag har utfört så känner jag mig nöjd med resultatet. Jag 

känner att jag har fått nödvändiga erfarenheter angående konstruktion. Det är klart att det finns 
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delar av konstruktionen som inte är perfekta men överlag är jag är nöjd med resultatet. Men om man 

ska se till helheten av arbetet och vad jag har levererat känner jag mig nöjd.  

Konsekvensen av en standard med tuffa krav på produkten kan alltså å ena sidan vara en bidragande 

faktor till att stjälpa mindre företag som inte klarar av att möta de krav som ställs i och med att 

produkten måste vara godkänd för att få säljas på marknaden medan den å andra sidan i längden 

leder till en säkrare omgivning och en vänligare arbetsmiljö. Om man ska väga dessa två aspekter 

mot varandra så anser jag i slutändan att man måste sätta personsäkerheten i första hand. 

5.6 Förslag till fortsatt arbete 
Nu när tiden för examensarbetet är slut så återstår konstruktionsarbete på testriggen. Till att börja 

med så uteblev monteringen nu och det är det första som skulle göras. Under monteringen skulle det 

mest troligt uppkomma problem med konstruktionen som inte togs hänsyn till under 

konstruktionsarbetet. Detta skulle leda till revidering av ritningarna som ett första steg i fortsatt 

arbete med testriggen.  

Liknande i fallet som simuleras i [12] skulle man kunna använda sig av den konstruktion jag tagit fram 

och byta mellan sidopelare med olika deformationsdefekter för att kunna verifiera resultaten som de 

fått från de simuleringar de har gjort för att få fram sina resultat som är framtagna med FEM-analys. 

Det skulle även vara intressant att göra en FEM-analys på konstruktionen som jag har tagit fram i det 

här arbetet då detta uteblev. Det för att kunna jämföra de med hur testriggen faktiskt uppför sig. 

Sedan kommer montering av hela riggen med tillhörande hydraulik, styrning och övrig 

kringutrustning. Monteringen utav konstruktionen är gjord enkel så den borde inte ta någon längre 

tid att utföra. Efter det skulle det handla om provkörning för att göra de inställningar som behövs för 

certifiering av själva systemet.  

Till slut så ska hela testriggen certifieras.  Certifieringen måste utföras av ett godkänt företag. Ett 

exempel på ett provningsorgan där CE-märkning av maskinutrustning utförs är Svensk 

Maskinprovning [13] som finns här i Umeå. 
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