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Sammanfattning 
Sedan 60-talet har man inom viltforskningen märkt djur med radiosändarföredda halsband för att få 
kunskap om deras geografiska rörelser. I dag använder halsbanden GPS-teknik för att bestämma 
positionen. Dessa koordinater och annan insamlad information om t.ex. temperatur och djurets puls 
sparas i halsbandet men skickas även med UHF-, GSM-kommunikation eller via satellit till en 
mottagarstation. Halsbandets elektronik har med ny teknik kunnat göras mindre och lättare och 
därför kan även mindre djur studeras. När studien är klar eller när batteriet som driver elektroniken 
tar slut vill man återfå halsbandet för att rusta upp och återanvända det samt för att få tag i den 
lagrade informationen. Detta kan göras genom att man med helikopter söker upp djuret och söver 
det med en bedövningspil. För att undvika kostnaden samt den stress och fara som djuret utsätts för 
i samband med detta kan halsbandet förses med en mekanism som vid en viss tidpunkt eller via en 
fjärrsignal öppnar bandet så att det lossnar från djuret. En sådan mekanism kallas ”drop-off”. 
 
Under perioden 2002-2005 genomfördes ett svenskt EU-projekt vari ett modernt telemetrisystem 
för viltforskning utvecklades. Ny Teknik för Viltforskning i Orsa ek. fören. förvaltar och 
vidareutvecklar resultatet från detta projekt. Föreningen vill utveckla en drop-off-mekanism som 
ska användas tillsammans med det nya telemetrihalsbandet.  
 
Examensarbetets mål var att konstruera, tillverka och utvärdera den mekaniska delen av ett drop-
off. De viktigaste kraven är att mekanismen ska utlösas av en elektrisk signal och att den ska 
fungera tillförlitligt utan att påverkas av den svåra miljö och omilda behandling som den utsätts för. 
Den ska även klara de krafter som björnhannar kan utsätta mekanismen för.  
 
Arbetet inleddes med att studera de befintliga konstruktionerna på marknaden samt lösningar inom 
liknande teknologier såsom rymdindustrin. Utifrån kraven och förstudien genererades ett stort antal 
koncept varav de som bäst kunde möta behoven utvärderades med hjälp av CAD-modeller och 
praktiska försök. Baserat på utvärderingen valdes ett slutligt koncept som vidareutvecklades och 
realiserades i en prototyp. Prototypens funktion utvärderades sedan i ett antal olika tester. 
 
Resultatet blev en drop-off-mekanism konstruerad som en fristående mekanisk del, separerad från 
batteri och elektronik. Principen kan dock användas i en konstruktion där dessa delar förenas till en 
enhet. Drop-off-mekanismen monteras genom att bandet kapas och ändarna fästs med skruvbeslag i 
huvuddelen respektive låstungan. Låstungan sticks in i huvuddelen och hålls fast av en låssprint. En 
förspänd fjäder strävar efter att trycka ut låssprinten, och därmed frigöra låstungan, men låssprinten 
hålls kvar av en polyesterlina. En glödtråd lindas flera varv runt polyesterlinan och genom att driva 
en ström genom glödtråden kan polyesterlinan smältas av. Låssprinten trycks då ut ur mekanismen 
och låstungan frigörs. När bandets ändar inte längre hålls ihop faller halsbandet av djuret. 
 
Mekanismen har med hjälp av FE-analyser visat sig klara av större belastning än det band som 
används för björnar. Mekanismens infästning mot bandet kan dock behöva ändras för att bandet inte 
ska försvagas där. Konstruktionen når i övrigt de viktigaste kraven men under testerna noterades att 
is tillfälligt kan hindra mekanismen från att separera. Detta är ett av områdena för vidareutveckling 
av konstruktionen. 
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Abstract 
Radio collars has been used to study wild animal’s geographical movements since the 1960’s. 
Today collars use GPS technology to determine the location of the animal and record its position. 
Position data as well as other collected information such as temperature or pulse of the animal is 
sent to a remote computer by radio, cellular modem or satellite link. The size and weight of the 
electronic unit has decreased which allows smaller animals to be studied.  
When the study is finished or when the battery is depleted the collar must be retrieved to be 
refurbished and reused. Retrieval can be performed by tracking the animal from helicopter and 
darting it using a special capture rifle. To avoid the cost as well as the anxiety and potential risk for 
the animal the collar can be equipped with a mechanism that releases the collar at a given time or by 
a remote signal. This mechanism is called “drop off”. 
 
During the period 2002-2005 a Swedish EU-project was carried out in which a modern telemetry 
system for wildlife research was developed. Ny Teknik för Viltforskning i Orsa Economic 
association manage and develop the results from that project. The association wants to develop a 
drop off mechanism to be used together with the new telemetry collar.  
 
The objective of the master thesis is to design, manufacture and evaluate the mechanical part of a 
drop off. The most important demands are that the mechanism must be triggered by an electric 
signal, it must function reliably despite harsh environment and rough treatment and it must also be 
strong enough to stand the forces of a male bear.  
 
The work started with a study of commercial drop off mechanisms and solutions in related 
technologies such as the space industry. Based on this study and the formulated demands a large 
number of concepts were generated. The concepts which were predicted to meet the needs in the 
best way were further evaluated by use of CAD-models and practical experiments. Based on the 
results a final concept was selected. The design was further developed and a prototype was 
manufactured which in turn was evaluated in different tests. 
 
The result is a drop off mechanism designed as detached mechanical part, separated from battery 
and electronics. The principle can also be applied to a design where these parts are integrated. The 
drop off mechanism is fitted by cutting the collar and attaching the ends to the main part and the 
tongue. The tongue is inserted into the main part and secured by a bolt. A compressed spring strives 
to push the bolt out, releasing the tongue, but the bolt is secured by a polyester string. A heating 
wire is wound around the string. When current is driven through the heating wire the polyester 
string is melt and the bolt is pushed out allowing the main part and the tongue to separate. When the 
ends of the collar are longer held together the collar will fall off the animal. 
 
It was verified by FE-analyses that the mechanism can stand larger forces than the collar itself. 
However alterations may have to be made to improve the strength of the joint between the drop off 
mechanism and the collar. The design fulfils the most important demands but during the testing it 
was discovered that ice temporarily can prevent separation of the mechanism. This is one of the 
issues suitable for further development. 
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Förord 
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1 Inledning 

1.1 Ny Teknik för Viltforskning i Orsa 
Under perioden 2002 till 2005 drevs ett EU-projekt benämnt Ny Teknik för Viltforskning (NTV), 
med syfte att skapa ny telemetriteknik för användning på vilda djur. Projektet finansierades till ca 
hälften av EU-medel och den andra halvan finansierades av Järvforskningsprojektet, 
Loforskningsprojektet, Björnforskningsprojektet, Vargforskningsprojektet, Länsstyrelsen Dalarna, 
Naturvårdsverket, Viltforskningskommittén, Orsa Besparingsskog, Orsa Grönklitt, Orsa kommun, 
Stora Ensoskog, Viltskadecenter och WWF. Arbetet resulterade i ett nytt sändarhalsband med 
tillhörande kapsel, GPS/GSM enhet för positionering och kommunikation, mjukvara (dataprogram) 
för bearbetning av data och kommunikation, automatiskt övervakningssystem för sändarförsedda 
djur, samt uppbyggnad av ett fungerande digitalt telemetrisystem. 
För att förvalta och vidareutveckla detta arbete bildades i slutet av 2005 en ekonomisk förening, 
"Ny Teknik för Viltforskning i Orsa". En av föreningens mål är att utveckla en fungerande drop-off 
mekanism som gör det möjligt att med en fjärrmanöver lossa halsbandet från djuret.  

1.2 Projektbakgrund 
Halsband har länge använts inom viltforskningen. Först för att genom UHF-pejling kartlägga djurs 
geografiska förflyttning. På senare tid har den tekniska utvecklingen gjort det möjligt att nyttja 
GPS-teknik för att bestämma djurens position, men man kan även mäta andra saker såsom fysisk 
aktivitet, djurets kroppstemperatur, hjärtfrekvens etc. Genom att mäta dessa fysiologiska data finns 
möjlighet att utveckla ett system som automatiskt larmar myndigheter om djuret dödas illegalt. Den 
insamlade informationen lagras i halsbandet och kan överföras till forskarna genom satellit-, GSM- 
alternativt UHF-kommunikation. När studien avslutats måste man återhämta halsbanden för att 
samla in informationen som sparats i halsbanden samt för att kunna använda halsbanden i nya 
projekt. För att slippa det arbete och besvär som det innebär att spåra och söva djuret har man 
tidigare försökt konstruera ett halsband som på en fjärrsignal eller efter en viss tid lossnar från 
djuret. Som exempel har bomullsväv byggts in i halsbandet vilken efter en tid bryts ned och öppnar 
halsbandet. Pyrotekniska laddningar har använts för att skjuta bort låssprintar, och man har även 
använt ett speciellt lim som bryts ned när det utsätts för en elektrisk spänning. En sådan modul som 
frigör halsbandet kallas för ”drop-off”, och sitter antingen som en separat del längs halsbandet eller 
är inbyggd i den kapsling som omger telemetrielektroniken. Gemensamt för de tidigare 
konstruktionerna är deras bristande tillförlitlighet.  
 

1.3 Mål 
Examensarbetets mål är att konstruera, tillverka och utvärdera en prototyp av ett drop-off:s 
mekaniska systemdel. 
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2 Sirius masterplan 
 
Arbetet följer en anpassad version av Sirius masterplan vilken är den produktutvecklingsmetod som 
tillämpas i maskinteknikprogrammets avslutningskurs, Sirius, vid Luleå tekniska universitet. 
”Sirius-Kreativ produktframtagning” är en 20-poängskurs där eleverna i projektform och i 
samarbete med industriföretag arbetar med hela produktutvecklingskedjan från idé till färdig 
produkt. 
 
Nedan följer Sirius masterplan anpassad för det specifika projektet. Den grundläggande uppgiften är 
att hitta en princip för hur ett tillförlitligt drop-off ska konstrueras. Tyngdpunkten för arbetet läggs 
därför på förstudie och konceptdesign. 
 

Projektplanering 
Klargörande av ansvarsområden, ekonomi, förväntningar och mål. 
  

Förstudie  
Behovsanalys  

Ta reda på vilka behov och krav som finns på produkten, vilka som 
använder produkten och hur produkten används.  

 
Marknadsundersökning 

Kartlägga liknande produkter på marknaden och deras för- och nackdelar 
genom kontakt med tillverkare och användare samt genom sökning i 
patentdatabaser och internet. 

 
Liknande teknologier 

Undersöka om användbara lösningar finns inom andra teknikområden 
genom sökningar i patentdatabaser och internet. 
  

Produktegenskaper 
De krav och önskemål som finns på produkten sammanfattas och beskrivs 
på ett tekniskt sätt.  

  
Konceptdesign  

Konceptgenerering 
Generera ett stort antal förslag på lösningar genom brainstorming och andra 
tekniker. Skisser, CAD-modeller eller enkla prototyper används. 

 
Konceptutvärdering 

Arbeta vidare på koncepten och undersöka deras potential genom tester av 
tekniker och prototyper.  

 
Val av koncept 

Val av koncept baseras på en utvärdering av de olika koncepten där deras 
egenskaper värderas och vägs samman. 
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Detaljkonstruktion  
Förfining av det valda konceptet, anpassning för produktion. 
  
CAD modellering 
Hållfasthetsberäkning 
Komponentval 
Materialval 
  

Tillverkning och utvärdering av prototyp  
Tillverkning 
Tester 
Eventuella modifieringar 
Förslag för serietillverkning 
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3 Förstudie 

3.1 Behovsanalys 
Inom viltforskningen används telemetrienheter på så skilda djur som fåglar och björnar. I de flesta 
fall med studier på vilda djur finns behovet av en drop-off-modul. Drop-off-modulen måste 
utformas olika beroende på om den ska användas på en björnhanne eller rovfågel, men om en bra 
utlösningsprincip utvecklas kan konstruktionen anpassas för olika behov. När ett telemetrihalsband 
ska återhämtas åker man ut till det område där man genom GPS-information vet att djuret befinner 
sig. Där sänder man en signalkod som aktiverar drop-off-modulen. En VHF/UHF sändare i 
halsbandet aktiveras dessutom. Den används för att spåra halsbandet när det har fallit till marken 
eftersom den ordinarie kommunikationen kan tappa kontakten när halsbandet ligger ned på marken. 
Det är önskvärt att halsbandet lossnar så snart som möjligt, helst omedelbart, efter att 
öppningskoden har skickats. Detta för att VHF/UHF sändaren inte ska tömma batteriet innan 
halsbandet återhämtats och för att effektivisera arbetet för personalen ute i skogen. 
 
När björnhannar hamnar i slagsmål med varandra får de ofta tag i halsbandet och kan då slita av 
halsbandet. Halsbandet har i dragprov visat sig brista vid en dragkraft på 6.7 kN. De halsband som 
har slitits av har dock ofta visat sig brista där de har tidigare skador t.ex. bitmärken och därigenom 
har försvagats. Drop-off-modulen bör dimensioneras så att den inte blir en svag länk i halsbandet 
och bör alltså med viss säkerhet hålla för 6.7 kN. Den bör även klara att bli skrapad mot träd och 
stenar och bli gnagd på. Halsbanden kan sitta på djur årsvis och måste fungera efter att ha varit 
utsatt för vatten, is, kyla och smuts under lång tid. Det är en fördel om drop-off-modulen är 
återanvändbar och lätt att återställa. Helst ska den kunna återställas i fält och dessutom vara enkel 
att montera på bandet. För att undvika frysskador vid kallt väder ska det inte finnas några bara 
metallytor på drop-off-modulens utsida.  
 

 
  

 
Telemetrielektroniken och dess batteri hänger under halsen på djuret som i Fig. 1 medan GPS-
antennen sitter i nacken på djuret så att den riktas mot himlen och får en bra mottagning. 
Viktfördelningen gör att halsbandet hänger stabilt i det läget. För att halsbandet ska lossna på ett 
effektivt sätt kan drop-off-modulen placeras nära GPS-antennen men då får den inte vara så tung att 
viktfördelningen rubbas och GPS mottagningen försämras. Vikten på halsbandet som helhet ska 
även hållas nere för att inte vara besvärande för djuren. Drop-off-modulen kan också integreras i 
kapslingen för GPS-antennen eller konstrueras i anslutning till kapslingen kring 
telemetrielektroniken.  

Fig. 1 Ren med telemetrihalsband
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 3.2 Marknadsundersökning 
På marknaden finns ett fåtal drop-off-modeller och i de flesta fall ges ingen information om hur de 
är uppbyggda. Det har heller inte varit möjligt att genom inköp och demontering ta reda på 
funktionen. De fristående modellerna som skulle kunna användas tillsammans med NTV:s 
telemetrihalsband har i tidigare tester visat sig ha för dålig tillförlitlighet. 
 
Lotek och Environmental Studies [1] 
Två modeller av fristående enheter med integrerad elektronik och batteri som monteras på bandet. 
En mini-modell som programmeras att aktiveras efter en viss tid och en modell som även kan 
aktiveras av en radiosignal. Den interna timern aktiveras genom att avlägsna en magnet från drop-
off-modulens utsida. Enheterna kan inte återanvändas och i övrigt är funktionen okänd.  
Radio-modellen 
 vikt 170g 
Mini-modellen 
 vikt 70g 
 längd 70mm, bredd 30mm, tjocklek 16mm 
 
Bluesky Telemetry [2] 
Modellen heter DropTrax och är ett fristående engångs-drop-off som aktiveras med fjärrsignal eller 
vid förprogrammerad tidpunkt. Enheten har integrerad elektronik och batteri. Den har vidare inga 
rörliga delar och har ingen pyroteknisk utlösning. Det är mycket troligt att en lösning med 
elektroaktivt lim används.  
Flera storlekar finns som kan klara av en kortvarig belastning från 50kg till 150kg.  
Vikt från 50g 
Storlek från 50mm x 20mm x 20mm 
 
Televilt, TVP Positioning AB [3] 
Integrerad drop-off i telemetrikapslingen. Mycket lätt (2g), engångs-drop-off, dimensionerat för 
björnar. Kan radioaktiveras eller aktiveras vid förprogrammerad tidpunkt.  
 
Telemetry Solutions [4] 
Quantum 5000 GPS Collar har två integrerade drop-off-mekanismer i telemetrikapslingen. Om båda 
drop-off-mekanismerna aktiveras separeras telemetrikapslingen helt från bandet. Drop-off-
mekanismerna är återställbara och radioaktiverade.  
 
Telonics [5] 
CR-2a är en fristående enhet som drivs av en pyroteknisk laddning som aktiveras vid en 
förprogrammerad tidpunkt. Enheterna kan inte återanvändas. CR-2a väger 50g och håller för en 
dragkraft på 250kg.  
 
Advanced Telemetry systems [6] 
Integrerad drop-off i telemetrikapslingen som drivs av en pyroteknisk laddning vid en 
förprogrammerad tidpunkt eller av radiosignal. Det finns ingen information om hur återställningen 
sker. 
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NTV (Dalatron m.fl.) 
En konstruktion på prototypstadiet utvecklad i samband med NTV-projektet baserad på 
elektroaktivt lim, electrelease från EIC labs. Drop-off-modulen är integrerad med GPS kapslingen. 
Efter aktivering måste den limmas och hopmonteras i fabrik. Vikt utan batteri och elektronik är ca 
30g. Bredd 30mm längd ca 46mm. Tillförlitligheten har hittills varit dålig. Drop-off-mekanismen 
har ibland separerat utan att ha varit aktiverad och inte alltid separerat när den aktiverats. 
 
Patent: Release mechanism for animal telemetry and data acquisition devices [7] 

Drop-off-modulen(10) i Fig.2 drivs av en pyroteknisk laddning(60) i Fig.3. Konstruktionen består 
av två delar som hålls ihop av en sprint(52). Vid aktivering antänds den pyrotekniska laddningen 
och tvingar ut sprinten vilket frigör de två delarna. Patentet publicerades 1988. 
  

3.3 Liknande teknologier 

3.3.1 Rymdindustrin 
Inom rymdindustrin finns liknande krav och problemställningar d.v.s. lätta, fjärrstyrda mekanismer 
med hög tillförlitlighet. T.ex. frigöring av satellit från uppskjutningsraket, utfällning av 
solcellspaneler och öppning och stängning av luckor.  
  
Mekanismer från TiNi AEROSPACE inc. drivna av minnesmetall [8] 
Pinpuller, en modul som när den aktiveras drar in en sprint som tidigare spärrat en mekanism. 
(3,000 USD styck)[9] Mekanismen har en reläfunktion så att kraften som genereras av 
minnesmetallen frigör kraften i en förspänd fjäder. 
Frangibolt, en hylsa av minnesmetall som monteras på en fasthållande skruv. När enheten 
aktiveras expanderar hylsan och skruven brister. 
Ejector Release Mechanism, modulen består av två delar som separerar vid aktivering. En 
huvuddel som innehåller mekanismen och en del som med ett gängat hål fästes vid det objekt som 
ska kunna frigöras. 

Fig. 2 Halsband med drop-off 

Fig. 3 Drop-off mekanism
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Mekanismer från Hi-shear technology corp. drivna av pyrotekniska laddningar [10] 
Separation nut, separation bolt, Pinpuller, Bolt, rod & cable cutters, Link & clamp separators, 
Thrusters, Tension rod separators, Pyro valves.  
Produkterna är olika lösningar på hur pyrotekniska laddningar kan utnyttjas.  
  
Starsys Research Corp[11], High Output Paraffin (HOP) actuator 
Man utnyttjar en viss polymers volymsökning, när den under uppvärmning övergår från fast till 
flytande fas, det hydrostatiska trycket åstadkommer en kolvs rörelse och kraft[11]. 
 
Ytterligare en tillverkare är Hongtools[13].  
 
Burn wire 
En relativt tunn metalltråd med hög resistans används för att hålla fast ett föremål. När föremålet 
ska frigöras leds ström genom tråden så att den blir tillräckligt varm för att förlora sin styrka och 
brister därför[13]. 
Sökning i patentdatabaser visar att denna teknik även används inom andra områden såsom 
brandbekämpningssystem[14]. 
 
 
Termisk kniv 
Ett elektrisk upphettat blad trycks med fjäderspänning mot t.ex. en Kevlar/Aramid kabel som 
används för att hålla fast ett föremål. Kabeln förstörs av värmen och brister[12]. 

 

3.3.2 Trafiksäkerhet 
Spännet på säkerhetsbälten och hjälmspännen är konstruerade för att klara stora krafter men kan 
lossas med en liten kraft. Nackdelen är att dessa är öppna konstruktioner som kan vara svåra att 
skydda mot vatten och smuts. Ett flertal patent på konstruktioner har granskats[16]. 
 

3.3.3 Fallskärmsteknik 
Mekanismer för att utlösa reservfallskärm och spännen för selar som snabbt kan frigöras. Fyra 
patent har undersökts[17]. 
• Parachute line cutting device. En pyrotekniskladdning driver en giljotin som kapar en lina. 

Används i automatiska aktiveringssystem, AAD, för att lösa ut reservskärmen om hopparen 
faller för fort på en för låg höjd. 

• Buckle system for manual or automatic release of crew member harness from parachute. Spänne 
för sele som med en pyroteknisk laddning kan fjärröppnas. 

• Gas operated quick disconnect coupling, Gastryck används för att trycka ut en sprint som 
tidigare låst ihop två delar. 

• Harness release pin. Spänne för sele som med en pyroteknisk laddning kan fjärröppnas. 
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3.4 Aktiveringstekniker för drop-off-mekanismen 
Minnesmetall, shape memory alloy, SMA.  
Man utnyttjar växlingen mellan två temperaturberoende faser hos metallen. Vid låg temperatur är 
legeringen i martensitisk fas och är lättformad men när temperaturen överstiger 
transitionstemperaturen, som bestäms av legeringens exakta sammansättning, övergår legeringen i 
austenitisk fas. Metallen försöker då återta sin ursprungliga form. Vissa Nickel-Titan legeringar 
behandlas för att förstärka minneseffekten och kan då användas som motorer. Den kraft som då kan 
genereras är av användbar styrka. Som exempel ger en tråd av 0.20mm diameter 18.6N [18]. Ett sätt 
att värma minnesmetallen över transitionstemperaturen, som oftast är mellan 50 och 80°C, är att 
driva en ström genom den. För att sätta den form som metallen ska minnas värms den till 
glödgnings-temperaturen(ca 540°C) med den nya formen. Maximalt kan minnesmetallen återta 
töjningar på 8-10% men då är livslängden bara ett fåtal cykler. Om töjningarna begränsas till 5-6% 
ökar livslängden till miljontals cykler [19]. Det är också viktigt för livslängden att minnesmetallen 
inte överbelastas när den värms och försöker ändra form, och om minnesmetallen då inte alls tillåts 
röra sig kan den tappa minnet. 
  
Det säljs färdiga produkter i olika former såsom tryckfjädrar, dragfjädrar och trådar som är färdiga 
att användas. Det finns även trådar och plåtar som måste tränas genom upprepade arbetscykler 
innan de kan användas som motorer. Med en skruvfjäder av minnesmetall får man större axiellt slag 
än med tråd men kraften blir då mindre. Man kan även tillverka skruvfjädrar av vridtyp för att 
åstadkomma ett vridmoment. 
Ni-Ti minnesmetall marknadsförs under produktnamn som Flexinol, Musclewire, Biometal och 
NiTimight. 
 
Fördelar: Kan vara energisnål, Kan funktionstestas och återanvändas, okänslig för vatten 
Nackdelar: I trådform krävs en 10cm uppspänd tråd för att få ett slag på 5mm – utrymmeskrävande. 
I skruvfjäderform erhålls en förlängning på 100% men kraften är mycket lägre i förhållande till vikt 
och storlek. 
 
Elektroaktivt lim 
Electrelease tillverkas av EIC labs[20] och finns i ett par olika sammansättningar med olika 
egenskaper. Electrelease är ett tvåkomponentsepoxy som appliceras på de ytor som ska fästas ihop. 
När en spänning på 10-50V läggs mellan ytorna släpper limmet efter en tid från en eller båda 
ytorna. Tiden beror på spänningen och på kraften som separerar ytorna. Typiska tider är 10 
sekunder med 45V och 20 minuter med 15V [21]. 
Den limmängd som behövs per drop-off kostar bara några kronor men limningen måste utföras med 
stor noggrannhet för att styrkan i fogen och funktionen ska bli tillförlitlig. Limmet används i NTV-
prototypen och förmodligen i Bluesky Telemetry:s DropTrax. 
 
Fördelar: Möjlighet för enkla konstruktioner utan rörliga delar, låg vikt, låg kostnad. 
Nackdelar: Kräver relativt hög spänning, har fungerat bristfälligt, kan ej funktionstestas, limfogen 
degraderar med tiden och under inverkan av fukt. Kyla förlänger separationstiden. 
 
Glödtråd  
Eng. Burn wire, Hot wire, link wire, fuse wire, bridge wire.  
En relativt tunn metalltråd med hög resistans används för att hålla fast ett föremål. När föremålet 
ska frigöras leds ström genom tråden så att den blir tillräckligt varm för att förlora sin styrka och 
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brister därför. Materialet är t.ex. BeCU eller rostfritt stål. Om man vill att tråden ska brista på ett 
speciellt ställe kan man etsa tråden där för att få en anvisning.  
 
Genom ett system med tre separata glödtrådar kan man få ett redundant system där aktivering 
kräver att minst två glödtrådar brister. Alltså kan en tråd brista i förtid eller inte brista som tänkt vid 
aktiveringen och ändå kommer mekanismen att fungera. 
 
Fördelar: Redundant system möjligt  
Nackdelar: Kan ej funktionstestas(resistansen kan mätas för att upptäcka kortslutningar och 
avbrott), en starkare och grövre tråd kräver högre ström för att brista. 
 
Solenoid 
Genom att driva en ström i en spole uppstår ett magnetfält som får en rörlig järn- eller stål-kärna att 
utföra en linjär rörelse med en viss kraft. Solenoiden kan användas för att dra eller trycka på en 
mekanism. 
Exempel: 

Transmotec SMT 1130L [22] 
Diameter 11mm, längd 43mm, kraft 5N vid 16W, vikt total 17g, vikt kärna 3.2g, 
slaglängd 10mm, spänning minst 6V. 
~25:- sek [23] 

 
Fördelar: Kan funktionstestas och återanvändas. 
Nackdelar: Liten kraft i förhållande till vikt och storlek, skakningar skulle kunna utlösa 
mekanismen. 
 
Elmotor/servo 
För att åstadkomma en linjär rörelse kan en kulskruv användas, för att istället få ett högt 
vridmoment krävs en utväxling med t.ex. kugghjul. Det finns små motorer som t.ex. används som 
vibratorer i mobiltelefoner men det behövs en utrymmeskrävande utväxling för att få ett användbart 
vridmoment.  
 
Fördelar: Kan funktionstestas och återanvändas. 
Nackdelar: Storleken 
 
Paraffin/Vax  
Man utnyttjar en viss polymers volymsökning, när den under uppvärmning övergår från fast till 
flytande fas, det hydrostatiska trycket åstadkommer en kolvs rörelse och kraft. 
 
De färdiga produkter som finns på marknaden är för stora för att användas i konstruktionen därför 
är egen konstruktion nödvändig.  
 
Fördelar: Kan funktionstestas och återanvändas 
Nackdelar: Mycket utvecklingsarbete, kräver mycket energi för uppvärmning särskilt i kallt väder.  
 
Pyroteknisk laddning 
Eng. ”squib” är en pyroteknisk laddning som används för att skjuva av ett fäste eller driva en 
mekanism med gastrycket. 
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Ett tillverkningstillstånd från räddningsverket krävs dels för att köpa komponenter och dels för att få 
sätta ihop dem [24]. Detta är inget som är praktiskt möjligt inom ramarna för examensarbetet. 
 
Fördelar: Stor kraft i förhållande till vikt och storlek 
Nackdelar: Besvärligt med inköp och hantering, kan ej funktionstestas, inte djur- eller 
människovänlig, känsligt för fukt. 
 
Shape memory polymer (SMP)  
Liknande egenskaper som SMA, men kan inte värmas genom en direkt ström. Inte heller några 
uppenbara fördelar jämfört med SMA. 
 
Piezo motorer  
Piezo kristaller ändrar form när en spänning appliceras över dom. Även om många kristaller 
monteras i serie produceras alldeles för litet slag för att tekniken ska vara användbar i den här 
tillämpningen. 
 
Pneumatik – kolsyrepatron  
Gastryck används på samma sätt som med pyroteknisk laddning fast det krävs en elektriskt styrd 
ventil och en gasbehållare. Därmed blir systemet för stort för att vara ett realistiskt alternativ. 
 
Hydraulik  
En elmotor driver en pump som skapar det tryck som via en hydraulkolv driver mekanismen. Ett 
sådant system kommer att ta stor plats. Hydraulvätska kan även användas endast som 
kraftförmedlare för att flytta en krafts angreppspunkt.  
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3.5 Produktegenskaper 
Sammanställning av de krav som ställs på drop-off-modulen samt de nyckelfaktorer som styr 
konceptvalet.  

 
 
Krav 
• Ska utlösas av en elektrisk signal. 
• Ska klara dimensionerande krafter; 6700N dragkraft samt de vridningar och brytningar 

som kan uppkomma beroende på vart på bandet som kraften anbringas.  
• Tillförlitlig dvs. UV-strålning, vatten, is, kyla, smuts och omild behandling får ej påverka 

funktionen. 
• Får ej påverka telemetrihalsbandets övriga funktion. 
• Får ej skapa hårfällor där djurets päls fastnar. 
• Inga bara metallytor på låsets utsida. 
• Gå att dimensionera samma princip för olika bandbredder 20-50mm 
  
Nyckelfaktorer  
Listade med fallande prioritet 
• Tillförlitlighet 
• Robusthet 
• Låg vikt 
• Återställbarhet 
• Låg kostnad 
• Kort öppningstid 
• Liten storlek och smidig form 
• Lättmonterat på bandet 
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4 Konceptframtagning 

4.1 Konceptgenerering 
Konceptgenerering gjordes utifrån var och en av aktiveringsteknikerna för att hitta tillämpningar av 
dessa. De följande koncepten bedömdes ha bäst förutsättningar för att efter vidareutveckling 
uppfylla kraven:  
 
ElectRelease-koncept 
Fig.4 visar en CAD-modell av Electrelease-konceptet. Bandet kapas och ändarna fästs med 
skruvbeslag i drop-off-modulen. De två låsbultarna som håller ihop mekanismen sticks in i 
huvuddelen. Låskolven(1) passar in mellan låsbultarna tack vare urfräsningar i dessa, därigenom 
hindras låsbultarnas axiella rörelse. Vid monteringen förspänns tallriksfjädrar(2) under låskolven 
och en platta limmas med electrelease fast på huvuddelen för att hålla låskolven på plats. Drop-
off:et aktiveras genom att en elektrisk spänning appliceras över limfogen som då försvagas tills den 
punkt då de förspända fjädrarna trycker bort låskolv och platta. Låsbultarna kan då fritt röra sig ut 
ur huvuddelen och halsbandet separerar. Förspända fjädrar kan eventuellt monteras för att öka 
separationskraften. 

 
 

 
Fig. 4 Electrelease-konceptet a) ihopmonterat och b) som sprängskiss 

 
Konstruktionen blir enkel med smidiga mått, 47x36x12mm. Till skillnad från NTV:s-prototyp 
belastas limfogen här enbart av de förspända tallriksfjädrarna och inte av dragkrafterna i halsbandet 
vilket kan öka tillförlitligheten.  
 
Glödtråd-koncept 
Både Glödtråd- och SMA-fjäder-konceptet baseras på konstruktionen i Fig. 5. 
En låssprint(röd) låser en tunga(gul) i en gaffeldel(grå/transparent). Låssprinten trycks ut ur 
gaffeldelen av den förspända fjädern, nedåt i Fig. 5, men hindras av spärrpinnen(grön). När 

b)a) 



Konstruktion av elstyrt lås (drop-off) för  
telemetrihalsband. 4 Konceptframtagning 

 

 
Luleå tekniska universitet  13 
Anders Brattström   

hylsan(blå) rör sig axiellt så att spärrpinnen frigörs kan låssprinten tryckas ut så att låstungan 
släpper. 

 
 

Glödtrådskonceptet visas i Fig. 6 och bygger på att en förspänd fjäder hålls komprimerad av en lina 
av flätat polyestersilke(gul) i serie med en tunn metalltråd(röd) (se Fig. 6a)). Knutar i 
polyesterlinans ändar fästes i ett spår i den bricka som håller fast hylsan. När glödtråden hettas upp 
smälts polyesterlinan av och hylsan(blå) trycks av fjädern uppåt i Fig. 6b).  
 

                
 
 

Fig. 6 a)Glödtrådshållare b)Glödtrådskoncept 

a) b)

Fig. 5 Grundkonstruktion för glödtrådskonceptet och SMA-fjäder-
konceptet
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SMA-fjäder-koncept 
En minnesmetallsfjäder(1) i Fig. 7 monteras i en hylsa av plast för elektrisk och termisk isolering. 
Plasthylsan fästs i gaffeldelen exempelvis med en låsskruv. Kablar ansluts i fjäderns ändar för 
uppvärmning. En balansfjäder(3) monteras i serie för att hålla SMA-fjädern komprimerad när den 
inte är aktiverad. När ström drivs genom SMA-fjädern värms den upp och fjäderkraften ökar. 
Balansfjädern komprimeras och hylsan(2) rör sig uppåt i Fig. 7. Spärrpinnen frigörs, låssprinten 
tillåts glida ut och drop-off:et separerar. SMA-fjäder från Images Scientific Instruments Inc [25]. 
avses användas. Denna fjäder har en ytterdiameter på 8,2mm och kan enligt företaget expandera till 
sin dubbla längd med en kraft av drygt 4N vid transitionstemperaturen 55-65°C. 
 

 

 
 

Fig. 7 SMA-fjäder-koncept
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4.2 Konceptutvärdering 
Förenklade prototyper tillverkades för praktiska tester av koncepten. Utvärderingen och 
konceptvalet fokuserades till stor del på de olika aktiveringsteknikerna eftersom dess funktion är så 
avgörande för hela drop-off-modulens funktion. Den övriga mekanismens egenskaper tas dock i 
beaktande under rubriken ”Integrering i mekanism”.  

 
SMA-fjäder 

Tillförlitlighet 
Med tillräcklig strömförsörjning genereras kraften tillförlitligt. Kraften är dock inte så stor och avtar 
när strömmen bryts. Detta gör att om t.ex. is hindrar SMA-fjäderns rörelse så kommer ingen 
separation att ske även om isen senare smälter eftersom kraften bara finns under den korta tid 
batteriet kan hålla fjädern uppvärmd. 
 
Återställbarhet 
Inga delar behöver bytas. SMA-fjädern behöver tryckas ihop och mekanismen spännas upp. 
Batterier bytas eller laddas. 
 
Batteribehov 
Kräver minst 2A under 20 sekunder. Fjäderns resistans är ca 1 Ohm. 
 
Kostnad 
SMA-fjäder: 42:- [26] 
Batterier: Li-Po 70:-(laddningsbar) [27] 
 
Integrering i mekanism 
Ganska komplicerad mekanism behövs för att SMA-fjäderns kraft ska räcka. Den mer komplicerade 
konstruktionen gör att kostnaden, vikten och storleken ökar.  
 
Utlösningstid 
ca 20s 
 

ElectRelease 
Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten har varit dålig tidigare, detta kanske kan lösas med skydd mot fukt och en 
utformningen av mekanismen som gör att belastningen på limfogen blir mer välbestämd.  
Tester i kyla visar att limmet släpper efter något längre tid än i rumstemperatur. Metod för att 
säkerställa att limmet ej rinner in i mekanismen vid monteringen behöver utvecklas.  
 
Återställbarhet 
Måste limmas på nytt. Byta batterier. Eventuellt måste tallriksfjädrarna ersättas. 
 
Batteribehov 
ca 15V, mycket lågt strömbehov. Exempelvis 5 st litium knappceller. 
 
Kostnad 
ElectRelease: <10:- (42cc för 60$) [28]  
5st Li knappceller: ca 50:- 
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(Tallriksfjädrar: ca 50:-[29])  
 
Integrering i mekanism 
Mekanismen har förutsättningar att bli lätt och smidig med få delar, låg kostnad och hållfastheten 
kan lätt dimensioneras för olika behov. 
 
Utlösningstid 
Mindre än 20 minuter. 
 

Glödtråd 
Tillförlitlighet 
Med tillräckligt hög ström smälts polyesterlinan av med hög tillförlitlighet. Osäkerheten ligger i 
metalltrådens hållfasthet. En tjockare och därmed mer hållfast metalltråd kräver högre ström för att 
nå tillräcklig temperatur. Med en tråd som ger en säkerhetsfaktor mot brott på två krävs 2A. Tråden 
kan dock på grund av skakningar utsättas för utmattning. 
 
Återställbarhet 
Polyesterlinan och metalltråden byts. Batterier byts eller laddas. 
 
Batteribehov 
ca 2A under ca 7 sekunder. 
 
Kostnad 
Kostnaden för tråd och lina är försumbar. 
Batteri: Li-Po 70:-(laddningsbar) 
 
Integrering i mekanism 
Ganska komplicerad mekanism behövs för att inte utsätta metalltråden för en för stor påfrestning. 
Den mer komplicerade konstruktionen gör att kostnaden, vikten och storleken ökar. 
 
Utlösningstid 
ca 7 sekunder 
 

Tabell 1. Utvärderingsmatris av aktiveringstekniker 
Faktor Vikt(1-5) SMA-fjäder Electrelease Glödtråd 
Tillförlitlighet 5 3 3 3 
Återställbarhet 4 5 2 3 
Batteribehov 4 3 3 3 
Kostnad 3 3 4 5 
Integrering i mekanism 3 4 5 3 
Reaktionstid 2 4 2 5 

summa  76 66 73 
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4.3 Val av koncept 
Med utgångspunkt från utvärderingsmatrisen (Tabell 1) gjordes valet att arbeta vidare på en 
konstruktion med SMA-fjäder. Avgörande för valet var SMA-fjäderns återställbarhet tillsammans 
med frågetecknen kring utmattning i glödtråden samt Electrelease-teknikens tidigare problem. 
 
Testarbetetet koncentrerades nu på SMA-fjädern och dess funktion i mekanismen. Bland annat 
undersöktes hur SMA-fjäderns kraft påverkas av förspänningen. Det visade sig att för att få ut 
maximalt med kraft ska fjädern komprimeras så mycket som möjligt utan att det riskerar att bli 
kontakt mellan trådvarven i fjädern. När SMA-fjädern belastas av balansfjädern ger kombinationen 
en resulterande kraft av maximalt ca 8N. I rumstemperatur krävs dock en ström på 3A under 45s för 
att nå full kraft. Mekanismens friktion uppmättes till maximalt 3N. Detta ger en säkerhetsfaktor på 
omkring 2.5 förutsatt att SMA-fjädern når full kraft.  
Vidare genomfördes köldtester där mekanismen kyldes ner till några minusgrader C. Då krävs en 
strömstyrka på 4A under minst 3 minuter för att SMA-fjädern ska kunna utveckla tillräcklig kraft 
för att utlösa en separation. Detta ställer stora krav på batteriet och för att fungera vid lägre 
temperaturer och med fukt i mekanismen blir kraven än större. För att minska värmeavledningen 
isolerades kontaktytan mot hylsan, men det gav ingen uppenbar förbättring. Beslut togs då att 
överge SMA-fjäder-konceptet för att istället utveckla glödtrådskonceptet. 
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             a)                                                                       b)

5 Detaljkonstruktion 

5.1 Vidareutveckling 
Ett problem med glödtrådskonceptet är att glödtråden inte bara ska smälta av polyesterlinan utan 
även hålla för en dragkraft. Utifrån erfarenheterna från konceptutvärderingen kunde en mer 
kompakt konstruktion med färre delar utvecklas, där glödtråden är helt separerad från yttre krafter.  
 
En låssprint(2) i Fig. 8 låser ihop huvuddelen(5) med låstungan(6). En förspänd fjäder(1) trycker 
låssprinten uppåt i Fig. 8 men en polyesterlina(3) håller kvar låssprinten i huvuddelen. 
Polyesterlinan har knutar i var ände, den ena sitter i fästskivan(7) och den andra sitter i en gängad 
hylsa inuti låssprinten. Med den gängade hylsan kan linan sträckas. Glödtråden är lindad flera varv 
runt polyesterlinan och är vidare ansluten till elledningar på trådhållaren(4). När glödtråden hettas 
upp brister polyesterlinan, låssprinten trycks ut ur mekanismen och låstungan frigörs. 

                                         
Fig. 8 a)Sprint och utlösningsmekanism b)Huvuddel, låstunga och fästskiva 

 
Drop-off-mekanismen konstrueras som en fristående mekanisk del, separerad från batteri och 
elektronik, men principen kan användas i en konstruktion där dessa delar förenas till en enhet. 
  
På grund av att de hållfasthetskrav som ställs vid användning på björnhannar är mycket högre än för 
andra djur är det lämpligt att ha en kraftigare björnmodell av drop-off-mekanismen. Arbetet 
koncentrerades på utvecklingen av björnmodellen avsedd att användas på bandbredder runt 50mm.  
 
Möjligheterna att skala ner konstruktionen så att mekanismen kan monteras på smalare band 
undersöktes också. P.g.a. det utrymme som krävs för glödtrådshållaren och tätningar runt denna är 
det inte möjligt att minska bredden till 20mm för att passa på det smalaste bandet. Däremot 
konstruerades en standardmodell för 36mm bandet. Standardmodellen är inte dimensionerad för lika 
höga påfrestningar som björnmodellen och dess utformning är mindre komplicerad vilket förenklar 
tillverkningen.  
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5.2 FE-optimering 
För att säkerställa att konstruktionen når upp till hållfasthetskraven men inte blir onödigt stor och 
tung utfördes FE-analyser på de utsatta komponenterna med hjälp av mjukvaran Ideas. Utifrån 
dessa analyser kunde komponenternas dimensioner och former förbättras ur hållfasthetsperspektiv. 
De delar som utsätts för yttre belastning är huvuddelen, låstungan och låssprinten. Tre lastfall 
analyserades: Dragning, vridning och brytning.  
 
I lastfallet dragning applicerades en dragkraft på 6.7kN i huvuddelen och låstungans fästhål. 6.7kN 
är den maximala kraft som halsbandet håller för. Spänningarna i mekanismen måste vid den 
belastningen vara under materialets sträckgräns.  
 
I lastfallet vridning utsätts mekanismen för ett vridmoment på 44Nm applicerat i fästhålen. 
 
I lastfallet brytning appliceras krafter som bryter låstungan och huvuddelen mot varandra runt 
låssprinten. Krafterna ger ett vridmomentet kring låssprinten på ca 80Nm. Krafterna för vridning 
och brytning har ingen grund i mätdata utan är uppskattade värden och analyserna har främst 
används för att hitta delarnas svaga punkter. 
 
Nedan redovisas uppställningarna för analyserna samt resultaten efter optimering. 
 

5.2.1 Huvuddel 
Materialet i huvuddelen är Alumec. E-modul 71.5GPa, Brottspänning 590MPa, sträckspänning 
550MPa [30]. Poissons tal 0.33 [42] 
 
Dragning 

 
De cylindriska ytorna i huvuddelens fästhål delas 0.8mm från hålets centrum. De övre mindre 
delarna av dessa ytor i Fig. 9 låses i alla translationsriktningar. På motsvarande sätt delas ytorna 
runt låssprinten 1.5mm nedanför centrum. På de nedre ytorna applicerades krafterna 3350N, 2350N 
och 1000N från vänster till höger och i y-riktning. Summan av krafterna är dragkraften 6700N och 
uppdelningen är en uppskattning av hur kraften fördelas mellan ytorna.  

Fig. 9 Huvuddelens låsningar och krafter vid drag.
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Fig. 10 FE-resultat för huvuddelen med draglast 

 
Resultatet av analysen illustreras av Fig. 10 där färgskalans övre röda färg representerar spänningar 
på sträckgränsen. Analysen visar höga spänningar vid kanterna för de ytor som används för låsning 
vid fästhålen. Detta orsakas av att det i modellen blir en skarp kant mellan den låsta ytan och den 
fria. I verkligheten blir det en gradvis övergång som inte orsakar dessa spänningskoncentrationer. 
Radier har lagts till i innerkanterna vid urfräsningarna för bandet och låstungan för att minska 
spänningskoncentrationerna där. Vid kontaktytorna för låssprinten uppkommer ytliga spänningar på 
450MPa. Djupare i materialet är spänningen 250MPa.  
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Vridning 

 
Fig. 11 Huvuddelens låsningar och krafter vid vridning. 

 
Hela de cylindriska ytorna i fästhålen låses i alla translationsriktningar. Krafterna 2 x 2000N 
appliceras på de kanter där låstungan tar stöd vid vridning (se Fig. 11). Låssprintens eventuella 
påverkan tas inte med i analysen. 

 
Fig. 12 FE-resultat för huvuddelen med vridlast. 

 
I kanterna där krafterna applicerades uppträder förhöjda spänningar, i verkligheten kommer 
krafterna spridas ut på en yta och inte ge upphov till lika höga spänningar. I radierna vid 
urfräsningarna för bandet och låstungan samt vid fästhålen blir spänningarna ca 360MPa. 
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Brytning 

 
Fig. 13 Huvuddelens låsningar och de applicerade krafterna vid brytning. 

 
Ytan på den avsats som låstungan stöder på i brytnings-lastfallet låses i z-translation och linjen i det 
invändinga hörnet vid samma avsats låses i y-translation. Låssprintens uppskattade kontaktytor, 
som kan ses i Fig. 13, låses i alla translationsriktningar. Krafterna 2 x 2500N applicerades på 
fästhålens cylinderyta i negativ z-riktning. 

 
Fig. 14 FE-resultat för huvuddelen med brytlast 

 
Resultatet i Fig. 14 visar att påfrestningarna uppkommer på avsatsen, stödytorna för låssprinten och 
i radien vid urfräsningen för bandet. Fig. 15 visar att de höga spänningarna vid låssprintens stödytor 
är ytliga.  
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Fig. 15 Tvärsnitt av FE-resultat för huvuddelen med brytlast 

 

5.2.2 Låstunga 
Materialet i låstungan är Alumec. E-modul 71.5GPa, Brottspänning 590MPa, Sträckspänning 
550MPa [30] Poissons tal 0.33 [42] 
 
Dragning 

 
Fig. 16 Låstungans låsningar och applicerad kraft vid drag 

 
En kraft av 6.7kN applicerades på den del av den cylindriska yta som låssprinten uppskattas vara i 
kontakt med vilket visas med blå pilar i Fig. 16. Ytan är delad 1.5mm höger om centrum i Fig.16. 
Den cylindriska ytan i fästhålen på låstungan låses i alla translationsriktningar.  
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Fig. 17 FE-resultat för låstungan med draglast 

 
Fig. 17 visar resultatet av analysen där rött representerar sträckgränsen 550MPa. Analysen visar 
höga spänningar vid kanterna för de ytor som används för låsning och applicering av krafter. Dessa 
spänningskoncentrationer kommer inte att uppstå i verkligheten eftersom det då inte blir en skarp 
gräns mellan belastad och obelastad yta. Övergången från fästplattan till låstungan har försetts med 
radier och överlappningen mellan låstunga och fästplatta har ökats för att minska 
spänningskoncentrationer som tidigare uppstod där. I övrigt håller sig spänningarna under 400MPa.  
 
Vridning 

 
Fig. 18 Låstungans låsningar och applicerade krafter vid vridning. 

 
Krafterna 2 x 2000N appliceras i fästhålens cylindriska ytor, i ena hålet i z-riktning och i andra 
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negativ z-riktning. Låssprintshålet låses i x- och z-translationer och låstungans sidor låses i y-
translation. Efter att en avsats lagts till på huvuddelen får låstungans fästplatta stöd på en sida vid 
vridning. Denna kant låstes i z-translation enligt Fig. 18. 

 
Fig. 19 FE-resultat för låstungan under vridning 

 
Detta lastfall gav en maximal spänning på 385MPa i övergången från fästplattan till låstungan på 
sidan utan stöd vilket visas i Fig. 19. I urfräsningen för muttrarna på ovansidan av fästplattan 
uppkommer spänningar på ca 350MPa. 
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Brytning 

 
Fig. 20 Låstungans låsningar och applicerade krafter vid brytning 

 
Låssprintshålets cylindriska yta låses i alla translationer och de tre kanter som stöder mot 
huvuddelen låses i x-translation. Kraften 2 x 2500N appliceras på två ytor som representerar 
muttrarnas kontaktyta, med negativ z-riktning enligt blå pilar i Fig. 20. 

 
Fig. 21 FE-resultat för låstungan vid brytning. 

 
I Fig. 21 syns att kontaktkanten på fästplattan har hög påfrestning, men i verkligheten kommer 
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belastningen att vara utbredd på en större yta vilket minskar spänningen. I övrigt är spänningarna 
under 350MPa. 
 

5.2.3 Låssprint 
Materialet i låssprinten är rostfritt stål 2324-02. E-modul 201GPa, Brottspänning >590MPa, 
Sträckspänning >410MPa, Poissons tal 0.3 [31]  

 
Fig. 22 Låssprintens låsningar och den applicerade kraften 

 
Låssprinten låstes dels i x- och z-translation på de två ¼ cylinderytorna i Fig. 22, dels i alla 
translationer och y-rotation på hela cylinderytan till höger. Kraften 6700N applicerades på en ¼ 
cylinderyta som representerar anliggningsytan mot låstungan. 

 
Fig. 23 FE-resultat för låssprinten 

 
FE-resultatet i Fig.23 visar höga spänningar, 909MPa, i hörnen av de ytor som låsts. Dessa är ytliga 
spänningar som orsakas av den skarpa gränsen mellan låst och fri yta och uppkommer inte i 
verkligheten. Bortsett från ytliga spänningar är max-spänningen i materialet ca 330MPa att jämföras 
med sträckgränsen som är minst 410MPa. 
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5.3 Slutlig konstruktion 
Efter dimensionering med avseende på hållfastheten blev resultatet en konstruktion som är 43mm 
bred, 44mm lång och 15mm tjock som kan ses i Fig.24. Vikten inklusive monteringsdetaljer är 68g.  

 
 
 

Fig. 24 Björnmodellens slutliga konstruktion. a) och b) monterad på halsband med diameter passande björnhonor. 
 c) visad i utlöst läge. 

a) 

b) c)
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Fig. 25 Sprängskiss över konstruktionen. 
 

Komponentlista till Fig.25 
1. Fästhylsa, M6, 4mm lång, RF-stål 
2. Låssprint, Ø8mm, 29.25mm lång, RF-stål 
3. Fjäder, Dy<12mm, Di>8mm, lmin<12mm, lfri>26mm, RF-stål 
4. Låstunga, 43x30x15mm, Alumec 
5. Huvuddel, 43x31x15mm, Alumec 
6. Polyesterlina, typ persiennlina, Ø1.4mm 
7. Tätningskudde, neopren e.d. 
8. Isoleringsskiva, t<0.5mm, elektriskt isolerande mtrl. 
9. Glödtråd, ~Ø0.15mm, konstantan, kanthal e.d. 
10. Trådhållare, kopparbelagd laminatskiva för kretskort.  
11. O-ring, Dmedel=11mm, t=1.78mm 
12. Fästskiva, Ø14mm, t=4.5mm, aluminium 

(I prototypen finns en tätningsskiva istället för tätningskudde(7) och isoleringsskiva(8).) 
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5.3.1 Komponentbeskrivning 

Huvuddel och låstunga  
För att hålla vikten nere tillverkas dessa delar av Alumec som är en höghållfast aluminiumlegering 
med en sträckgräns på 550 MPa. Björnmodellen är konstruerad med radier i hörnen för att motverka 
spänningskoncentrationer. Detta gör dock att tillverkningskostnaden ökar. Stödytorna för 
låssprinten i huvuddelen är på glödtrådssidan 4mm Ø8mm och på fjädersidan 3mm Ø8mm plus 
1mm Ø12mm. Låstungans bredd är 9mm. I Fig.26 c) kan man till höger om stödytan på fjädersidan 
se ett smalt spår med större diameter. Fjädern greppar i detta spår och hålls kvar efter aktivering. 
För att möjliggöra dragning av elledningar till glödtråden har ett hål borrats så att dessa ledningar 
kan föras in i den kanal som finns i mitten av bandet. 
För att undvika risken för köldskador kan yttre ytor täckas med en ytbeläggning med låg 
värmeledningsförmåga. Dessutom är det möjligt att konstruera kapslingen för GPS-antennen runt 
drop-off-mekanismen så att aluminiumytorna blir täckta. 

 
a)                                                                b) 

 
 

 
 

Fig. 26 a), b) och c) Huvuddel och låstunga 
 
 

c) 
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Låssprint och fästhylsa 
Sprinten har Ø8mm och har ett genomgående hål för linan Ø1.5mm som syns t.v. i Fig. 27. Linan 
fästs med en knut i en gängad fästhylsa(t.h. i Fig. 27) som kan justeras i axiell led i låssprinten. 
Genom att gänga ut hylsan kan man sträcka upp linan så att låssprinten hålls helt inne. Fästhylsan 
har ett skruvmejselspår för justeringen. Låssprintens gängade hål tätas efter sträckningen av linan. I 
Fig. 27 är fästhylsans vänstra ände fri från gängor för att den ska kunna skruvas in så långt som 
möjligt och på så sätt få en större justeringsmöjlighet. Detta med tanke på att gängorna inte kan 
skäras ända ner till hålets botten.  
 
Låssprinten har även ett hål som fjädern greppar in i. Detta för att låssprint och fästhylsa inte ska 
förloras vid utlösning av drop-off-mekanismen. 
Låssprinten och fästhylsan tillverkas i rostfritt stål 2324-02 eller likvärdigt.  

 
Fig. 27 t.v. låssprint och t.h. fästhylsa 

 
Fjädern 
Fjäderns uppgift är att trycka ut låssprinten. Fjäderkraften måste vara tillräcklig för att övervinna 
det motstånd som smuts och is m.m. ger. Friktionen ökar dessutom om det finns en last på 
låssprinten. För att hålla nere konstruktionens storlek bör fjäderns komprimerade längd vara så liten 
som möjligt men ändå ha en tillräcklig slaglängd för att trycka ut låssprinten och resterna av linan 
ur låstungan. 
  
I konstruktionen är utrymmet för fjädern i komprimerad tillstånd 12.25mm långt, håldiametern är 
12mm och låssprintens diameter är 8mm. Fjädern måste ha ett slag på mer än 14mm.  
I prototypen används en traditionell skruvfjäder i rostfritt stål med 1mm tråddiameter, innerdiameter 
9mm, ytterdiameter 11mm, 11 fjädrande varv och en fri längd av 45mm [32]. Fjädern ger i förspänt 
läge 30N.  
 
Efter utlösning håller fjädern kvar låssprinten vid huvuddelen genom att trådvarvet i ena änden har 
böjts ut, se Fig 28, så att det griper in i ett spår i huvuddelen och genom att fjäderns andra ände 
krokas fast i låssprinten.  

 
Fig. 28 Fjäder 
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Ett annat alternativ som övervägdes var att använda en fjäder uppbyggd av vågat stålband som 
tillverkas av Smalley steel ring company [33]. Baserat på tillverkarens uppgifter[34] bedömdes den 
dock inte ha några uppenbara fördelar jämfört med den traditionella skruvfjädern. Den 
komprimerade längden hade med detta alternativ möjligen kunnat minskas med bibehållen kraft och 
slaglängd.  
 
Glödtråd och hållare 
Det är fördelaktigt om batteriets hela spänning kan läggas över glödtråden så att all levererad energi 
används för att smälta polyesterlinan. Om glödtråden blir för varm p.g.a. att strömmen är för hög i 
förhållande till kyl-effekten från polyesterlinan så brinner den av. Glödtrådslängden bör därför 
anpassas så att resistansen blir sådan att glödtråden blir tillräckligt varm för att smälta av en fuktig 
och kall polyesterlina men inte blir så varm att den själv brinner av i förtid. En annan faktor är 
tråddiametern som påverkar resistansen men också trådens fysiska styrka. En tunn tråd blir 
ömtåligare och risken för brott under främst ihopmonteringen av drop-off-mekanismen ökar.  
 
I prototypen används som glödtråd en konstantan-tråd med en diameter på ca 0,15mm och en 
resistans på 30Ω per meter. För att få rätt resistans med denna tråd krävs en så lång tråd att när den 
är lindad runt polyesterlinan blir det kontakt mellan varven. Detta leder till att strömmen blir för 
hög och glödtråden brinner av. För att lösa problemet har en resistor på 0.47Ω satts i serie med 
glödtråden som är lindad 5 varv runt linan. Denna resistans ger en ström på ca 2A. För att slippa 
resistorn bör en tråd med högre resistans per meter och/eller en tråd som klarar högre temperaturer 
användas t.ex. Kanthal-tråd. Kanthal D tråd med diameter 0.15mm har en resistans på 76.4Ω/m. 
Rekommenderad max temperatur är 925-1025ºC [35]. 
 
För att fixera glödtråden och för att ansluta den till elledningar används en liten platta av förhålat 
och kopparbelagt kretskort där glödtråden och ledningarna löds fast enligt Fig.29. För att minska 
risken för kortslutning mot huvuddelens metallytor har följande åtgärder vidtagits: 
Kopparbeläggningen har slipats bort närmast fästskivan och huvuddelen, hållaren är så bred att den 
hindras från att röra sig radiellt i hålet, de två hålen närmast tätningsskivan är en pol och de två 
närmast fästskivan är en annan och tätningsskivan är tillverkad av plast. 

 

Fig. 29 Trådhållare med lina, glödtråd och ledningar. 

b)a) 
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Linan 
I prototypen används en lina av flätat polyestersilke med en diameter på 1,4mm som i handeln 
benämns som persiennlina(se Fig. 30). Linans brottstyrka har i tester visat sig vara ca 165N och 
knutarna på linan är de svagaste punkterna. Detta ger god säkerhet mot brott med avseende på den 
fjäderkraft, 30N, som fjädern i prototypen ger. Man måste även beakta att linan om den utsätts för 
en långvarig belastning skulle kunna förlängas genom krypning i materialet. Om linan förlängs kan 
konstruktionens styrka försämras och risken för att fukt tar sig in ökar. Därför är en väl tilltagen 
säkerhetsmarginal nödvändig.  

 
Fig. 30 Polyesterlinan 

 
Fästskivan och tätningsåtgärder 
Polyesterlinans ena ände förankras med en knut i fästskivan som tillverkas i aluminium. Om fukt 
och smuts kommer in i utrymmet där glödtråden finns kan detta försämra tillförlitligheten hos 
mekanismen. För att förhindra detta är fästskivan i Fig. 31 utvändigt tätad med en o-ring, 
medeldiameter 11mm och tjocklek 1.78mm. Hålet där linans knut är fäst tätas med ett lämpligt lim. 
 
Tätningen mot låssprinten är i prototypen en tätningsskiva(se t.h. Fig. 31) med utvändig o-
ring(medeldiameter 6.25mm och tjocklek 1.78mm) där centrumhålet för polyesterlinan tätas med 
fett, silikon eller lim. Tätningsskivan tillverkas i plast för att vara elektriskt isolerande eftersom 
kontakt med glödtrådshållarens ena pol kan förekomma.  

 
Fig. 31 T.v. fästskiva och t.h. tätningsskiva 
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Alternativ till tätningsskivan 
Prototypen är tillverkad med en tätningsskiva enligt Fig.32. En annan lösning som visas i 
spängskissen i Fig.25 är att istället för tätningsskiva ha en tätningskudde som komprimeras mellan 
låssprinten och en kant i huvuddelen. Tätingskudden bör ha en ytterdiameter större än 8mm så att 
den sitter kvar i hålet när låssprinten trycks ut. Innerdiametern kan anpassas för att tätningskudden 
ska bli lagom hård att komprimera. I Fig. 32 kan tätningskudden ses blåmarkerad. Tätningskudden 
ger en flexibel tätning utan limning och skulle kunna tillverkas av exempelvis neopren. Denna 
lösning kräver en liten ändring i konstruktionen av huvuddelen och en tunn skiva för elektrisk 
isolering mellan glödtrådshållaren och huvuddelen. Totalt sett är troligen den här lösningen 
billigare, har bättre tätning och är lättare att montera. Praktiska tester har inte genomförts. 
 

 
Fig. 32 Huvuddel med sprint och tätningskudden 

 
En uppenbar lösning av tätningen mot låssprinten är att göra ett spår i låssprinten för en o-ring. Den 
lösningen har förkastats pga. att motståndet när låssprinten ska tryckas ut ökar och så att den 
riskerar att fastna halvvägs ut. 
 
Det hål som går genom huvuddelen, streckat i Fig. 32, för dragning av elledningarna tätas med t.ex. 
silikon. 
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Fästbleck 
För att fästa drop-off-mekanismen vid bandet används samma typ av fästbleck som redan används 
för att fästa telemetrikapslingen vid bandet och som kan ses i Fig. 33. 
 

 
Fig. 33 Fästbleck 

 
Batteri 
Med en glödtråd av 0.15mm diameters konstantantråd behövs minst 2A för att tillförlitligt smälta av 
polyesterlinan vilket tar max 15 sekunder. Glödtrådens längd kan anpassas efter den spänning som 
batteriet ger. Batteriet måste även kunna möta kraven under låga temperaturer då batteriets 
maxström och kapacitet reduceras. Batteriet måste ha en låg självurladdning eftersom det efter 
laddning kan dröja lång tid innan det ska nyttjas. Dessutom måste batteriet vara tillräckligt lätt och 
litet för att kunna monteras på halsbandet. 
 
Efter en undersökning av existerande batteritekniker visade sig laddningsbara Litium-polymer-
batterier vara det bästa valet. Dess främsta fördel är att det kan ge en hög ström från en liten och lätt 
cell. Battericellerna tillverkas i många olika storlekar och med olika egenskaper som hög ström eller 
hög kapacitet. 
Exempel. 
 Fullriver 652026H10C [36] 
 Nominell spänning3.7V 
 Kapacitet 200mAh 
 Mått 6.5x20x26mm 
 vikt 4.9g 
 Maxström: kontinuerlig 2A, puls 4A 
I prototypen används ett Li-Po-batteri från Kokam, SLPB 283452H, (se Fig.34) som egentligen har 
onödigt stor kapacitet[37]. Ett mindre batteri både fysiskt och kapacitetsmässigt såsom det i 
exemplet ovan borde kunna användas istället. 

 
Fig. 34 Batteriet som används i prototypen 
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Ytbeläggning 
Prototypens låstunga är, som visas i Fig.35, belagd med Plasti Dip [38]. Vidhäftningen på 
aluminiumytan är svag vilket kanske kan förbättras genom att först behandla ytan med akrylprimer 
för billacker [39]. Muttrarnas metallytor kan dock inte täckas med beläggningen.  
 

 
Fig. 35 Låstunga med ytbeläggning 
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6 Tillverkning av prototyp 
 
För att kunna utvärdera mekanismens funktion tillverkades en prototyp. Prototypen monterades på 
en bit av samma sorts band som används för telemetrihalsbanden där den kopplades ihop med 
batteriet och en tryckströmbrytare, (Fig.41). 
 
Prototypens låssprint och fästhylsa tillverkades i vanligt stål och inte i den rostfria legering som är 
avsett. P.g.a. att ett slitet verktyg användes fick utfräsningarna för muttrarna en mindre diameter än 
avsett, vilket kan göra det besvärligt att komma åt muttrarna med verktyg. Sprinthålet blev heller 
inte i linje med utfräsningen för fjädern vilket gör att en spalt uppstår runt låssprintens ände. Dessa 
avvikelser har inte påverkat utvärderingen. Den färdiga prototypen monterad på bandet visas i 
Fig.36 till Fig.42. 

 
Fig. 36 Ovansidan med fästskivan synlig. 

 

          
                    Fig. 37 Undersidan med låssprinten synlig.                     Fig. 38 Låssprintssidan 
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                  Fig. 39 I utlöst tillstånd.                                               Fig. 40 Isärmonterad 
 
 

                                      
                               Fig. 41 batteri på bandets undersida.                          Fig. 42 Tryckströmbrytare på bandet. 
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7 Utvärdering av prototyp 
 
Prototypens utlösningsfunktion har totalt testats ett 20-tal gånger främst i inomhusklimat där 
konstruktionen är tillförlitlig med rätt utformning av glödtråden. Tester har även utförts under andra 
omständigheter enligt nedan. 
 
Test: Inverkan av fukt och kyla på drop-off-mekanismens funktion. 
Vid aktivering vintertid kan det finnas is i mekanismen, därför testades om detta kunde inverka på 
funktionen. Testet genomfördes både med och utan infettning. 
 
Prototypen doppas grundligt i vatten och kyls sedan ned i en frysbox, därefter testas funktionen.  
 
Vid aktiveringen smälts polyesterlinan av men om inte delarna är insmorda hindrar isen låssprinten 
från att tryckas ut. Då krävs att låstunga och huvuddel bryts mot varandra eller att temperaturen 
stiger för att låssprinten ska lossna och tryckas ut.  
Den främsta anledningen till att låssprinten fastnar är is på låssprinten där den går igenom 
låstungan.  
 
Test: Inverkan av dragbelastning på drop-off-mekanismens funktion. 
Om mekanismen belastas ökar den kraft som behövs för att trycka ut låssprinten.  
Tester gjordes för att undersöka hur stora belastningar som krävs för att hindra låssprintens rörelse 
med den använda fjädern.  
 
Prototypen utsattes för en dragkraft genom att den hängdes vertikalt med tyngder fästa i bandet. 
Tyngden minskades gradvis tills fjädern tryckte ut sprinten.  
 
Med rena metallytor på låssprint, huvuddel och låstunga går gränsen vid ca 30N och med ytorna 
smorda med smörjfett går gränsen vid ca 55N. Prototypens ytor är relativt grova. Med slätare ytor 
borde dessa gränser öka. Smuts skulle dock kunna öka motståndet. 
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8 Diskussion och slutsatser 
Utifrån FE-analyser modifierades konstruktionen för att nå en tillräcklig styrka i dragbelastning och 
för att eliminera svaga punkter i vrid- och bryt-belastning. Radier lades till i hörn för att reducera 
spänningskoncentrationer (i utfräsningen för bandet, för låstungan i huvuddelen och i övergången 
från låstunga till fästplatta). Materialtjockleken vid infästningen mot bandet ökades, övergången 
från låstunga till fästplatta förstärktes och en stödkant för låstungan på huvuddelen lades till. Efter 
modifieringarna visar FE-resultaten i kap.5 att huvuddelen under dragbelastning får ytliga 
spänningar på 450MPa. Djupare i materialet är spänningarna dock ca 250MPa, att jämföra med 
materialets sträckgräns på 550MPa. De ytliga spänningarna uppkommer i kontakten med låssprinten 
och blir orealistiskt stora i FE-analysen eftersom belastningen fördelas på ett fåtal noder. I 
verkligheten fördelas lasten på en större yta varvid spänningarna kommer att reduceras. Totalt sett 
visar analysen att huvuddelen håller för en dragkraft på 6700N. Analyserna av vrid- och bryt-
belastningarna tyder på att huvuddelen även klarar dessa belastningsfall.  
 
Analysen av dragbelastning på låstungan visar att de signifikanta spänningarna är lägre än 400MPa 
vilket lämnar en marginal upp till sträckgränsen 550MPa. Analyserna av vrid- och bryt-
belastningarna visar inga svaga punkter. 
 
Resultatet av analysen på låssprinten visar på en relevant spänning på ca 330MPa vilket ger en 
säkerhetsmarginal på minst 80MPa gentemot sträckgränsen. Låssprinten bör därför hålla för de 
krafter som den kan komma att utsättas för. 
 
I testerna framkom att låssprinten i vissa situationer kan frysa fast. Något sätt att helt täta 
mekanismen mellan huvuddel och låstunga för att undvika att fukt tar sig in och sedan fryser har 
inte kunnat hittas. För att minska isens grepp på metallytorna är infettning samt en fin ytjämnhet 
viktigt. Även ytbehandling med t.ex. teflon skulle kunna fungera. Det finns också en idé om att 
kunna använda kvarvarande batteriladdning för att värma upp låssprinten med ett värmeelement. 
Utan is klarar fjädern av att trycka ut låssprinten även om en viss dragbelastning finns.  
 
Prototypen skruvas fast på bandet med de två fästbeslagen vilket kan göras före eller efter 
hopsättningen av mekanismen. Ledningarna till glödtråden skall också anslutas till styrenheten 
vilket kan lösas med ett kontaktdon. 
 
En starkare fjäder ökar tillförlitligheten i uttryckningen av låssprinten och förbättrar funktionen med 
is och smuts i mekanismen. Begränsande faktorer för fjäderkraften är polyesterlinans styrka samt 
det fysiska utrymme som fjädern ska rymmas inom. Om bara hänsyn tas till utrymmet kan en ca tre 
gånger så stark fjäder användas[39].  
 
Konstruktionen förefaller leva upp till majoriteten av de krav som ställdes upp i kap.3.5 med 
undantag från problemen med fastfrysning av låssprinten samt att det inte är möjligt att förminska 
konstruktionen så mycket att den får plats på ett 20mm band. Den beläggning som testades som 
skydd mot frysskador visade sig heller inte tillräckligt nötningsbeständig. 
 
Jämfört med de fristående drop-off-konstruktionerna på marknaden är den utvecklade Björn-
modellen kraftigare, relativt enkelt återställbar och konstruktionen är utformad som en separat 
mekanisk del till skillnad från befintliga produkter som är kompletta enheter med elektronik och 
batteri. 
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Vidareutveckling och förbättringar  
Det finns en risk att bandet försvagas vid infästningen mot drop-off-modulen. Dragtester kan göras 
för att undersöka detta och vid behov förbättra infästningen genom att t.ex. förlänga 
konstruktionens fästytor så att avståndet från fästhålen till bandets ände blir större. 
 
Huruvida det finns bättre legeringar att använda som glödtråd bör vidare undersökas. Företaget 
Kanthal[41] tillverkar tråd i flera olika legeringar som verkar lämpliga. 
  
En starkare fjäder kan användas men polyesterlinans långsiktiga hållfasthet måste beaktas.  
 
Alternativa ytbehandlingar för huvuddel, låstunga och låssprint som kan minska problemet med 
fastfrysning bör studeras vidare. 
 
Nötningsbeständigheten hos Plasti Dip-beläggningen skulle behöva förbättras varvid tester med en 
primer göras. Alternativt söka en annan, bättre, beläggning.  
 
Den alternativa konstruktionen som redovisas i kap 5.2 med en tätningskudde som tätning mot 
låssprinten är fördelaktig och en bra utformning av tätningskudden bör utvecklas. 
 
Bandets egenskaper kan underlätta att telemetrihalsbandet faller av djuret när drop-off-mekanismen 
har löst ut. Om bandet strävar efter en oböjd form, även efter att ha suttit runt ett djurs hals en lång 
tid, kommer det att fjädra ut och öppna sig när drop-off-mekanismen separerar. Det kan undersökas 
om konstruktionen eller tillverkningen av bandet kan ändras för att förbättra denna egenskap.  
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Bilagor  

Bilaga I - Monteringsanvisningar 
För att kunna dra polyesterlinan genom delarnas centrumhål fästs en tunn metalltråd i linans ände. 
Linan kapas snett och metalltråden trycks genom som i Fig. 44, därefter smälts linans ände med 
t.ex. lödkolv och metalltråden viks tillbaks och tvinnas(Fig.43). 

Polyesterlinan träs igenom fästskiva, (isoleringsskiva), tätningsskiva, huvuddel, låstunga, fjäder, 
(tätningskudde), låssprint och fästhylsa,(Fig.45). 
 

 

En knut görs sedan på linan utanför fästhylsan som i Fig.46 är ingängad i låssprinten. 
 

 Fig. 46 En knut görs på linan. 

Fig. 43 Metalltråd genom linan. 

Fig. 44 Linan smält och tråden tvinnad. 

Fig. 45 Linan genomdragen.
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Den lösa änden utanför knuten smälts ned så att den tar mindre plats. 
Ett verktyg som i Fig.47 används sedan för att hålla låssprinten intryckt under monteringsarbetet. 
 

 

Silikon eller liknande appliceras mellan låssprint och tätningsskiva, (t.v. i Fig.48). Därefter trycks 
tätningsskivan in mot låssprinten, (t.h. i Fig.48). 
 

   
Fig. 48 T.v. innan montering av tätningsskivan och t.h. efter. 

Glödtråd lindas löst 5 varv kring linan (Fig.49) och 2 varv genom trådhållarens hål (Fig.50). 

    
Fig. 49 Tråd lindas runt linan                                . Fig. 50 Tråden lindas runt trådhållaren. 

Fig. 47. Verktyg för uppspänning av fjädern. T.v. innan och t.h. efter uppspänning. 
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Ledningarna trycks sedan genom varsitt hål(Fig.51) och allt löds fast(Fig.52).  
 

          
Fig. 51 Ledningarna trycks genom trådhållaren.     Fig. 52 Tråd och ledningar löds fast på hållaren. 
 
Silikon applicers i genomföringshålet för ledningarna och trådhållaren monteras mot 
tätningsskivan(eller mot isoleringsskivan) som i Fig.53 och Fig.54. 
 

    
Fig. 53 Trådhållaren monteras i huvuddelen.                   Fig. 54 Monterad trådhållare. 
 
Fästskivan trycks fast(Fig.55) och dess centrumhål tätas med silikon. Dra hårt i polyesterlinan för 
att för-sträcka den så att den inte töjer sig lika mycket när fjäderkraften läggs på. Sedan görs en knut 
som måste bli så nära fästskivan som möjligt, (Fig.56). Linan kapas och änden smälts,(Fig.57).  
 

     
Fig. 55 Fästskivan trycks fast i huvuddelen.           Fig. 56 Linan med knut tätt intill fästskivan. 
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Fig. 57 Linan kapad. 
 
När monteringsverktyget tas bort behöver linan sträckas upp med fästhylsan,(Fig.58). När 
fästhylsan gängas ut tenderar linan att tvinna sig vilket gör att den blir kortare. För att undvika detta 
bör man gänga ut fästhylsan något varv i taget och sedan för hand trycka in låssprinten. När 
låssprinten trycks in släpper belastningen på linans knutar som då roterar i rätt läge. När låssprinten 
hålls helt inne av linan, (Fig.59), tätas låssprintens centrumhål med silikon e.d. 
 

     
Fig. 58 Innan sträckning av linan                             Fig. 59 Efter sträckning av linan 
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Bilaga II – Ritningar 
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Bilaga III - Fjäderspecifikationer 
 

 
Fig. 60 Teknisk data för fjädrar från Sodemann Industrifedre A/S. 

 

 
Fig. 61 Teknisk data för vågfjäder från Smalley steel ring company. 

 
Modell C043-L9 i Fig. 61 kan enligt Jeremy Archer på Smalley steel ring company komprimeras 
till 4.95mm utan plastisk deformation. 
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