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Sammanfattning 
 
Törestorps Tråd AB är ett företag vars viktigaste produkt är engångskrokar för användning vid 
pulvermålning av olika detaljer t.ex. inom bilindustrin. För att öka kunskapen om hur olika 
parametrar påverkar krokarnas mekaniska beteende har dragtester utförts. Dessa tester har utförts 
med hjälp av en dragprovmaskin och en ugn.  
 
För att se vad som händer när konsumenterna avlägsnar färgen på krokarna som uppkommer vid 
pulvermålning, har krokarna utsatts för värmning i 450°C resp. 600°C, i båda fallen under tiderna 
30 resp. 60 minuter. Resultaten från proven visar att maxbelastningen sjunker med hela 40 % när 
krokarna har utsatts för temperaturen 600°C. En sådan behandling är därför inte att 
rekommendera. Dock ökar maxbelastningen något vid en värmning vid 450°C. 
 
Dragprov har också gjorts på icke värmda krokar för att få fram hur parametrar som längd, 
diameter, form, bockningsavstånd, material och storleken på detaljen påverkar det mekaniska 
beteendet. Resultaten visar tydligt att den viktigaste parametern är diametern, och genom att 
dubbla denna från 2 mm till 4 mm kan kraften ökas hela 6 gånger. Andra parametrar som orsakar 
styrkeförändringar är materialet och formen på kroken. 
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Abstract 
 
Törestorps Tråd AB is a company whose most important products are hooks for industrial 
powder coating. To incresase the knowledge about the hooks and their mechanical behaviour, 
tests have been performed with a tension testmachine and an owen. 
 
To see what happens when a consumer removes the paint that arises on the hooks during 
industrial powder coating, the hooks were exposed to heating in 450°C and 600°C for 30 and 60 
minutes. The results show that the maximum force was reduced with 40 % when the hooks were 
subjected to a heating at a temperature of 600°C.  
 
Tests have also been preformed on hooks whitout heat treatment in order to find how parameters 
like length, diameter, shape and material affect the behaviour. The results show that the diameter 
is the most important parameter. If the diameter is increased from 2 to 4 mm, the maximum force 
the hook can withstand increases six times. Other parameters which affect the maximum force are 
the material and the shape of the hooks.     
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1 Inledning 

1.1 Törestorps Tråd AB 
 
Törestorps Tråd AB är ett litet expansivt företag med huvudkontor i Töretorp som ligger ca 2 mil 
utanför Värnamo i Småland. År 1989 startade Håkan Törefors, VD, upp familjeföretaget på 
allvar, men innan dess drev Håkans far en liten verksamhet i sitt eget garage som en avknoppning 
till ett tidigare familjeföretag. Sedan dess har omsättningen vuxit markant och idag har företaget 
ca 25st anställda. 
 
Förutom företaget i Törestorp finns även ett dotterbolag i Lentardine, England, samt ett 
försäljningskontor i Köpenhamn. Utanför Sveriges gränser är företaget mest känt under 
varumärket ”hang on”, Figur 1.1, som i dag återfinns på ett 20-tal marknader. 
 
 

 

 
 
 
 

Figur 1.1: Internationellt varumärke för Törestorps Tråd AB. 
 
Företagets största produktgrupp är engångskrokar som används vid upphängning och hantering 
av detaljer vid pulvermålning. I dagsläget producerar Törestorps Tråd AB ca 2 miljoner krokar 
varje dag, i storlek 0,6-15 mm i diameter och 50-2500 mm i längd. Utseendet på kroken är också 
en vikig del för upphängningen och belastningen hos kroken. Utbudet ökar hela tiden och i dag 
tillverkar företaget även maskering i olika former för att skydda de ytor som inte skall målas, t.ex. 
etiketter för maskering av plana ytor, och plugg för att täppa till hål och rörändar. Även 
ställningar och större hängsystem tillverkas för att kunna hänga upp flera detaljer samtidigt för att 
på så sätt effektivisera målningen, se Figur 1.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1.2: Etiketter, konisk hålplugg samt snap-on-hängare. 
 
 
Företagets övergripande policy är att ta fram snabba och enkla lösningar för kunden i termer av 
de krokar och upphängningsmodeller som kunden kräver.  
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1.2 Problemställning 
 
Den största produkten hos företaget Törestorps Tråd AB är krokar med olika dimensioner och 
ändbockstyper. En återkommande fråga är hur mycket dessa krokar kan belastas. I dag finns det 
en mycket enkel rekommendationstabell med tillhörande information om hur tabellen skall 
brukas (och inte missbrukas). Det finns således ett behov av att undersöka de olika 
krokmodellerna och skapa en mer gedigen modell för hur hållfasthet (och säkerhet) skall 
bedömas.  
 
Krokarna används framför allt vid elektrostatisk pulvermålning, där arbetstycket genom 
elektrostatisk växelverkan drar åt sig färgen. Av detta följer att elektrisk kontakt måste finnas 
mellan kroken och den detalj som skall målas. Under målningen kommer det färg på krokarna, 
och till slut är det så mycket färg på kroken att elektrisk kontakt inte längre kan säkerställas. 
Krokarna är då förbrukade, och slängs eller smälts ner till nya krokar. Många av konsumenterna 
värmer upp de förbrukade krokarna i ugnar för att avlägsna färgen för att sedan använda krokarna 
igen. Det är i dagsläget inte fastställt vad en sådan behandling innebär för krokarnas egenskaper. 

 

1.3 Syfte 
 
Syftet med rapporten är att undersöka hur parametrar som diameter, längd, material, form och 
värmebehandling påverkar krokens beteende vid belastning, och om möjligt skall en formel för 
detta tas fram. 

 

1.4 Metod 
 
Arbetet inleds med att i en dragprovmaskin studera de olika krokmodellerna, för att se vid vilken 
belastning deformationen börjar och vid vilken belastning kroken går sönder eller detaljen glider 
av. Genom att på detta sätt bestämma de olika maxkrafterna, fås ett underlag för jämförelse 
mellan de olika krokvarianterna samt en bas för framtagning av uttryck för maxlasten i termer av 
de aktuella parametrarna längd, diameter etc.  

 

1.5 Rapportens upplägg 
 
Denna rapport kommer att läggas upp enligt följande. I Kapitel 2 presenteras hur krokarna ser ut, 
tillverkas, viktiga mått samt vad det är för material i tråden. Provningen är den viktigaste delen i 
denna rapport och behandlas i Kapitel 3. Där beskrivs de olika parametrarna med hjälp av vilka 
krokarna jämförs. I fjärde kapitlet presenteras resultatet från testerna och i Kapitel 5 görs 
slutligen en sammanfattning av arbetet.   
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2 Krokar 

2.1 Tillverkning och material  
 
Krokarna tillverkas av ståltråd som levereras på rullar. Det vanligaste materialet i tråden är SS 
1311/1312, vilket är ett mjukt kolstål. Tråden rullas av från rullarna och matas in i en 
bockningsmaskin, från höger till vänster i Figur 2.1. Väl inne i maskinen kapas tråden av till rätt 
längd och bockas sedan i båda ändar. När kroken har fått sin slutliga form hamnar den i en 
kartong under maskinen som sedan placeras ut på ett lager.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 2.1: Bockningsmaskin för tillverkning av P R x 2 krokar. 
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2.2 Modeller 
 

Hos Törestorps Tråd AB tillverkas många olika modeller av krokar, allt från enskilda krokar till 
mer avancerade krokar och hängsystem. Figurerna 2.2–2.4 visar de olika standardmodellerna och 
deras beteckning. Bokstäverna i krokmodellens beteckning står för vilken modell det är på 
kroken och ”x 2” står för att den har samma form i båda ändarna. De två första krokarna kommer 
att studeras i denna rapport. 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
              Figur 2.2: P DV x 2 krok.               Figur 2.3: P R x 2 krok. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Figur 2.4: P DV ( trebockad krok) krok. 
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2.3 Mått på krokarna 
 
De mått som beskriver krokarna är längden b, diametern ø samt avståndet till bockningen a, se 
Figur 2.5. Längden mäts från kontaktyta till kontaktyta, dvs. det är innemåttet på kroken som 
används. Som standard finns krokar med diameter mellan 1,1 till 4,0 mm, samt längder mellan 20 
och 1000 mm. Krokar med andra mått på längden och diametern kan dock specialbeställas om så 
önskas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Figur 2.5: Förklaring hur en krok mäts upp. 
                b = längden på kroken i mm 
               a = avståndet från skaftet till dragpunkten i mm 
              ø = diametern på tråden i mm 
      α = 135° 

     β = 95° 
 
Värdet på a varierar med diametern på tråden, dvs. med ökad diameter så växer även avståndet a 
på grund av att krokens delar A och B blir längre. Däremot påverkas inte vinklarna α och β på 
bockningen om ökning av diametern sker. Med hjälp av Figur 2.6, Tabell 2.1 samt ekvation 2.1 
kan ett värde på avståndet a tas fram.    
  
cos (135°-90°) = a / A  →  a = A*cos(45°)   (2.1) 
 
 
 Tråd Ø (mm) A B R 

2 17 15 8 
3 18 18 11 
4 20 20 11 

 
 
 
 

Figur 2.6: Visar hur måtten på               Tabell 2.1: Längderna A, B och radien R 
krokänden mäts.                ökar med diametern.         
 
Exempel på definition av krok 300 x 1,5 P DV x 2. 
Kroken ser ut enligt Figur 2.4 med längden b = 300 mm samt diametern ø = 1,5 mm. 
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3 Prov 

3.1 Utförande 
 
Provning av krokarna har gjorts i en dragprovmaskin av märket Instron 5582, Figur 3.1. 
Krokarna hålls på plats av två stycken bultar, vilka skall simulera hänganordningen och den 
upphängda detaljen som ska målas. Dessa två bultar dras initialt isär så att kroken inte kan röra 
sig i lodrät riktning, Figur 3.2. I denna position nollställs maskinen både längd- och kraftmässigt. 
Den enda inställning som gjordes för övrigt gällde belastningshastigheten, vilken sattes till 5 
mm/min.  
 
I de flesta fall utfördes tre dragtester för varje krokmodell, för på så sätt kunna få fram ett 
medelvärde på den pålagda kraften. 
 
I de prov där inget annat anges, används den lilla detaljen med diametern 7.8 mm, se Figur 3.3. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 3.1: Dragprovmaskin, Instron 5582.               Figur 3.2: Krok fastsatt i dragprovmaskinen.              

3.1.1 Begränsningar för provningen 
 
• Beräkningar på krokar med diametern 1,5 mm kommer inte att utföras på grund av att 

kroken inte är lagervara hos Törestorps Tråd AB.  
• Den kortaste kroken som kommer att användas i försöken är 75 mm. Detta på grund av att 

mindre krokar inte heller är lagervara hos företaget.  
• Dragprovmaskinen har sina begränsningar då det gäller maxlängden för krokarna. 

Maskinen klarar inte av att dra krokar med längder över 250 mm, vilken således blir den 
längsta kroken i försöken. 

• I Punkt 4 och 5 nedan kommer inte alla 9 krokar att undersökas. Några prover kommer att 
göras för att se om materialet och storleken på detaljen har någon inverkan. Samma sak 
gäller för värmebehandling. 

• Då den större detaljen, se Figur 3.3, skall testas måste hållarna i dragprovmaskinen bytas 
ut. Dessa tar mycket större plats i maskinen vilket gör att längre krokar än 75 mm inte kan 
undersökas. 
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3.2 Prov: P DV x 2 
 
Utifrån punkterna under Kapitel 3.1.1, ”begränsningar för provningen”, samt Produkthandbok 
Törestorps Tråd AB 2005/2006, har följande dimensioner valts att studeras, se Tabell 3.1, vilka 
markerats med ”Krok 1”, ”Krok 2” osv.  
 

 
Dimension, 

mm 
Beteckning 

 
Krok 1   75 x 2 P DV x 2 
Krok 2 150 x 2 P DV x 2 
Krok 3 250 x 2 P DV x 2 

   
Krok 4   75 x 3 P DV x 2 
Krok 5 150 x 3 P DV x 2 
Krok 6 250 x 3 P DV x 2 

   
Krok 7   75 x 4 P DV x 2 
Krok 8 150 x 4 P DV x 2 
Krok 9 250 x 4 P DV x 2 

 

Tabell 3.1: Valda P DV x 2 krokar 
 
 
Samtliga parametrar i provet kan studeras i Figur 2.4. Provet består av fem punkter, se nedan. 
 

1 Längden b: 
I första punkten kommer längden b att skifta mellan krokarna medan formen, diametern 
och materialet kommer att vara lika under hela försöket. För att undersöka hur 
belastningen påverkas av längden kommer krok 1-3, 4-6 och 7-9 att jämföras med 
varandra. 

 
 

2 Diametern ø: 
Här skall krokar med samma längd b, material och form undersökas, för olika värden på 
diametern ø. För att urskilja hur diametern påverkas av kraften görs en jämförelse mellan 
krok 1, 4 och 7. Även en jämförelse mellan krok 2, 5, 8 och 3, 6, 9 kommer att göras. 

 
 

3 Bockavståndet a: 
I detta försök skall bockningsavståndet a behandlas för att se om krokens belastning 
påverkas av storleksändringarna på krokänden. Krokar med avståndet +8, +16 och -3 mm 
kommer att undersökas och jämföras med en standardkrok av modell P DV x 2. Krokarna 
i detta fall har bara en ände som varierar med bockningsavståndet a, den andra änden har 
samma mått som en vanlig krok. 
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4 Material: 

Under Punk 4 skall två olika material på krokarna (mjukt kolstål och Fjädertråd) jämföras 
med varandra. På så sätt konstateras vilket material som ger bäst resultat på den pålagda 
kraften. 
 
De aktuella materialen: 
 

• SS 1311/1312 eller ”Bonnjärn”, brottgräns på ca 600-800 N/mm2 
• Fjäderstål (klass B), brottgräns på ca 1600 N/mm2. 

 
En undersökning av krokarna av fjäderstål kommer att göras i dragprovmaskinen för att få 
fram maxbelastningen hos detta material. Genom att jämföra de resultat som fjädertråden 
gav med resultatet från Punkt 1 där maxkraften för SS 1311/1312 togs fram, kan en 
slutsats dras om hur materialet påverkar maxbelastningen. 

 
 

5 Detaljen: 
Under sista punkten för en P DV x 2 krok skall detaljens påverkan på maxlasten studeras. 
För att urskilja hur kroken reagerar då storleken på detaljen ändras görs en undersökning 
mellan en stor och en liten detalj med diametern 12,0 mm resp. 7,8 mm, se Figur 3.3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 3.3: Visar en P DV x 2 krok med en stor samt en liten detalj. 
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3.3 Prov: P R x 2 
 
I nästa försök skall tester utföras med en annan form på kroken, nämligen P R x 2. Krokarna 
kommer att studeras på samma sätt som i provet ovan och de parametrar som ska undersökas är 
följande: 
 

1. Längden b 
2. Diametern ø 
3. Material 
4. Detalj 

 
Även samma mått, längd b och diameter ø, på krokarna kommer att tillämpas i detta försök men 
med andra namn, enligt Tabell 3.2 nedan. 
 
 

 
Dimension, 

mm 
Beteckning 

 
Krok 11   75 x 2 P R x 2 
Krok 12 150 x 2 P R x 2 
Krok 13 250 x 2 P R x 2 

   
Krok 14   75 x 3 P R x 2 
Krok 15 150 x 3 P R x 2 
Krok 16 250 x 3 P R x 2 

   
Krok 17   75 x 4 P R x 2 
Krok 18 150 x 4 P R x 2 
Krok 19 250 x 4 P R x 2 

 

Tabell 3.2: Valda P R x 2 krokar. 

 

3.4 Form 
 
I denna punkt är det utseendet på kroken som står i fokus vilket innebär att två krokar med olika 
form ska jämföras med varandra, nämligen P DV x 2 och P R x 2. Dragprovet utförs med den 
lilla storleken på detaljen. Samtidigt undersöks även hur belastningen påverkas av detaljens 
storlek då de olika formerna jämförs med varandra. 
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3.5 Värmebehandlig 
 
I detta försök skall krokarna värmebehandlas för att studera hur hållfastheten påverkas. Krokarna 
placeras i en ugn med temperaturen 450°C samt 600°C under 30 resp. 60 minuter (upp-
värmningstiden inkluderas inte i denna tid). Temperaturerna och tiderna har tagits fram genom 
rekommendationer av min handledare på Törestorps Tråd AB. Då ugnen har kommit upp i den 
aktuella temperaturen för provet öppnas ugnen och krokarna läggs in. Detta moment tar en kort 
stund vilket gör att temperaturen inne i ugnen hinner sjunka några grader. Den tid det tar för 
ugnen att åter komma upp i det givna gradantalet kallas uppvärmningstiden. 
 
För att se hur använda krokar påverkas av värme gjordes ett dragprov innan krokarna 
värmebehandlades. Denna undersökning gick ut på att dra krokarna till en viss belastning och 
sedan låta kraften återgå till noll samtidigt som krokarna återgår till sin ursprungsform, dvs. 
elastisk deformation.    
Denna belastning valdes ut genom att ta 50 % av maxbelastningen för krokarna i fråga och 
jämföra detta värde med värdet från belastningstabellen som finns i produkthandboken över 
utbud för år 2005/2006 från Törestorps Tråd AB. På så sätt fås en rimlig uppfattning om hur 
belastningen kan väljas och användas i försöket. I Tabell 3.3 nedan visas de krokar och krafter 
som har valts ut. Krokmodellen är P DV x 2 med måtten 75 och 150 mm på längden samt 2, 3 
och 4 mm på diametern.  
 
 

 Krokmodell Belastning Belastning  
P DV x 2 N kg 

75, 150 x 2 71 7,2 
75, 150 x 3 196 20 
75, 150 x 4 442 45 

 
 

 

 

Tabell 3.3: Valda krokar och belastningar för undersökning av värmepåverkan. 
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4 Vad händer med kroken då last läggs på? 
 

Då en kraft anbringas i resp. ände av kroken kommer den att deformeras, dvs. ändrar struktur och 
form. För att lättare se vad som händer med kroken görs en friläggning av densamma, Figur 4.1. I 
detta fall ger momenten Ma och Mc upphov till att kroken böjer sig, dvs. får en utböjning på 
mitten. Då kraften sedan ökar kommer kroken att bli lite längre och påfrestningarna på kroken 
stiger, speciellt i momentpunkterna. 
 

 
Figur 4.1: Visar vad som händer med kroken då kraften F läggs på. 

 
Genom att jämföra änden på en oanvänd och på en använd krok, se Figur 4.3 konstateras att 
vinkeln mellan A och B i stort sett är oförändrad, men att vinkeln v minskat och nästan 
försvunnit. Motsvarande situation för PR x 2 krok visas i Figur 4.4. Med andra ord sker 
påfrestningen i momentpunkterna a och c, och det är i dessa två punkter som gör att detaljen så 
småningom glider av kroken. Friläggs en av ändarna ges, enligt Figur 4.2 ett moment i punkt c 
som kan räknas ut enligt ekvation 4.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.2: Friläggning av en av krokändarna. 
 
M = F * d      (4.1) 
 
M = Monentet, [ Nm ] 
F  = Kraften, [ N ] 
d  = Avståndet från kraften till momentpunkten, [ m ] 
 
I detta fall: ↑ Mc = F * A*sin (v) 
 

 13



Mathilda Nilsson  Törestorps Tråd AB 
Linköpings universitet 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 4.3: Belastad resp. obelastad P DV x 2 krok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.4: Belastad resp. obelastad P R x 2 krok. 
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5 Resultat av dragprovet 
 
Genom att dra tre krokar för varje försök kan medelvärde och standardavvikelse bestämmas, se 
Bilaga. Nedan redovisas erhållna resultat för de olika försöken.  
 

5.1 P DV x 2 

5.1.1 Längden b 
 
I första försöket har dragtest utförts på krokar med olika längder, 75, 150 och 250 mm medan 
parametrar som material och ändform är lika under hela försöket. Resultaten har jämförts med 
varandra för att se hur längden påverkar den pålagda kraften, se Tabell 5.1.  
 

  
Krokmodell 

P DV x 2 
Maxbelastning

(kg) 
Avvikelsen 

(kg) 
Krok 1   75 x 2 14,8 0,24 
Krok 2 150 x 2 15,4 0,69 
Krok 3 250 x 2 16,6 0,32 
        
Krok 4   75 x 3 52,2 1,45 
Krok 5 150 x 3 60,2 1,18 
Krok 6 250 x 3 54,1 1,18 
        
Krok 7   75 x 4  96,3 2,21 
Krok 8 150 x 4 112,1 0,83 
Krok 9 250 x 4 97,7 2,00 

Tabell 5.1: Maxbelastning för P DV x 2. 

Ur resultaten kan slutsatsen dras att längden inte nämnvärt påverkar maxbelastningen.  
 

5.1.2 Diameter ø 
 
I detta fall är diametern den parameter som har ändrats, mellan 2, 3 och 4 mm. För att kunna se 
hur diametern påverkar kraften skall en jämförelse göras mellan Krok 1, 4 och 7 med längden 75 
mm, Krok 2, 5, 8 med längden 150 mm samt Krok 3, 6, 9 med längden 250 mm. Resultatet fås 
fram genom att studera Tabell 5.1 ovan samt Diagram 5.1 nedan.  
 
Diagram 5.1 visar tydligt hur kraften stiger samtidigt som diametern på tråden ökar. Genom att 
fördubbla trådens tjocklek från 2 till 4 mm klarar kroken av ca sex gånger mer i belastning. Med 
detta är diametern en viktig parameter för kraften eftersom den i högsta grad påverkas då 
diametern ändras. 
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Diagram 5.1: Kraft som funktion av diameter. 
 

5.1.3 Bockningsavstånd a 
 
Bockningsavståndet a är beroende av diametern dvs. ökar diametern kommer bockningsavståndet 
a också att öka. Detta är något som Törestorps Tråd AB har som standard på sina krokar, och 
som följer Tabell 2.1, Kapitel 2.3.   
 
I detta fall har tre specialkrokar tillverkats för att se om kraften påverkas om värdet på a ändras.  
Den tredje kroken med avståndet a = -3 mm kommer dock inte att behandlas, pga. provmaskins- 
relaterade  problem.  
Genom att studera Tabell 5.2 konstateras att det är små skillnader mellan de olika krokarnas 
maxbelastning. Slutsatsen för detta försök blir att avståndet a inte nämnvärt påverkar krokens 
kraft.  
Noteras bör att en snedbelastning uppkommer hos kroken vid dessa försök, eftersom dragpunkten 
för de båda ändarna är i samma läge medan ryggen på kroken hamnar snett då endast den ena 
änden berörs av bockningsavståndet a. 
 
 
 Avståndet a 

(mm) 
Maxbelastning

(kg) 
Skillnad mot 

± 0, (kg) 
± 0 54,1 0 
+ 8 55,9 1,8 
+ 16 53,8 -0,3 

 
 
 
 
 
 

Tabell 5.2: Påverkar av avståndet a i jämförelse med en ordinär P DV x 2 krok. 
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5.1.4 Material 
 
Två olika material, Fjädertråd av klass B samt mjuktkolstål, SS 1311/1312, har i detta försök 
jämförts med varandra för att se vilket material som klarar av högst belastning. Som Tabell 5.3 
visar klarar Fjädertråden 40 % högre belastning än det vanliga materialet. Det är alltså viktigt att 
ta hänsyn till materialet och dess egenskaper innan användning eller tillverkning av nya krokar 
sker.  
 
 

Krokmodell 
P DVx2 

SS 1311/1312 
Belastning, kg 

Fjädertråd 
Belastning, kg 

Skillnad i 
kg 

Skillnad i 
% 

150 x 2 15,4 25,7 10,3 40,1 
250 x 2 16,6 27,9 11,3 40,5 

 
Tabell 5.3: Skillnad i belastning mellan två material, SS 1311/1312 och Fjädertråd. 

 

5.1.5 Detalj 
 
Två olika storlekar på detaljen har använts, se Figur 3.3. Detaljerna är olika från konsument till 
konsument beroende på vad som ska målas, och i detta försök har två olika detaljstorlekar 
simulerats, 7,8 resp. 12,0 mm. 
 
För en P DV x 2 krok påverkas belastningen i hög grad av storleken på detaljen, vilket redovisas i 
Tabell 5.4. Med den stora detaljen sjunker belastningsvärdet med hela 20 % och utifrån detta 
konstateras att formen på kroken inte är lämplig för stora runda detaljer. Det som händer är att 
hävarmen successivt kommer att bli längre, vilket medför att lägre kraft krävs för att kroken skall 
töjas ut och detaljen glida av.   
 
 
 

Krokmodell 
P DV x 2 

Liten detalj 
Belastning, kg

Stor detalj 
Belastning, kg

Skillnad i 
kg 

Skillnad i 
% 

75 x 3 52,2 40,7 -11,5 -22,0 
75 x 4 96,3 76,1 -20,2 -21,0 

 
Tabell 5.4: Belastning för lite resp. stor detalj för P DV x 2 krok. 
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5.2 P R x 2 

5.2.1 Längd b 
 
Dragtester har gjorts på olika krokar för att se hur belastningen har påverkats av att längden har 
ökat. Även här har tre prov utförts för varje fall, och medelvärde resp. standardavvikelsen 
beräknats. 

 
Genom att studera Tabell 5.5 fastställs resultatet att längden inte har någon effekt på 
belastningen, på grund av de små lastskillnaderna mellan längderna. Även standardavvikelsen är 
mycket liten. 
 
 

  
Krokmodell 

P R x 2 
Maxbelastning

 (kg) 
Avvikelsen 

(kg) 
Krok 11   75 x 2 10,8 0,06 
Krok 12 150 x 2 10,7 0,16 
Krok 13 250 x 2 9,8 0,06 
        
Krok 14   75 x 3 24,2 1,06 
Krok 15 150 x 3 28,9 0,61 
Krok 16 250 x 3 29,6 0,86 
        
Krok 17   75 x 4  63,9 1,12 
Krok 18 150 x 4 63,5 1,44 
Krok 19 250 x 4 64,2 1,49 

 
 

Tabell 5.5: Provresultat P R x 2. 
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5.2.2 Diametern ø 
 
Med hjälp av Tabell 5.5 ovan kan diameterns påverkan på kroken undersökas. I denna jämförelse 
är det Krok 11, 14, 17 och Krok 12, 15, 18 samt Krok 13, 16, 19 som skall jämföras med 
varandra. Diametern har större inflytande på belastningen än vad längden har vilket ger att det 
blir en större lasthöjning då diametern på tråden ökar. Från provresultaten kan konstateras att om 
en dubblering av diametern sker från 2 mm till 4 mm sker, fås en kraftökning på hela sex gånger.   
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Diagram 5.2: Maxbelastning som funktion av diameter på kroken. 
 

5.2.3 Material 
 
I föregående uppgift då P DV x 2 behandlades klarade Fjädertråden av mer belastning än det 
mjuka kolstålet SS 1311/1312 och samma förhållande gäller även i detta försök då runda krokar 
(P R x 2) undersöks. Detta ger att Fjädertråden har bättre egenskaper än det ordinära materialet. 
Då ett medelvärde räknas ut för de fyra krokarna blir ökningen på belastningen ca 40 % då 
Fjädertråd används. Slutsatsen blir att materialvalet har stor inverkan på hur mycket belastning 
kroken klarar av.  
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Krokmodell 
PR x 2 

SS 1311/1312 
Belastning, kg 

Fjädertråd 
Belastning, kg

Skillnad i 
kg 

Skillnad i 
% 

150 x 2 10,7 16,4 5,7 34,8 
250 x 2 9,8 16,2 6,4 39,5 

     
150 x 4 63,5 124,6 61,1 49,0 
250 x 4 64,2 125,1 60,9 48,7 

 
Tabell 5.6: Skillnad i belastningen mellan två olika material. 

 

5.2.4 Detalj 
 
Under denna punkt kommer storleken på detaljen att behandlas, för att konstatera hur kraften 
påverkas av den stora och lilla detaljen. Genom att studera Tabell 5.7 upptäcks att storleken inte 
har någon betydelse i detta samanhang eftersom skillnaden är relativt liten mellan belastningen 
hos krokarna. Detta beror på den runda formen som P R x 2 kroken har. Detaljen har mer kontakt 
med tråden under hela dragprovet än vad den v-bockade kroken har, vilket är positivt i detta fall.  
 
Slutsatsen av denna undersökning blir att P R x 2 kroken inte nämnvärt påverkas av storleks- 
ändringen på detaljen. 
 
 
 

Krokmodell 
P R x 2 

Liten detalj 
Belastning, kg

Stor detalj 
Belastning, kg

Skillnad i 
kg 

Skillnad i 
% 

75 x 2 10,8 10,9 0,1 0,9 
75 x 3 24,2 25,2 1,0 4,1 
75 x 4 63,9 62,6 -1,3 -2,0 

 
 
 
 
 
 

Tabell 5.7: Belastningen för liten resp. stor detalj för P R x 2 krok. 
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5.3 Form 

5.3.1 Jämförelse mellan P DV x 2 och P R x 2 
 
Formen på kroken har en stor betydelse för dess uppträdande vid belastning. Detta kan urskiljas i 
Tabell 5.8 där jämförelse mellan en P DV x 2 och en P R x 2 krok görs. Båda krokarna har 
samma material.  
 
 
 

Krokstorlek i 
mm 

P DV x 2 
Maxkraft (kg)

P R x 2 
Maxkraft (kg)

Skillnad i 
kg 

Skillnad i 
% 

75 x 2 14,5 10,8 -3,7 -25,5 
150 x 2 15,4 10,7 -4,7 -30,5 
250 x 2 16,6 9,8 -6,8 -41,0 

     
75 x 3 52,2 24,2 -28,0 -53,6 
150 x 3 60,2 28,9 -31,3 -52,0 
250 x 3 53,0 29,6 -23,4 44,2 

     
75 x 4 96,3 63,9 -32,4 -33,6 
150 x 4 112,1 63,5 -48,6 -43,4 
250 x 4 97,7 64,2 -33,5 -34,3 

 
 

Tabell 5.8: Jämförelse av maxkraften mellan krokarna P DV x 2 och PR x 2. 
 
Tabellvärdena ger information om att kroken med rundbockad form dvs. P R x 2 inte orkar hålla 
emot lika mycket last som en P DV x 2 krok. När en P R x 2 krok används sjunker belastningen 
med 25-50 %. Då alla krokarnas procentsats räknas samman fås medelvärdet 39,8 % på 
kraftsänkningen.  
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5.3.2 Jämförelse mellan formen på kroken och detaljen. 
 
Som i jämförelsen ovan mellan en rund och en tvåbockad krok skall en undersökning ske, för att 
se hur formen påverkas av storleken på detaljen. Genom att studera belastningen i Tabell 5.9 ger 
provresultaten att P DV x 2 kroken klarar mer belastning än P R x 2 kroken. Trots att den runda 
kroken och detaljen passar bra ihop enligt resultatet i Kapitel 4.3.4, är det säkrare att välja en        
P DV x 2 krok eftersom maxbelastningen fortfarande är högre oberoende av vilken detaljstorlek 
som används.  
 
 

Krokstorlek 
(mm) 

Liten detalj, 
P DV x 2, (kg)

Liten detalj, 
P R x 2, (kg) 

Stor detalj, 
P DV x 2, (kg)

Stor detalj, 
P R x 2, (kg) 

75 x 3 52,2 24,2 40,7 25,2 
75 x 4 96,3 63,9 76,1 62,6 

 
Tabell 5.9: Jämförelse mellan krokmodeller för en liten resp. stor detalj. 

 
 

5.4 Värmebehandling 
 
Denna del av studien bestod i att undersöka hur en värmning av krokarna påverkar deras 
mekaniska beteende.  

5.4.1 Tidigare obelastade krokar, 600°C 
 
I första försöket utsattes krokarna för temperaturen 600°C i 60 resp. 30 minuter (uppvärmnings- 
tiden 7 resp. 18 minuter efter iläggning ej inräknad). 
Då tiden hade gått ut för provet lades de varma krokarna i rumstemperatur för att svalna. När 
rumstemperatur var nådd drogs krokarna i dragprovmaskin tills kraften blev så stor att de gled av. 
Resultatet av dessa försök kan studeras i Tabell 5.10, där det framgår att belastningen hos 
krokarna avsevärt försämrats av värmebehandlingen.  
 
Vid jämförelse mellan Tabell 5.10 och Tabell 5.11 ses att denna försämring redan erhålls efter 30 
minuters värmning och att maxbelastningen i detta försök sjunker med ca 36 %.  
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600°C i 60 min         

       
Krokmodell 

P DV x 2 
Före  

värmning (kg) 
Efter  

värmning (kg) 
Skillnad i  

kg 
Skillnad i  

% 
75 x 2 14,5 9,3 -5,2 -36 
75 x 3 52,2 30,2 -22,0 -42,2 
75 x 4 96,3 57,2 -39,1 -40,6 

 
Tabell 5.10: Beteende före och efter värmebehandling vid 600°C i 60 minuter. 

 
 

 
600°C i 30 min         

       
Krokmodell 

P DV x 2 
Före  

värmning (kg) 
Efter 

värmning (kg)
Skillnad i  

Kg 
Skillnad i  

% 
150 x 2 15,4 10,8 -4,6 -29,8 
150 x 3 60,2 38,6 -21,6 -35,8 
150 x 4 112,7 63,9 -48,8 -43,3 

 
Tabell 5.11: Beteende före och efter värmebehandling vid 600°C i 30 minuter. 
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5.4.2 Använda krokar, 600°C 
 
Påverkas kroken mer om den har varit använd innan värmebehandling sker? 
 
I detta försök har krokarna utsatts för belastning innan de har förts in i ugnen. På så sätt kommer 
försöket närmare verkligheten då de använda krokarna placeras i ugnar av konsumenterna för att 
avlägsna färgen som har uppkommit under pulvermålningen. Detta sker för att kunna återanvända 
krokarna, men det kan vara riskabelt eftersom krokarna försämras avsevärt vid behandling av 
värme.   
Vid jämförelse mellan en använd krok och en icke använd krok (se Tabell 5.12) ses att 
belastningen inte nämnvärt påverkas av en tidigare belastning. Teoretiskt sett bör detta inte heller 
vara fallet, då en elastisk belastning inte påverkar materialets mikrostruktur. 
 
 

 
600°C i 60 min         

       
Krokmodell 

P DV x 2 
Obelastad krok 

(kg) 
Belastad krok 

(kg) 
Skillnad i  

kg  
Skillnad i 

% 
75 x 2 9,3 10,6 1,3 14,2 
75 x 3 30,2 29,2 -1,0 -3,4 
75 x 4 57,2 58,3 1,1 2,0 

 
Tabell 5.12: Jämförelse mellan tidigare belastade resp. obelastade krokar efter värmebehandling 

i 600°C i 60 minuter. 
 
 
Något större skillnad fås vid värmning i 30 minuter, se Tabell 5.13. 
 

 
600°C i 30 min     

     
Krokmodell 

P DV x 2 
Obelastad 
krok (kg) 

Belastad 
krok (kg) 

Skillnad i 
kg 

Skillnad i 
% 

150 x 2 10,8 10,6 -0,2 -1,9 
150 x 3 38,6 32,5 -6,1 -15,8 
150 x 4 63,9 61,8 -2,1 -3,3 

 
Tabell 5.13: Jämförelse mellan belastade resp. obelastade krokarna efter värmebehandling i 

600°C i 30 minuter. 
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För att få fram hur mycket kroken har ändrats under tiden i ugnen så jämförs krokarna från Tabell 
5.1 med de tidigare belastade och värmda krokarna från Tabell 5.12 och 5.13, se Tabell 5.14 
nedan. I snitt sjunker maxbelastningen med hela 38,8 % jämfört med krokarna som inte har 
behandlats med värme. Detta är en hög procentminskning av maxbelastningen som innebär stor 
risk för olyckor då återanvändning av krokar sker. 
 
 

Skillnad i belastning och procent på hur krokarna försämras med värme jämfört 
med utan värme. 

     
Krokmodell 

P DV x 2 
Utan värme 

Maxkraft (kg) 
Med värme 

Maxkraft (kg) 
Skillnad i 

kg 
Skillnad i 

% 
75 x 2 14,5 10,6 -3,9 -26,9 
75 x 3 52,2 29,1 -23,1 -44,2 
75 x 4 96,3 58,3 -38,0 -39,5 

     
150 x 2 15,4 10,6 -4,8 -31,2 
150 x 3 60,2 32,5 -27,7 -46,0 
150 x 4 112,7 61,8 50,9 -45,2 

 
Tabell 5.14: Inverkan av värmebehandling. 
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5.4.3 Obelastade krokar, 450°C 
 
Genom att studera de värden som togs fram, se Tabell 5.15 och 5.16, framgår att belastningen har 
ökat hos alla krokmodeller utom för 150 x 4. Det är stor spridning mellan de olika krokarna dvs. 
att belastningen ökar (minskar) mellan (-4.4 %) 1,3 % till 29,9 %. Slutsatsen av provet är att det 
riskabelt att värma krokarna i ugnen på grund av de stora spridningarna mellan krokarna. Det är 
svårt att veta om den värmda kroken har stärkts eller försvagats.  
 
Även i etta fallet inkluderas inte uppvärmningstiden på 13 resp. 7 minuter. 
 
 
 

 
450°C i 60 min        

       
Krokmodell 

P DV x 2       
Före  

värmning (kg)
Efter 

värmning (kg)
Skillnad i  

kg 
Skillnad i  

% 
75 x 2 14,5 19,8 5,3 26,7 
75 x 3 52,2 52,9 0,7 1,3 
75 x 4 96,3 115,8 19,5 16,8 

 
Tabell 5.15: Beteende före och efter värmebehandling vid 450°C i 60 minuter. 

 
 

 
450°C i 30 min      

       
Krokmodell 

P DV x 2 
Före  

värmning (kg) 
Efter 

värmning (kg)
Skillnad i  

kg 
Skillnad i  

% 
150 x 2 15,4 20 4,6 29,9 
150 x 3 60,2 64,6 4,4 7,3 
150 x 4 112,7 107,7 -5 -4,4 

 

Tabell 5.16: Beteende före och efter värmebehandling vid 450°C i 30 minuter. 
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5.4.4 Använda krokar värmda i 450°C 
 
Hur belastningen påverkas av om kroken är använd eller inte kan betraktas i Tabell 5.17 och 5.18, 
nedan. Resultatet blir att krokens belastning minskar då tiden är 60 minuter jämfört med 
belastningen för 30 minuter.  
 
Då ett medeltal för de krokarna som värmts i temperaturen 450˚C tas fram ses att en ökning av 
kraften med ca 7 %, jämfört med icke värmda krokar, har skett. 
 
 

 
450°C i 60 min         

       
 Krokmodell 

P DV x 2 
Obelastad 
krok (kg)  

Belastad  
krok (kg) 

Skillnad i  
kg  

Skillnad i  
% 

75 x 2 19,8 15,6 -4,2 -21,2 
75 x 3 52,9 51,5 -1,4 -2,6 
75 x 4 115,8 103,7 -12,1 -10,4 

 
Tabell 5.17: Inverkan av tidigare belastning. 

 
 

 
450°C i 30 min         

       
 Krokmodell 

P DV x 2 
Obelastad 
krok (kg) 

Belastad  
krok (kg) 

Skillnad i  
kg  

Skillnad i  
% 

75 x 2 20 20,5 0,5 2,5 
75 x 3 64,6 66,4 1,8 2,7 
75 x 4 107,7 116,8 9,1 8,4 

 
Tabell 5.18: Inverkan av tidigare belastning. 
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5.5 Felkällor vid försöken 
 

• Krokarna kan ha skadats under tillverkning eller under transport, vilket gjort att 
provresultaten skiljer från krok till krok. 

 
• Noteras bör också att de detaljer som används hos kunden inte nödvändigtvis beskrivs väl 

av den stora resp. lilla detaljen som användes vid de här utförande försöken. 
 

• Temperaturen och tiden kan påverka provresultatet då värmebehandlingen utfördes. 
Då provkrokarna skall placeras i ugnen måste luckan öppnas, och då sjunker värmen i 
ugnen. Det tar då en viss tid att få upp temperaturen till rätt gradantal igen, uppvärmnings- 
tiden.  
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6 Sammanfattning av provresultaten 
 
Nedan sammanfattas de erhållna provresultaten. 
 

6.1 P DV x 2 
 
Resultaten visar att vare sig längden på kroken eller avståndet a till dragpunkten har någon 
inverkan på maxbelastningen. Däremot har diametern på tråden stort inflytande. Genom att 
dubbla diametern från 2 mm till 4 mm kan kraften ökas sex gånger. Materialet är också en viktig 
parameter och om rätt material väljs kan även stora och tunga föremål hängas upp och målas. I 
detta fall gav fjädertråden, av naturliga skäl, det bästa resultatet. Den sista parametern som 
påverkar en P DV x 2 krok är detaljen som ska hängas i kroken. Då detaljen i denna 
undersökning modelleras med en skruv med rund form kommer en storlekssänkning på skruven 
att få en positiv inverkan på krokens maxbelastning.  
 
 

6.2 P R x 2 
 
Inte heller för en P R x 2 krok kommer längden att påverka den ålagda kraften. Det som dock 
skiljer mot en P DV x 2 krok är att detaljen inte spelar någon roll för P R x 2. Detta beror på att 
både detaljen och kroken är runda och att de har bra kontakt med varandra under hela förloppet 
då dragning utförs. De enda parametrar som påverkar kraften hos en rundbockad krok är 
diametern och materialet. Även här blir kraften sex gånger större då diametern fördubblas från 2 
mm till 4 mm. Eftersom det är samma material i båda krokarna, kommer kraftökningen att bli 
ungefär lika stor, nämligen runt 40 %. 
 
 

6.3 Form 
 
Jämförs en rund krok med en tvåbockad krok för fallet liten detalj är kraftskillnaden mellan dem i 
genomsnitt 39 % till fördel för P DV x 2 kroken. Även om en P R x 2 krok inte försämras i kraft 
då byte sker till stor, håller P DV x 2 kroken ändå för större maxbelastning.  
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6.4 Värmebehandling 
 
Då krokarna har utsatts för värmning i 600°C erhålls en försämring av maxbelastningen på 
närmare 40 %, oberoende av om hålltiden har varit 30 eller 60 minuter. Om dock temperaturen 
valdes till 450°C, erhölls istället en svag ökning av maxkraften. Den troliga förklaringen till detta 
ligger i att det aktuella materialets (SS 1311/1312) rekristallisationstemperatur uppnås i det 
förstnämnda fallet, medan enbart en utskiljningshärdning skett i det senare fallet. En viss 
inverkan av en initiell elastisk på- och avlastning före värmning kunde i några fall uppmätas. 
Denna inverkan är dock svårare att teoretiskt motivera. 
 
 
 

 30



Mathilda Nilsson  Törestorps Tråd AB 
Linköpings universitet 

7 Slutsats 
 
Värme används hos kund då krokarna blivit allt för täckta av färg och därför måste återställas för 
att kunna användas igen. Detta är inget som utförs av Törestorps Tråd AB själva. Denna studie 
visar att värmning av krokar av mjukt kolstål (SS 1311/1312) inte bör göras vid en temperatur 
överstigande 400°C, då hållfastheten annars kan äventyras.   
 
Krokens form påverkar också maxkraften. Kraften är lägre för en P R x 2 krok i jämförelse med 
en P DV x 2 krok. Däremot finns ingen skillnad i maxbelastning då en P R x 2 krok dras med en 
liten eller stor detalj. I detta fall har detta dock ingen betydelse, då en P DV x 2 krok alltid bär 
mer last än en rundad krok oavsett detaljstorleken. Rätt krokval är alltså i alla avseenden i denna 
rapport en P DV x 2 krok. 
 
Det material som används som standard är SS 1311/1312.  En anledning till detta är att det i stort 
sett är hälften så dyrt som fjädertråden (6 kr/kg resp.10-11 kr/kg) som var det andra materialet 
som studerades. Vid specialbeställningar kan dock trådmaterialet vara en faktor att betala för. 
  
Den geometriparameter som påverkar kroken mest i detta fall är diametern. För varje mm som 
läggs på diametern kommer kraften att öka med ca 3 gånger (utgående från diametern 2 mm). 
Observeras bör att detta är resultat som inte bör extrapoleras ut i parameterområden som här ej 
studerats. 
 
I produkthandboken från 2005/2006 Törestorps Tråd AB behandlas kraften som beroende av 
tråddiametern. Denna tabell är bra för att få en inblick i vad kroken klarar av för belastning, då 
det är diametern på tråden som har störst inverkan på maxkraften. 
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8 Fortsatt arbete 
 
En naturlig fortsättning på detta arbete är att utföra FE-simuleringar (Finita Element) av 
dragproven. När en validering av denna metodik mot utförda prov kunnat göras, kan den 
användas för att på ett snabbt och billigt sätt ta fram optimala kundanpassade lösningar. 
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Bilaga  
 
Statistik för standardavvikelsen hos krokarna 
 
För att erhålla en överblick över vilken belastning en viss typ av krok klarar av, används 
lämpligen medelvärdet enligt Ekvation i.1: 
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Med hjälp av medelvärdet Ekvation i.1 kan variansen s2 tas fram. 
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För att få ett spridningsmått med samma enhet som de ursprungliga värdena användes lämpligen 
istället standardavvikelsen s Ekvation i.3.   
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Med hjälp av Ekvation i.1, i.2, i.3 och testresultatet för Krok 1, Tabell i.1 kan medelvärdet och 
standardavvikelsen räknas fram.  
 
 

75 x 2 P DV, 
Testnummer 

Belastning 
(kg) 

Test 1 15,1 
Test 2 14,7 
Test 3 14,7 
Test 4 13,7 

 
Tabell i.1: Testresultat för 75 x 2 P DV x 2 krok. 

Resultatet för krok 1 ger: 
 
x = 0,1452 kN 
s2 = 5,5225*10-6   →   s = 0,00235 kN 
 
Standardavvikelsen på 0,00235 kN motsvarar 0,24 kg.  
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I Tabellen i.2 nedan listas alla medelvärde och standardavvikelse för de 9 första studerande 
geometrifallen. 
 
 

Krokmodell 
P DV x 2 

Medelvärde 
(kg) 

Varians 
 

Avvikelsen 
(kg) 

Krok 1 14,8 0,055 0,24 
Krok 2 15,4 0,481 0,69 
Krok 3 16,6 0,1 0,32 

    
Krok 4 52,2 2,10 1,45 
Krok 5 60,2 1,38 1,18 
Krok 6 54,1 1,26 1,12 

    
Krok 7 96,3 4,87 2,21 
Krok 8 112,1 6,79 0,83 
Krok 9 97,7 4,01 2,0 

 
 

Tabell i.2: Statistik för P DV x 2 krokar. 
 
 
I Tabell i.3 visas medelvärdet och standardavvikelsen för P R x 2 krok. Uträkningen har skett på 
samma sätt med hjälp av Ekvationerna i.1-i.3 samt testresultat från provningen. 
 
 

Krokmodell 
P R x 2 

Medelvärde 
(kg) 

Varians 
 

Avvikelsen 
(kg) 

Krok 11 10,9 0,0035 0,06 
Krok 12 10,7 0,024 0,16 
Krok 13 9,9 0,0035 0,06 

    
Krok 14 24,2 1,13 1,06 
Krok 15 28,9 0,378 0,61 
Krok 16 29,6 0,731 0,86 

    
Krok 17 63,9 1,26 1,12 
Krok 18 63,5 2,08 1,44 
Krok 19 64,2 2,22 1,49 

 

Tabell i.3: Statistik för P R x 2 krokar. 
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Procentuell ändring 
 
För att beskriva hur mycket belastningen har sjunkigt eller ökat en procentuell ändring bestäms 
nedan. 
 
( ( nya – gamla ) / gamla ) * 100 = ±  %     
 
+ : Står för en ökning av belastningen.  
- : Står för en minskning av belastningen.   
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