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Åtdragningsmoment - en hel vetenskap... 
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Är vi på rätt väg? 
 

Idag finns det uppskattningsvis 10 000 tillverkare av fästelement runt om i världen. De tillverkar ca 500 000 olika typer av 

fästelement till ett värde av ca 36 miljarder €. Hälften av alla fästelement som tillverkas är skruv i någon form.  

 

I takt med den ökade handeln mellan länder och kontinenter plus anti-dumping fusket gör det allt viktigare att kunna sä-

kerställa ursprunget på fästelementen om ett haveri skulle uppstå och skadestånd behöva utkrävas. Det finns flera exem-

pel på olyckor som inträffat med allvarliga konsekvenser som följd orsakade av förfalskade märkningar och provningsin-

tyg. 

 

Säkerheten i ett skruvförband förutsätter inte bara att skruven är tillverkad på rätt sätt, utan även att monteringen utförts 

korrekt. En nyligen genomförd undersökning i syfte att ta reda på kunskapen om skruvsäkring hos svenska verkstadsföre-

tag fick följande utfall; 

 

Är kraven på skruvkvalitet höga hos Er? 

Ja = 71,5 % 

Nej = 28,5 % 

 

Vilken typ av certifikat kräver Ni vid inköp av skruvar? 

Inget = 35 % 

Identitetsintyg 2.1 = 13 % 

Kvalitetsintyg 2.2 = 15 % 

Kontrollintyg 3.1 = 25 % 

Kontrollintyg 3.2 = 12 % 

 

Kan Ni idag säkerställa tillverkaren av skruvarna? 

Ja = 36 % 

Nej = 64 % 

 

Har Ni upptäckt skruvar som inte uppfyller gällande kvalitetskrav? 

Ja = 32 % 

Nej = 68 % 

 

Visste du att åtdragningsmomentet bygger på ett flertal osäkerhetsfaktorer? 

Ja = 63 % 

Nej = 37 % 

 

Visste du att man kan säkerställa klämkraften med ultraljud? 

Ja = 7 % 

Nej = 93 %  
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? 
- Jag skall montera M20 skruvar och behöver hjälp. Ger ett 

givet åtdragningsmoment rätt klämkraft?  

! 
Nej, det nya sättet att säkerställa klämkraften är med 

hjälp av ultraljud. Osäkerhetsfaktorerna är flera i ett åt-

dragningsmomentet. Och den mesta kraften går åt till att 

övervinna friktionen i anliggningsytan och i gängan. 

 

För att garantera en konstruktions hållbarhet och säkerhet 

måste ansvarig konstruktör redan på konstruktionsstadiet 

säkerställa skruvarnas dimension, hållfasthetsklass, mate-

rial, klämlängd, ytbehandling och antal skruvar i förbandet. 

Viktigt också att ordentliga monteringsinstruktioner finns 

där bl.a. klämkraften för skruvarna angetts. 

 

I exemplet som här återges utgår jag ifrån ett standardför-

band. Jag tar inte hänsyn till faktorer som t.ex. att skru-

vens hållfastighetsegenskaper varierar vid höga eller låga 

temperaturer. 

 

För att ta reda på klämkraften behöver jag först veta skru-

vens brottgräns.  

 

Skruvens hållfasthetsklass hittar du i skruvskallen. Det är i 

de allra flesta fall ett krav på att skruven skall vara märkt, 

då i skruvskallen med tillverkarens varumärke samt siffror-

na i det internationella beteckningssystemet för hållfast-

hetsklassen t.ex. 8.8. Finns det ingen märkning i skallen 

uppfyller skruvarna troligen inte gällande hållfasthetsbe-

stämmelser och provningsföreskrifter och får då inte an-

vändas. 

Hållfasthetsbeteckningen består av två tal 

Här anger första 8:an en hundradel av den nominella 

brottgränsen i N/mm2 (8x100 = 800 N/mm2) – Den andra 

8:an anger förhållandet mellan den undre sträckgränsen 

och nominell brottgräns uttryckt i tiondelar (0.8x800 = 

640 N/mm2)  
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? 
- Nu vet jag skruvens nominella brottgräns (800 

N/mm2), vad gör jag nu?  

 

 

 

 

AS  = spänningsarean hos gängan 

d2 = basmått för den utvändiga gängans medeldiameter 

d3 = är utvändig gängas innerdiameter (d1 – H/6 ) 

d1 = basmått för utvändig gängas innerdiameter 

H = gängans grundtriangelhöjd 
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Använder du svensktillverkade AppMo skruvar för-

beredda för ultraljudsmätning kan du både säker-

ställa och lagra klämkraften vid monteringstillfäl-

let.                                             
 

Du slipper dessutom att oroa dig för osäkerhets-

faktorer som friktionskoefficienter vid montering-

en. Ultraljudsmätning ger dig också referenser för 

framtida mätningar.  
 

Har du inga AppMo skruvar uppstår flera osäker-

hetsfaktorer vid monteringen. Är skruvarna dessut-

om av okänt ursprung försvåras monteringen ytter-

ligare.  

Brottkrafter 

Du kan hänga två Volvo V70 i en M10 skruv med normal 

gängdelning (1.5) i hållfasthetsklass 8.8 och ändå ha mar-

ginaler över! Tjänstevikten för en Volvo V70 är 1 714 kg, 

brottkraften för en M10 skruv i hållfasthetsklass 8.8 är 4 

640 kg. Används en M10 skruv med fin gängdelning (1) 

blir marginalerna ännu större. 

! 
Du kan inte alltid använda skruvens nominella 

brottgräns. Diametern på din M20 skruv är större 

än M16 och då måste du istället utgå ifrån min 

brottgräns som är 830 N/mm2. 

 

I standardförband utan särskilda krav sätter man 

klämkraften till 55 % av skruvens brottkraft. För att 

ta reda på skruvens brottkraft behöver jag veta 

skruvens nominella spänningsarea hos gängan, 

den räknas fram enligt formeln här bredvid.  

 

Den nominella spänningsarean hos gängan enligt 

formeln blir för din M20 skruv 245 mm2  

 

Om du nu tar skruvens min brottgräns (830 

N/mm2) och multiplicerar det med skruvens nomi-

nella spänningsarea hos gängan (245 mm2) får du 

den kraft som leder till skruvbrott som i det här 

fallet blir  203 350 N – lite över 20 ton på en M20 

skruv innan den går sönder!  
 

55 % av brottkraften 203 350 N ger en klämkraft 

på 111 842 N.  

 

830 x 245 = 203 350 

55 % av 203 350 = 111 842 
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faktor som tar hänsyn till den vridningsspänning som 

uppstår i skruven till följd av gängfriktionen. Vridspän-

ningen sänker möjligheten att belasta skruven axialt.  

? 
- Vilka osäkerhetsfaktorer uppstår vid monteringen utan 

ultraljud? 

 
 

 

 

 

 

 
Mv = åtdragningsmomentet, Nm 

d2 = skruvgängans medeldiameter, mm 

φ = gängans stigningsvinkel 

ρ , = gängans friktionsvinkel (beroende på friktionskoefficienten µg i gängan och erhålls ur tan ρ, = µg) 
Dk = anliggningsytans friktionsdiameter, mm 

µu  = friktionskoefficienten i anliggningsytan 

σe  = effektivspänningen, som kan högst bli = σs N/mm2  
σF  = skruvens förspänning N/mm2  
µg  = friktionskoefficienten i gängan 

SF  = förspänningskraftens spridning vid åtdragning 

FFm  = σF  x AS  = medelförspänningskraften, N 
d  = skruvgängans ytterdiameter, mm 

P  = gängdelningen, mm 

AS  = spänningsarean hos gängan, mm2 

σs  = allmän beteckning för Rp0,2  eller ReL i formler, N/mm2  
Rp0,2 = förlängningsgränsen vid 0,2 % förlängning, N/mm2  
ReL =undre sträckgränsen, N/mm2  
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faktor som tar hänsyn till delningens och friktionens inver-

kan på momentet 

spänningsareans diameter, mm 

! 
Klämkraften för ett visst åtdragningsmoment varierar 

högst avsevärt. Detta beror på den spridning av friktions-

värdet som alltid erhålls både i gängorna och under skruv-

skallen. Det är inte möjligt att ge ett säkert värde på frik-

tionskoefficienten 
 

Ett felberäknat och felmonterat skruvförband med en un-

dermålig skruvkvalitet kommer ofelbart att förr eller sena-

re leda till haveri med mer eller mindre kostsamma konse-

kvenser. 
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? 
- Då finns det risk att jag överstäcker skruven? 
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! 
Ja, vid åtdragning av ett skruvförband går större delen av 

kraften åt till att övervinna friktionen under skruvhuvudet 

samt  fiktionen i gängan  eller mutterns anliggningsyta. 

Endast 10 % av den kraft som används vid åtdragning blir 

över för att åstadkomma klämkraft.  

Skruven utsätts inte bara för dragpåkänning utan 

även för vridpåkänning på grund av gängfriktionens 

bromsande inverkan. 

 

Många undersökningar har gjorts för att bestämma 

friktionskoefficienterna mellan på olika sätt behand-

lade ytor. Mycket varierande resultat har erhållits. 

Vid ytbehandlad skruv är friktionskoefficienten 

starkt beroende av ytskiktets tjocklek. 

Att ge dig rekommendationsvärden för friktionskoef-

ficienten i kontaktytan mellan skruvhuvud respekti-

ve mutter och underlag är vanskligt. Underlagets 

beskaffenhet och skruven kvalitet inverkar i hög 

grad. 
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! 
Nej, skruvar med försänkt huvud 

kräver ca. 30 % större moment  och 

flänsskruvar ca. 10 % större mo-

ment, eftersom anliggningsytan är 

annorlunda. Pinnskruvar och stopp-

skruvar kräver mindre moment, ef-

tersom anliggningsyta saknas. 

Rostfria och syrafasta skruvar kräver 

effektiv smörjning, annars skär gäng-

orna ihop.  

Rätt klämkraft är mycket viktigt för 

skruvförbandets funktion. Hög och 

jämn skruvkvalitet tillsammans med 

snäva toleranser är dessutom viktigt 

för maximal klämkraft och garante-

rad skruvsäkring. 

? 
- Kan jag använda samma åtdragningsmoment till alla 

typer av skruvhuvuden? 
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Sammanfattning 
 

 

Montering med åtdragningsmomentet i billiga skruvar utan känt ursprung ger ingen säkerhet. Det går inte att kontrollera 

vare sig klämkraft eller skruvkvalitet. 

Med den svensktillverkade AppMo skruven, förberedd för ultraljudsmätning kan du kontrollera klämkraften både vid mon-

teringstillfället och efteråt. Du slipper flera osäkerhetsfaktorer vid monteringen och slutresultatet blir högre kvalitet och 

lägre kostnader. 

 

 

Vi ställer upp på Säkra sammanfogningar, gör Du? 
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