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Sammanfattning

Denna uppsats har utförts som ett kandidatarbete vid Textilingenjörs-
utbildningen på Textilhögskolan i Borås. Arbetets uppdrag gavs av Svenska 
Sjöräddnings-sällskapets innovations- avdelning i Göteborg och syftade till att 
försöka utveckla ett sjöräddningsrep med mindre motstånd i vatten, och därigenom 
underlätta och minimera energiåtgång vid sjöräddning. Idag används bland annat 
kastlinor med en mindre diamter för att hjälpa människor över bord men även rep 
med grövre diameter och tvärsnitt används som till exempel bogser-trossar för att 
hjälpa båtar i nöd. Repen ser olika ut gällande repkonstruktion, utvecklingsarbetet 
ämnade att kombinera dessa två sorters rep till ett nytt ”universalrep” för 
sjöräddning med ett mindre motstånd i vatten. 

Rep som används för att rädda liv ställer höga krav på hållfasthet och användn-
ing inom marin utomhusmiljö påverkar beslut gällande konstruktion och materi-
al-val. Uppsatsen utfördes genom en marknadsundersökning och litteraturstudie. 
I marknadsundersökningen utfördes bland annat intervjuer med expertanvändare 
och undersökning av repstandarder. Informationen som samlades in kunde ligga 
till grund för kravspecifikationen. Konceptet utformades med hjälp av marknads-
undersökningen och litteraturstudie genom till exempel fördjupning i ämnet 
hydrodynamik. Detta gav viktig information om vad som påverkar ett reps 
motstånd i vatten. 

Arbetet resulterade i en kravspecifikation och ett koncept för ett nytt ”universalrep” 
med mindre motstånd i vatten ämnat för sjöräddning. Konceptet innefattar en rad 
tekniska lösningar för att uppnå de krav och önskemål som erhållits från intervjuer 
med expertanvändarna. Till exempel skall repet ha en minimerad slät diameter, god 
brott-styrka och högpresterande materialval skall användas så som Dyneema och 
PTFE-behandlade fibrer. 
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Abstract

This paper has been carried out as a bachelor thesis at the Textile Engineering 
program at the School of Textiles in Borås. The assignment was given by the 
Swedish Sea Rescue Society’s innovation department in Gothenburg. The 
assignment existed in trying to develop a sea rescue rope with drag reduction 
properties in water, which could facilitate and minimize energy in rescue 
operations. Today they use smaller throw lines to help people overboard but coarser 
ropes are also used as for example towlines to help boats in distress. The two rope 
types are different regarding construction, the development intended to combine the 
two ropes to create a versatile sea rescue rope with drag reduction properties.

Rescue ropes require good strength and for use in a marine environment it is 
important to make right decisions such as material selection. This project was 
carried out by conducting a market research and a theoretical study. The market 
research involved interviews with expert users and examination of rope standards. 
The information gathered became the foundation of the requirement specification. 
The final concept was designed with the assistance of the market research and the 
theoretical study focusing in hydrodynamics, which gave important information 
about what affects the drag resistance.

The work resulted in a requirement specification and a concept for a versatile sea 
rescue rope with less drag resistance in water. The concept includes technical 
solutions thru design and material to meet the demands and requirements obtained 
from interviews with expert users and through theoretical study. For example a rope 
structure with a minimized diameter and smooth surface still with good breaking 
strength, and material selection of high performing fibers such as Dyneema and 
PTFE treated fibers.
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Sammanfattning populärversion 

Denna uppsats har utförts som ett kandidatarbete vid Textilingenjörsutbildningen 
på Textilhögskolan i Borås. Arbetets uppdrag gavs av Svenska Sjöräddnings-
sällskapets innovationsavdelning i Göteborg. De ville  försöka utveckla ett sjö-
räddningsrep med mindre motstånd i vatten, och på så sätt underlätta sjöräddnings-
aktioner. Idag används olika rep för att hjälpa människor i nöd till havs. De olika 
repen ser olika ut och i arbetet försökte dessa kombineras till ett ”universalrep” för 
sjöräddning och med egenskapen av ett mindre motstånd i vatten. 

Rep som används för sjöräddning ställer höga krav på repets egenskaper då det skall 
användas i ett tufft klimat. I arbetet utfördes en marknadsundersökning och 
litteraturstudie. Marknadsundersökningen bestod bland annat i intervjuer med 
personer som är kunniga inom sjöräddning. Information som samlades in kunde 
kunde ge svar på vilka krav som ställdes på repet. Till slut kunde ett konceptet tas 
fram med hjälp av marknadsundersökning samt litteraturstudien som kunde ge svar 
på vattnets påverkan på repets motstånd.

Arbetet resulterade i en kravspecifikation och ett koncept för ett nytt ”universalrep” 
med mindre motstånd i vatten för användning inom sjöräddning. Marknads-
undersökningen gav svar på vilka tänkbara krav som kan ställas på ett rep för 
användning inom sjöräddning. Litteraturstudien gav information om rep-
konstruktioner och materialval som kan vara lämpliga för repets ändamålet samt 
att minimera dess motstånd i vatten. Konceptet är tänkt att med tekniska lösningar 
beskriva hur repets konstruktion och materialval skall uppnå kraven för ett 
“universalrep” ämnat för sjöräddning samt ge ett minimerat motstånd i vatten.
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Förord

Denna uppsats ämnar att beskriva framtagandet av en kravspecifikation och ett 
koncept för ett nytt sorts sjöräddningsrep med minimerat motstånd i vatten. 
Projektet har utförts tillsammans med Svenska Sjöräddningssällskapets 
innovationsavdelning i Göteborg. 

Då sjöräddningsrepet avser att rädda människoliv har arbetets riktlinje varit 
tekniska lösningar och hållfasthetsparametrar. Kostnadsaspekter har försummats.      

Jag vill tacka Fredrik Falkman och Mikael Hinnerson vid Svenska Sjöräddnings-
sällskapets innovationsavdelning i Göteborg för uppdraget och deras tillmötes-
gående. Jag vill även tacka min handledare Emanuel Gunnarsson som varit ett bra 
bollplank under arbetets gång. Ett stort tack riktas även till alla som varit till hjälp 
under arbetets gång, Fredrik Tyren, Lars Lundmark, Leif Karlborg, Lotti Nilsson 
och Rickard Bensow.    
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1. Inledning

I detta avsnitt introduceras läsaren till uppsatsens ämne och dess problem-
beskrivning. Problemformuleringen skall bana väg för uppsatsens syfte och 
frågeställningar. Avsnittet presenterar även uppsatsens avgränsningar.

1.1 Introduktion

Uppdraget för denna uppsats har getts av Svenska Sjöräddningssällskapets 
innovationsavdelning i Göteborg. Svenska Sjöräddningssällskapet är en ideell 
organisation med ca. 2000 volontärer. Organisationen utför ca. 70% av all sjö-
räddning i Sverige och har som mål att inga människor skall omkomma till sjöss. 
För att nå detta mål krävs att kontinuerligt sysselsätta sig inom förebyggande 
arbete, forskning och utveckling. Deras konstitution säger att utöver sjöräddning 
skall de främja engagemang inom sjöräddning samt sträva efter förbättringar inom 
sjö-räddningen (Svenska Sjöräddnings Sällskapet 2014). Som ett led i detta arbete 
insåg Fredrik Falkman och Mikael Hinnerson vid sjöräddningssällskapets 
innovationsavdelning i Göteborg att det fanns ett behov för ett nytt sorts rep inom 
sjöräddning. 

1.2 Problembeskrivning

Vid sjöräddning används ofta rep för att hjälpa personer och båtar i nöd. Repen kan 
ibland upplevas som tunga och ge ett motstånd då ett de dras i vatten eller då en 
sjöräddare skall simma ut med ett rep till en person eller båt i nöd. Ett rep som dras 
av en mindre båt i grunt vatten kan också ge upphov till ett motstånd som i värsta 
fall kan kapsejsa den mindre båten. Ett rep med mindre dragmotstånd i vatten skulle 
underlätta vid sjöräddning genom att till exempel minimera energianvändning och 
effektivisera räddningsaktioner. Kastlinor som idag används når ibland inte 
tillräckligt långt ut till personer i nöd vilket också skulle kunna förbättras av ett 
rep med mindre motstånd i vatten. Här finns ett problem som med en textilteknisk 
lösning skulle underlätta sjöräddning och därmed underlätta att rädda människoliv 
samt minimera energiförbrukning, detta skulle kunna vara attraktivt inom andra 
applikationsområden inom den marina miljön. 

Idag används olika rep vid sjöräddning, beroende på användningsområde. Mindre 
kastlinor används för att rädda människor liggandes i vatten men även kraftigare 
rep används vid bogsering av mindre båtar så kallade ”square lines”. Ibland kan en 
sjöräddare tvingas simma ut till en nödställd människa eller båt med ett rep. Skulle 
sjöräddning kunna underlättas genom att få tillgång till ett kombinerat ”universal-
rep” av de båda reptyperna tillsammans med en minimerande motståndseffekt i 
vatten? 

Inom hydrodynamik finns en mängd forskning på hur motstånd kan reduceras för 
solida kroppar som rör sig i vatten. Forskning har gjorts på solida kroppars form 
och ytors påverkan på motstånd i vatten. På senare år har biomimik varit ett 
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populärt område i att finna ytstrukturella lösningar för minimering av motstånd i 
vatten. Inte minst har Speedos ”hajskinns” simdräkt väckt intresse hos allmänheten 
och öppnat ögonen för ett hydrodynamiskt problem.

1.3 Syfte

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur en kravspecifikation för ett ”univer-
salrep” med minskat dragmotstånd i vatten för sjöräddningssyfte skulle kunna se 
ut. Detta skall ske genom en kvalitativ litteraturstudie och marknadsundersökning. 
Målet med uppsatsen är att förse Svenska Sjöräddningssällskapet med en krav-
specifikation för ett ”universalrep” och en konceptuell lösning av problemet med 
motstånd i vatten.   

1.4 Forskningsfrågor

Uppsatsen forskningsfrågor är följande: 

- Hur ser behovet av ett sjöräddningsrep med mindre motstånd i vatten ut? 

- Vilka faktorer påverkar repets motstånd i vatten?

- Kan dessa faktorer påverkas genom förändring av repets konstruktion och 
materialval?

1.5 Avgränsningar

De rep som ofta används inom sjöräddning är kastlinor och så kallade ”square lines” 
vid förtöjning och bogsering av mindre båtar. Arbetet har utgått från att lösa 
problemet genom ett ”universalrep” som skulle kunna fylla båda användnings-
områdena och således underlätta sjöräddning.  

I utvecklingsarbetet av kravspecifikationen samt den konceptuella lösningen har 
fokus legat i materialval och repkonstruktion där utgångspunkt har tagits ur ett 
textiltekniskt perspektiv. Inga aktiva komponenter som till exempel en eldriven 
motor har valts att appliceras på repet för att försöka hitta en lösningen på 
problemet.

Studien har fokuserat på syntetiska fibermaterial på grund av dess låga vikt i 
förhållande till brottstyrka, elastiska och hydrofoba egenskaper. 

I konceptutvecklingen har fokus legat på att finna tekniska lösningar och inte tagit 
hänsyn till kostnadsaspekter. Detta föreslog Sjöräddningssällskapet och kan 
motiveras med att då repet skall användas till att rädda människoliv kan 
kostnadsaspekter bortses. Då repet ämnas användas vid professionell sjöräddning 
har marknadsundersökningen enbart fokuserat på primäranvändare och därför inte 
allmänheten.    
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2. Metod

I detta avsnitt presenteras de forskningsmetoder som använts under forsknings-
arbetet. Dels metoder som använts för insamling av information samt analys av 
denna. 

2.1 Struktur

Uppsatsen utgår från en kvalitativ litteraturstudie då det varit väsentligt att förstå 
företeelsen av motstånd då ett rep dras i vatten (Bjereld & Demker & Hinnfors 
2009). En kvalitativ intervjustudie har även gjorts i samband med marknadsun-
dersökningen.  

I figur 1 beskrivs uppsatsens struktur. Processen tar avstamp i ett problem som 
genom en analys av marknadsundersökning och litteraturstudie resulterar i en 
kravspecifikation. Kravspecifikationen kunde sedan leda fram till ett koncept-
förslag.     

   figur 1, bild över uppsatsens arbetsstruktur

2.2 Litteratursökning

Fokus har legat i att finna relevant litteratur som kan ge svar på forskningsfrågorna. 
De ord som användes var återkommande under marknadsundersökningen och i 
litteratur inom hydrodynamik, vilket studerades för att förstå problematiken. De två 
bibliotek som varit till förfogande var Högskolan i Borås bibliotek samt Chalmers 
Tekniska Högskolas bibliotek. Litteatursökning har gjorts via sökmotorn summon 
men även i databaser. I tabell 1 nedan redovisas en kort sammanfattning av 
litteratursökning inom hydrodynamik.  
   tabell 1, tabell över litteratursökning
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2.3 Kvalitativ marknadsundersökning

En kortfattad undersökning av vad som idag finns på marknaden utfördes, här 
undersöktes kastlinor som används vid sjöräddning samt ”square-lines” som 
används vid bogsering. En viktig informationskälla var samtal med Lotti Nilsson¹ 
vid Liros ropes. Försök gjordes till att finna standarder för livräddningsrep, ISO och 
SIS standarder för sådana rep var svåra att hitta och därför användes en amerikansk 
standard istället. Marknadsndersökningen hade till syfte att ge kvalitativ 
information om problemets omfattning. Repets främsta syfte är att användas vid 
professionell sjöräddning, därför kontaktades primäranvändare inom ämnes-
området för att få deras syn på problemet. Primäranvändare eller expertanvändare 
innebär att användaren av repet använder det i dess primära användning och har stor 
kunskap inom området där repet skall användas (Bligård 2011). Information 
samlades in via diskussioner på telefon samt genom svarsmål på frågeformulär 
(bilaga) som skickades ut via e-post. Frågeformuläret konstruerades för att ge så 
detaljerade svar som möjligt men också för att kunna processas snabbt (Bryman & 
Bell 2011). Fokusgrupper är en av de vanligaste metoderna vid marknads-
undersökningar (Bryman & Bell 2011). Att kontakta primäranvändarna var ett 
kvalitativt urval för att på bästa sätt svara på forskningsfrågorna (Maxwell 2005). 
Kontakt togs även per telefon med Rickard Bensow, Professor i Hydrodynamik för 
att diskutera problemet.  

De primäranvändare som kontaktades var följande: 

- Lars Lundmark, Sjösäkerhetsinstruktör vid Avdelningen Sjöfart och marin teknik 
vid Chalmers tekniska högskola
- Fredrik Tyren vid Kustbevakningen i väst  
- Leif Karlborg vid Livräddningssällskapet i Tylösand. Har arbetat med livräddning 
hela sitt yrkesverksamma liv.  
- Mikael Hinnerson vid Sjöräddningssällskapet. Tillsammans med Fredrik Falkman 
delaktig i uppsatsens problemformulering. Lång erfarenhet inom sjöräddning.  

Övriga kontakter med kunskap i rep och hydrodynamik var följande:

- Rickard Bensow, Professor i Hydrodynamik vid Chalmers Tekniska Högskola
- Lotti Nilsson vid Liros ropes

2.4 Analys

I analysen sammanställdes erhållen information från primäranvändare och 
litteratur. Detta gav svar på vilka egenskaper och faktorer som var viktigast för att 
kunna utforma kravspecifikationen samt presentera ett koncept. 

4
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3. Teori

I detta avsnitt redovisas relevant fakta för att ge läsaren en djupare förståelse av 
ämnet. Först redogörs hydrodynamik och biomimik kopplat till ämnet, därefter 
redogörs hållfasthetsparametrar, repkonstruktion och material.  

3.1 Hydrodynamik

Hydrodynamik är läran om vätskor i rörelse. Ordet vätskor innefattar både gas och 
flytande vätska. Det finns en mängd olika applikationer och områden där hydro-
dynamik kommer till användning: blodflöde, simning, pumpar, turbiner, flygplan, 
skepp, floder, vindkraft, rörledningar och missiler är några av applikationsområde-
na. Det mesta på jorden är antingen en vätska eller något som rör sig i eller nära en 
vätska. En central del i hydrodynamik är en kompromiss mellan teori och 
experiment. Då vätskors flöde är en gren inom mekaniken ger det en uppsättning av 
väl dokumenterade lagar och tillgänglig teori. Dock är teorin i vissa fall 
hämmande då den är applicerad på ideala förhållanden vilket för det mesta inte 
är fallet i praktiska problem. De två viktigaste hindren för en fungerande teori är 
geometri och viskositet. Viskositeten hos vätskor ökar svårighetsgraden i de grund-
läggande ekvationerna inom hydrodynamik. Viskositet har även en destabiliserande 
förmåga på alla vätskor vilket vid hög hastighet ger upphov till ett oordnat slump-
mässigt fenomen som kallas för turbulens. (White 2011) Turbulens uppstår till 
exempel då en toalett spolas och kännetecknas av det bildas virvlar i vattnet. 

Alla solida kroppar som utsätts för ett flöde oavsett dess form kommer att uppleva 
kraft- och momentpåverkan från flödet. Det är detta som skapar ett tröghets-
motstånd då man till exempel drar ett rep i vatten. Motståndet är i huvudsak flödes-
förlust och måste övervinnas ifall repet skall dras upp ur vattnet. (White 2011) 

En solid kropp som utsätts för ett flöde får ett tröghetsmotstånd dels på grund av 
tryck, exempelvis det tryck från vatten som strömmar mot kroppen. Det får även 
ett tröghetsmotstånd på grund av friktionsmotstånd mot kroppens yta. Tröghets-
motstånd på grund av tryck eller friktion beror på kroppens form, speciellt dess 
tjocklek. Formen av en kropp som utsätts för ett flöde har betydelse för var 
separationen sker från laminärt till turbulent flöde. (White 2011)

Turbulent flöde förekommer vid höga reynoldstal (Re). Reynoldstal är en 
dimensionslös parameter vilket korrelerar det viskösa beteendet hos alla 
newtonska vätskor. Det beskriver om vätskans flöde är turbulent eller laminärt. 
Högt reynoldstal innebär turbulent flöde som med tiden förändras sakta men vilket 
också lagrar starka slumpmässiga högfrekventa svängningar. (White 2011) 
Reynoldstalet är förhållandet mellan inre kraft per enhetsvolym och viskös kraft per 
enhetsvolym (Garde 2010). 



 Reynoldstalet fås genom följande formel:

    Re = VL / v  [Ekv.1]
    
 Där V, hastighet och L, typsik längd.

 v, är kinematisk viskositet och fås genom förhållandet mellan 
 viskositetskoefficienten, μ och densiteten, ρ

Det första som bör göras då vätskeflödets påverkan på en kropp undersöks är att 
fastställa Reynoldstalets spann för flödet. (White 2011) 

Motsatsen till ett turbulent flöde är laminärt flöde (se figur 2) som även det styrs 
av Reynoldstalet. Vid laminärt flöde så uppstår ingen skjuvspänning mellan när-
liggande flödeslager. Om Reynoldstalet ökas i ett laminärt flöde kommer det vid en 
viss gräns krävas en väldigt liten ökning av talet för att flödets egenskaper 
skall förändras. Fortsatt ökning av reynoldstalet leder tillslut till ett turbulent flöde. 
(Garde 2010)

  figur 2, illustration av laminärt och turbulent flöde 

Då ett rep dras i vatten eller då en person simmar hållandes i ett rep kommer vattnet 
som omger repet att skapa ett flöde. Detta flöde kommer att ha viskösa effekter nära 
repets yta, detta kallas för gränsskiktsflöde. Flödet kommer att vara friktionsfritt en 
bit från repet. (White 2011)    

En teknik som används för att studera externa flöden runt en kropp är gränsskikts-
flödesteorin (eng. Boundary layer theory). Den vanligaste lösningen för gränsskikts-
flödesteorin är den för flödet runt en platt platta vilket kan representera antingen 
laminärt eller turbulent flöde. (White 2011) I figur 3 illustrera gränsskiktsflöde vid 
en platt platta, laminärt flöde samt övergång till turbulent flöde, figur 3 visar även 
förändrad flödesseparation vilket kan påverkas av kroppens form och ytstruktur. 
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  figur 3, illustration av gränsskiktsflöde och separation av flöde 
Små förändringar på en kropps ytstruktur kan ha stor effekt på turbulent flöde och 
höga Reynoldstal. En ojämn yta har effekt på friktionsmotståndet. Genom att till-
föra en kropp en ojämn yta kan ett turbulent gränsskiktlager fås och således minska 
tröghetsmotstånd då separationen från laminärt till turbulent flöde förändras. Det är 
till exempel därför som golfbollar har små gropar över hela sin yta, ytan påverkar 
motståndet orsakat av tryckflöde (se figur 4). Studier har gjorts på två bowlingklot 
där ett av dem har getts en sandpapperlik yta. Då de släpps ned i vatten noteras det 
klot med sandpapperytan få en annorlunda separationen från laminärt till turbulent 
flöde likt figur 3. (White 2011)
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  figur 4, illusttration av en golfbolls ytas påverkan på flöde

Den klassiska metoden för att minska tröghetsmotstånd inom hydrodynamik är att 
få den solida kroppen så strömlinjeformad som möjligt. (White 2011) Ett reps form 
är dess diameter och tvärsnitt. Utöver att få en kropp strömlinjeformad finns några 
andra metoder för att minska motstånd för turbulenta flöden: 

- Strömorienterade ribbade mikroskåror vilket kan reducera turbulent friktion. 
Skåror med en höjd på 1 mm användes som beläggning av båtskrov under Americas 
cup (White 2011). En ribbad yta har små utskjutningar på ytan ofta med triangulärt 
tvärsnitt vilka är i linje med flödesriktningen. Ribborna reducerar tröghetsmotstånd 
genom att störa flödets spännvidds rörelse vid kontaktytan vilket förflyttar 
turbulens längre ifrån ytan (se figur 5). (Greidanus & Delfos & Westerweel 2011) 

- Tillförsel av mikrobubblor som en sorts bubbelfilm på ytan av en kropp (White 
2011). På 70-talet påvisades i en studie 30% motståndsreducering på en kropp ned-
sänkt i vatten. Detta gjordes möjligt genom att använda väte-mikrobubblor fram-
kallat av elektrolys vid ytan. Denna banbrytande kännedom ledde till stor forskning 



 figur 5, illustration av ribbade mikroskårors påverkan på vätskeflöde

inom tröghetsreducerande med hjälp av mikroluftbubblor. (Greidanus & Delfos & 
Westerweel 2011)

3.2 Biomimik

Biomimik innebär att inspireras och imitera naturen i dess konstruktion, design och 
anpassning. Naturen har genom 3,8 miljarder år av evolution utvecklat objekt med 
extremt hög prestanda, unika funktioner och sammansatta ut av allmänt kända 
byggstenar. Genom att förstå de funktioner objekt och processer i naturen besitter 
kan utveckling av helt nya unika produkter och lösningar ske. (Bhushan 2011)

3.2.1 Hajskinn

En motståndsminimerande naturlig konstruktion är den komplexa ytan av skinnet 
på en haj. Skinnet är täckt av mycket små individuella tandaktiga fjäll som 
kallas för plakoidfjäll. Fjällen är placerade som längsgående ribbade spår parallellt 
i linje med vattnets flödesriktning. Hajens skinn är en relativt slät yta och 
fjällen gör att turbulens reduceras och att vattnet flödar effektivt över dess yta, ytan 
påverkar tröghetsmotståndet orsakat av friktion. Denna komplexa struktur skyddar 
även mot vidhäftning och tillväxt av marina organismer då fjällen har en oleofobisk 
självrengörande förmåga (se figur 6). (Bhushan 2011)

8
figur 6, illustration av hajskinn 



3.2.2 Speedo

Forskning har gjorts på att försöka tillverka material med en hajskinns-aktig yta för 
att minimera tröghetsmotstånd vid simning. Bland annat har efterliknande gjorts 
genom tillverkning av en mikroribbad yta som sedan applicerats på en solid kropp, 
bland annat med hjälp av silikon. Den kanske mest kända replikan av en hajs yta är 
Speedos LZR simdräkt. Då denna simdräkt introducerades slogs ett 20-tal världs-
rekord, dräkten blev sedermera förbjuden av det internationella simförbundet. 
Strukturen är en stickad konstruktion som skall efterlikna hajskinn och påstås ha 
en tröghetsreducerande förmåga. Denna förmåga har dock aldrig backats upp med 
några vetenskapliga studier. (Rushall 208) 

I en studie av Lauder och Oeffner (2011) jämfördes äkta hajskinn, Speedos sim-
dräkt och en mikroribbad yta av silikon i syftet att verifiera ifall enbart ytstrukturen 
medför motståndsredukton och därmed ger ökad hastighet vid simning. Hajar för-
flyttar sig med en självproppelerande vridande rörelse och att frilägga den drivkraft 
och moståndskraft som hajen påverkas av är svårt. I studien användes en robot med 
förmågan att efterlikna en självproppelerande simrörelse likt en haj där exakt 
hastighet kunde fastställas. På robotenheten applicerades sedan provbitar av 
respektive material. (Oeffner & Lauder 2012)

Av testet kunde ingen konstant ökning av simhastigheten påvisas av materialet från 
Speedos simdräkt, dock så fann de en ökning i simhastighet av hajskinnet samt det 
ribbade materialet. Hajskinnet uppvisade störst ökning av simhastigheten. I studien 
noterades ett intressant resultat som antydde att en viktigt effekt av hajens tand-
aktiga yta är att förstärka den drivande kraften framåt och inte enbart att reducera 
motsåndskraft. (Oeffner & Lauder 2012)

I en intervju med tidningen Harvard Gazette beskriver Lauder praktiskt hur 
denna drivande kraft fungerar. Vid den tandaktiga ytan sker en separation av flöde 
och tänderna skapar ett lågtrycksområde. De kallar detta lågtrycksområde för en 
ledande virvel vilket medför en ”sugande” kraft framåt. Plakoidfjällen förstärker 
kraften genom att virveln blir spjutspetsad. (Reuell 2012)

Speedo hävdar att simdräktens ytegenskaper är baserat på biomimetik från hajskinn. 
I intervjun med Harvard Gazette påpekar Lauder att Speedos simdräkt inte är 
jämförbar med hajskinn överhuvudtaget. I Lauder och Oeffners studie visar de att 
ytan av materialet hos Speedos simdräkt inte påverkar motståndet. Dock så finns 
det andra effekter med simdräkten som Lauder tror kan påverka simmarens 
prestationsförmåga. Bland annat är dräkten så tight att den kan påverka strömlinje-
formen hos simmaren samt ha en viss påverkan på blodcirkulationen. Dräkten är 
även tillverkad på ett sätt som ska underlätta för rätt kroppshållning i vattnet. 
(Reuell 2012)

Lauder påpekar även vikten av att genomföra tester på hajskinn då de är i rörelse, 
något som inte hade genomförts innan studien. Hajens tandaktiga yta kan även ha 
olika effekt beroende var på hajen som undersöks. Tillexempel så rör sig inte 
huvudet så mycket på hajen då den simmar och kanske därför bara uppvisar en 
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motståndsreducerande förmåga just där, medans den tandaktiga ytan på svansen 
kanske medför en framåtdrivande kraft. (Reuell 2012)

3.2.3 Lotusblomman

I studien “Biomimetics inspired surfaces for drag reduction and oleophobicity/
philicity” som genomförts på Ohio State University drog författarna slutsatser om 
att superhydrofoba ytor kan uppvisa tröghetsminimerande effekt i vätskeflöden 
(Bhushan 2011). Studier utfördes på en reproducerad kopia av lotusblommans 
blads yta. En superhydrofobisk yta med en hög kontaktvinkel och en grov ytstruktur 
skapade luftbubblor mellan vattnet och ytan, detta minimerade kontaktytan vilket 
ledde till en tröghetsreducerande effekt. (Bhushan 2011)

En allmän term inom hydrodynamik är slip (halkeffekt). Den relativa hastigheten 
mellan en solid yta och en vätska är noll vid gränsskiktet, detta kallas för 
anti-slip gränsvillkoret vilket är karaktäristiskt för hydrofila ytor. Hydrofoba ytor 
ger däremot upphov till slip (halk) då de utsätts för ett flöde (se figur 7). Det 
betyder att flödets hastighet nära en hydrofob yta av en kropp inte är densamma 
som hastigheten av en hydrofil yta. Graden av slip vid gränsskiktet definieras av 
slip-längden. Studier har påvisat att orsaken till slip på hydrofoba ytor är närvaro av 
nano-mikrobubblor vid gränsskiktet. (Bhushan 2011)
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  figur 7, illustration av slip (halkeffekt) påverkan på flöde 

Lotusblommans blad har en förmåga av att vara superhydrofob, självrengörande 
och har en låg vidhäftning. Dess yta är grov och består av en papillaktig yta med 
mikroskrovligheter. Papillerna i sig har skrovlighet på nanonivå och är uppbyggt 
av ett tredimensionellt vaxlager vilket består av långa hyfrofobiska kolvätekedjor. 
Vattendroppar på lotusblommans blad ligger på toppen av denna papillaktiga nano-
struktur på grund av att utrymmet under vattendroppen utgörs av luftbubblor. Detta 
gör lotusblommans blad superhydrofoba med en mycket hög kontaktvinkel 
(se figur 8). Vattendroppar rinner enkelt av bladen och för samtidigt med sig föro-
reningar. (Bhushan 2011)



   figur 8, illustration av lotusblommans blad

3.3 Hållfasthet

Följande avsnitt är en sammanfattning av kapitlet “Properties of rope“ hämtad 
från boken “Handbook of Fibre Rope Technology” (McKenna & Hearle & O’Hear 
2004). Hållfasthet är en viktigt parameter inom repkonstruktion. Inte minst vid 
utveckling av sjöräddningsrep. Felberäkningar kan innebära risk för livet. 
Konstruktion och materialval är viktigt inom hållfasthet. I detta avsnitt presenteras 
hållfasthetsparametrar för rep.

3.3.1 Repstorlek

Ett reps storlek beskrivs enklast enligt dess linjära densitet, även kallat repvikt, 
således massa per replängd. Diametern är en osäker metod att beskriva ett reps 
storlek på grund av en oregelbunden gränslinje och varierande utrymme mellan 
fibrer och garn. 

 Reps linjära densitet i kg/m fås genom
  = 10^-6 x antal textilt garn i rep
  x linjär densitet av textilt garn i denier
  x kontraktionsfaktor på grund av tvinning och flätning [Ekv.2]

Kontraktionsfaktorn är ett mått på reducering i längd då garnet följer helixbanor i 
repet. (McKenna & Hearle & O’Hear 2004, s.101-102)

3.3.2 Styrka

Brottstyrka är det viktigaste mekaniska måttet för ett rep. Måttet uttrycks i kN (kilo 
Newton). Brottstyrka uttrycks i termer av linjär densitet.  
Relationen mellan brottstyrka och linjär densitet:

  Reps brottlast i MN = linjär densitet (kg/m)
   x sträckhållfasthet i MN / (kg/m) eller N/tex
   x Styrkeomvandlingseffektivitet   [Ekv.3] 

Styrkeomvandlingseffektivitet är ett mått på ett reps förmåga att omvandla garn-
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styrka till repstyrka. (McKenna & Hearle & O’Hear 2004, s.102-103)

Styrka-vikt-förhållande är ett mått på ett reps töjningshållfasthet. Det är intressant 
att titta på vid jämförelse av olika repkonstruktioner. Till exempel så är flätade rep 
ca. 35% starkare än 3-kardels tvinnade och 8-kardels tvinnade rep med samma 
diameter, dock så packar flätade rep mycket mer fibrer och blir därmed tyngre, 
vilket påverkar styrka-vikt-förhållandet.
Styrka-vikt-förhållandet minskar då repstorleken ökar. Detta gäller särskilt flätade 
konstruktioner av HMPE-fibrer. (McKenna & Hearle & O’Hear 2004, s.103, 107)

Ett reps linjära densitet förändras då det blöts ned av vatten. För att avgöra den 
linjära densiteten används följande relation: 

 Blöt linjär densitet = (fiberdensitet - vattnets densitet) / fiberdensitet
 Vattens densitet = 1.00 för sötvatten och 1.04 för havsvatten (g/cm³)

Detta är en viktig aspekt av styrka-vikt-förhållandet vid konstruktion och material-
val av rep som skall används i blött tillstånd. (McKenna & Hearle & O’Hear 2004, 
s.107-108)

3.3.3 Töjning

Rep förlängs då de utsätts för mekanisk last vilket gör töjning till ett viktigt 
mekaniskt mått för rep. Vid töjning är det intressant att titta på förlängning i för-
hållande till mekanisk last. Vid töjning av ett rep minskar diametern. Ett reps 
konstruktion har stor betydelse för töjning. Ett mjukt tvinnat rep med låg tvist är 
mindre sträckbar än till exempel ett hårt tvinnat rep med tight tvist. Materialet har 
även stor betydelse för töjningen. 

Töjningens grundbegrepp är följande:
- Elastiskt, vilket innebär återhämtning direkt efter avslutad belastning.
- Återhämtning med tiden, vilket innebär att en liten mängd töjning återhämtas 
gradvis med tiden.
- Permanent, töjningen återhämtas inte vilket beror på deformation av materialets 
struktur och plastisk töjning av fibrerna. (McKenna & Hearle & O’Hear 2004, s. 
108-109, 114)

3.3.4 Nötning

Ett rep skall kunna motstå nötning vilket är en viktig hållfasthetsparameter. 
Egenskapen att motstå nöting hos rep beror främst på material, vått eller torrt, 
behandling av fiber, repets konstruktion, vad som orsakar nötningen, spänningar i 
repet och nötningens belastning samt hastigheten för det som påverkar nötningen.   

Det finns ingen standard för att mäta ett reps förmåga att motstå nötning. Dock så 
finns det vissa riktlinjer gällande materialens nötningsmotstånd. McKenna & Hear-
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le & O’Hear listar dessa riktlinjer för syntetmaterial i “Handbook of Fibre Rope 
Technology“ (McKenna & Hearle & O’Hear 2004, s. 136) enligt följande:    

- Polyester har ett bra motstånd mot nötning, och kan behandlas för att klara en 
marin miljö.
- Polyamid har mycket bra motstånd vid torrt tillstånd, dock sämre vid vått tillstånd, 
kan dock behandlas för att klara en marin miljö vilket förbättrar egenskapen.
- HMPE har mycket bra motstånd mot nötning men dock har fibern låg smält-
punkt vilket kan försämra egenskapen om tryck och hastighet vid nötning genererar 
värme.
- Polypropens motstånd mot nötning beror på typ av PP och filament storlek men är 
relativt bra. Dock är den låga smältpunkten en nackdel. Egenskapen kan förbättras 
vid materialblandning med PES.

3.3.5 UV-ljus

Ett rep som skall användas utomhus kommer att utsättas för ultra-violett ljus vilket 
kan påverka repets hållfasthet beroende på vilket fibermaterial som använts. 
Syntetfibrer för rep behandlas ofta med ämnen som reducerar UV-ljusets påverkan. 
Detta är framförallt viktigt för fibrer som polyamid, polyester och polypropen. För 
polypropen används pigment för detta syfte. Mindre rep påverkas mer än ett större. 
Dock så har UV-ljus enbart en påverkan på ett litet djup och enbart filamenten vid 
repets yta påverkas, vilket bara är en liten del av hela repet. Konstruktioner som är 
öppna så som 8-kardels flätade rep påverkas mer än till exempel ett kompakt 
dubbelflätat rep. Styrkan för ett rep med innerkärna och ett flätat hölje påverkas 
mycket lite av UV-ljus dock så kan höljets motstånd mot nötning reduceras. McK-
enna & Hearle & O’Hear nämner att rep över 24 mm i diameter påverkas minimalt 
av UV-ljus såvida de inte exponeras över lång tid i ett tropiskt klimat. (McKenna & 
Hearle & O’Hear 2004, s. 138)

3.3.6 Splitsning

Inom vissa användningsområden är möjligheten att enkelt kunna splitsa ett rep en 
viktig egenskap. Splitsa innebär att det ska vara möjligt att kunna fläta en ögla i ena 
änden, som ett ”avslut” på repet eller att kunna fläta ihop med ett annat rep för att 
göra repet längre. Nästan alla rep kan splitsas men vissa rep kräver förkunskap och 
proceduren kan ta tid. Test av splitsning börs göras på ett rep för att få information 
om effektivitet samt tillförlitlighet. 

3.4 Rep

Flätning är den huvudsakliga produktionstekniken för rep. Flätning av rep innebär 
att garn kors och tvärs flätas samman till en starkare kraftigare struktur, rep kan 
även tvinnas ihop likt tillverkning av garn (Valerie Steele 2005). I figur 9 beskrivs 
principen för att tillverka ett  3-kardels rep. (McKenna & Hearle & O’Hear 2004) 
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   figur 9, produktionsprocess 3-kardels rep,  
  omritad efter Fig.1.9 i Handbook of Fibre Rope Technology

I figur 10 illustreras olika repkonstruktioner. Konstruktionen beror på inom vilket 
applikationsområde repet används. Notera de varierande tvärsnitten samt yt-
strukturen för respektive konstruktion. 
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  figur 10, illustration av några repkonstruktioner   

Konstruktionerna kan beskrivas enligt följande:   
a, 8-kardels kvadratflätat rep. b, 16-kardels flätat rep. c, parallell 3-kardels med 
flätat hölje. d, parallellgarn med extruderat hölje. e, pultruderade stavar med 
extruderat hölje. (McKenna & Hearle & O’Hear 2004)

3.5 Standard livräddningsrep

I undersökningen av standarder för livräddningsrep hittades varken ISO eller SIS 
standard. Den standard som istället kom att användas som information till ut-
formning av kravspecifikationen var NFPA 1983 standard, USA (National Fire Pro-
tection Association). Standarden specificerar vilka krav som ställs på livräddnings-
rep så som rep vid evakuering, rep till kastlinor vid sjöräddning och säkerhetsselar.

Standarden kan sammanfattas med att den ämnar ange design, prestanda, testning 
och certifieringskrav för säkerhetslinor som används som bland annat kastlinor vid 



sjöräddning och rep som ingår som hjälputrustning för räddningspersonal. 
Standarden skall inte specificera krav för rep vid användning av bland annat 
klättring eller utrustning för fallskydd. (National Fire Protection Association 2012) 

Krav som ställdes på livräddningsrep var följande:

- Brottstyrka min 20kN
- Arbetstöjning - minst 1% vid 10% av brottstyrkan - max 10% vid 10% av brott-
styrkan 
- Diameter inte mindre än 9.5 mm och inte mer än 12.5 mm 
(National Fire Protection Association 2012)

Krav som ställdes på kastlinor var följande:

- Brottstyrka min 13kN
- Diameter inte mindre än 7 mm och inte mer än 9,5 mm 
- Måste kunna flyta  
(National Fire Protection Association 2012)

3.5 Material

I detta avsnitt presenteras teori om syntetiska fibermaterial som används vid rep-
tillverkning. Syntetfibrer används i marina rep dels på grund av dess elastiska 
egenskaper, hydrofoba förmåga men även dess låga vikt i förhållande till brott-
styrka.

3.5.1 Polypropen (PP)

Polypropen är ett av de vanligaste materialen som används vid reptillverkning 
för allmänt bruk. Det är en av de vanligast använda plasterna. Det beror på dess 
låga pris och mångsidiga egenskaper. Polypropen är semi-kristalint och fibern är 
lättarbetad har god styrka, hårdhet, seghet och låg vikt. (Albertsson & Edlund & 
Odelius 2012) Fibern har relativt låg smältpunk på runt 140°C (McKenna & Hearle 
& O’Hear 2004).   

Polypropen används som material i kastlinor för sjöräddning. Detta är till stor del 
på grund av dess goda flytegenskaper. Denna egenskap samt förmågan att repellera 
vatten är ett resultat av polymerens ytspänning, densitet (under 1g/cm³) samt den 
luft som är instängd i repet mellan fibrerna (Brady 2014). 

3.5.2 Polyester (PES)

Polyester är också ett frekvent använt material inom reptillverkning. Vad som gjort 
fibern tillsammans med polyamid så framgångsrik är att molekylkedjan har två 
alternerande molekylära grupper. Den ena är en alifatisk grupp vilket förser 
polymeren med flexibilitet, sedan ingår även en bensenring som bidrar till inter-
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molekylära bindningar. Bensenringarna gör strukturen styv i dess amorfa delar men 
bidrar även till att vattenmolekyler inte attraheras. Några av polyesters attraktiva 
egenskaper är bland annat god styrka, ett bra motstånd mot nötning torrt som vått, 
bra förmåga att leda bort vatten. Fibern har även en mycket högsmältpunkt på runt 
260°C. (McKenna & Hearle & O’Hear 2004)

3.5.3 Polyamid (PA)

Polyamid har liksom polyester två alternerande molekylära grupper i sin kedja vilket 
också bidrar till en flexibel fiber med hög elasticitet. Fibern har även en mycket högt 
motstånd mot nötning i torrt tillstånd. Nötningsmotståndet försämras något i vått 
tillstånd eftersom det skapar ökad rörlighet hos vätebindningarna i polymerkedjan, 
detta leder  till ökad förlängning vid last. Fibern är mycket kristallin med hög smält-
punkt, vid tillverkning av polyamidgarn dras garnet för att skapa parallell molekylär 
positionering vilket ökar fiberns hållfasthet. (McKenna & Hearle & O’Hear 2004)

3.5.4 Dyneema (UHMPE)

Dyneema® är en fiber och ett varumärke som marknadsförs som världens starkaste 
fiber. Fibern är en UHMPE-fiber (Ultra hög molekulär polyeten) som är utvecklad 
av företaget DSM vilka var de första att göra fibern kommersiell. Användnings-
området för fibern är stort och är under ständig expansion. Fibern används flitigt 
inom reptillverkning men även som material i skyddsprodukter inom militären. 
(Dyneema 2014)

UHMPE är polyeten med ultrahög molekylvikt. Den höga molekylvikten till-
sammans med extremt långa kedjor ger polymeren extremt hög styrka, hållfasthet 
och motstånd mot nötning, dock är smältpunkten relativt låg på runt 150°C (McK-
enna & Hearle & O’Hear 2004). Priset är dock mycket högt och polymeren är 
svårbearbetad. Fibern ersätter ofta stål då densiteten är sju gånger lägre och styrkan 
avsevärt mycket högre. Dyneemas densitet är under 1g/cm³ vilket innebär att den 
flyter i vatten. (Albertsson & Edlund & Odelius 2012) 

3.5.5 Polytetrafluoreten (PTFE)

Ett material som sällan används inom reptillverkning men som är mycket hydrofobt 
är PTFE (Polytetrafloureten). Varje kolatom i huvudkedjan bär två fluoratomer var-
dera. Sammansättningen gör att materialet har en del utmärkande egenskaper. Det 
har en mycket hög kemikaliebeständighet, smältpunkt och mycket låg ytfriktions-
koefficient. Dess låga ytfriktionskoeffecient tillsammans med dess hydrofoba yta 
ger material ”non-stick” egenskaper. Den hydrofobiska egenskapen är ett resultat 
av fluoratomerna i bindningen vilket har högst elektronegativitet i det periodiska 
systemet. PTFE har högre densitet jämfört med många andra syntetmaterial vilket 
ger ett tyngre textilt material. (Albertsson & Edlund & Odelius 2012)
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PTFE är ett perfluorerat ämne. Dessa ämnen har under de senaste åren diskuterats 
flitigt och håller på att fasas ut runt om i världen. De har visat sig vara persistenta, 
bioackumulerande samt giftiga. Ämnenas mycket persistenta förmåga gör att de 
kan transporteras över hela jorden och halterna av dessa ämnen ökar tillexempel 
hos däggdjur i Arktis. (Kemikalieinspektionen 2006)

PTFE har använts som potentiell lösning för tröghetsreducerande motstånd i vatten. 
Bland annat används PTFE som komponent i en del färg för båtskrov, dels för att 
addera tröghetsminimerande förmåga samt med ”non-stick” egenskapen minimera 
marin växtlighet på skrovet. (Pyacht 204)   

Högpresterande simdräkter tillverkas även med en PTFE behandlad lycra, detta 
hävdas enligt tillverkaren påverka tröghetsmotståndet. (Ying Fa 2014) 

3.5.6 Blandgarn

Ibland kan det vara fördelaktigt att vid reptillverkning blanda fibrer. Det kan 
antingen göras genom att stapelfiber blandas eller att multifilament blandas innan 
garnspinning, vanligtvis blandas bara olika garn då rep produceras. Till exempel 
blandas polyester och polypropen i garn, då garnet utsätts för hög värme smälter 
polypropen men temperaturen av smält PP förblir latent vilket minimerar risken att 
polyestern skall påverkas av värmen. (McKenna & Hearle & O’Hear 2004)
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4. Resultat

I detta avsnitt presenteras uppsatsens resultat. Resultatet har sitt ursprung i 
marknadsundersökningen och litteraturstudien. Här presenteras svar på de 
forskningsfrågor som ställdes i inledningen.

4.1 Marknadsundersökning

Marknadsundersökningen resulterade i en kortfattad presentation av vad som 
idag finns på marknaden samt hur dess kravspecifikation ser ut. Informationen er-
hölls genom egna studier men även via information från branschfolk och primär-
användare. Marknadsundersökningen resulterade även i viktig information från 
primäranvändarna som kunde bana väg för framtagen kravspecifikation.   

4.1.1 Kastlinor

Det kanske mest kända repet som traditionellt använts vid livräddning till sjöss i 
Sverige är hansalinan. Räddningslinan marknadsförs idag som mobline.   

Produkten är en kastlina och innefattar ett rep samt komponenter som en skyddande 
påse och en slinga som den nödställde trär runt överkroppen, produkten gör det 
möjligt att vid sjöräddning enkelt kasta ett rep till en nödställd i vatten. Rep som 
används i denna applikation idag produceras av Liros och har följande teknisk 
information och egenskaper, gäller för två olika utföranden (se figur 11):

  figur 11, illustration av en kastlinas flätstruktur
Flätkonstruktion: 16-flätad (se figur 9)
Material: PP-multifilament, termofixerad, spinnfärgad
Brottstyrka: 850 daN, 1300 daN
Förlängning: < 5 % vid 10 % av brottstyrkan   
Diameter: 9 mm, 10-12 mm  
UV-stabil
Flyter i vatten
Smidig
Myket lätt
Mycket lätt att splitsa
(Liros 2012)

Företaget Teufelbergers har rep som används som kastlina och vid sjöräddning. De 
har två rep med en annorlunda konstruktion än den som används för hansalinan. 

Det ena repet är certifierat enligt NFPA 1983:2006 för kastlinor. Följande teknisk 
information och egenskaper gäller för detta rep:
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Flätkonstruktion: 16-dubbelflätad (se figur 10 c) 
Material: Hölje: PP-multifilament, Kärna: Dyneema 
Brottstyrka: 1200 daN
Arbetstöjning: -  
Diameter: 8 mm  
UV-stabil
Flyter i vatten
Smidig och lätt att packa
Bra grepp
Mjukt grepp
(Teufelberger 2012)

Det andra repet är marknadsförs som ett vattenrädddingsrep. Följande teknisk 
information och egenskaper gäller för detta rep: 

Flätkonstruktion: 20-flätat rep med kärna (se figur 10 c) 
Material: Hölje: PA, Kärna: PP-Multifilament 
Brottstyrka: 1650 daN
Arbetstöjning: -  
Diameter: 11 mm  
God synlighet
UV-stabil
Flyter i vatten
Bra greppförmåga
(Teufelberger 2012)

4.1.2 Bogsertross 

Rep vid bogsering kan se olika ut beroende inom vilket syfte repet används. För 
väldigt stor båtar behövs till exempel väldigt stora trossar. I marknads-
undersökningen för rep som kan användas till bogsering har fokus legat på rep som 
används till mindre båtar (avgränsning).

Enligt Mikael Hinnerson vid Sjöräddningssällskapet används så kallade ”square 
lines”  (kvadratfläting) vid förtöjning av båtar och som bogsertrossar vid bogsering 
av mindre båtar vid sjöräddning. 

Rep som används av Sjöräddningssällskapet för denna applikation idag produceras 
av Liros och har följande teknisk information och egenskaper (se figur 12):

  figur 12, illustration av en square-lines flätstruktur
Flätkonstruktion: 8-flätad, kvadratflätad (se figur 10 a, b)
Material: PP-multifilament, termofixerad 
Brottstyrka: 2100 - 5000 daN
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Förlängning: > 5 % vid 10 % av brottstyrkan   
Diameter: 12-20 mm   
UV-stabil
Flyter i vatten
Mjuk och smidig
Hög elasticitet
Lätt att splitsa
(Liros 2012)

4.1.3 Frågeformulär

Enligt svarsresultatet från frågeformuläret (bilaga 1) kunde konstateras att 
problemet var allmänt känt. Tre av fyra tillfrågade upplevde problemet som frekvent 
förekommande. Två av de tillfrågade tyckte att ett rep med mindre tröghets-
motstånd i vatten saknades. Nedan följer två uttalanden från primäranvändarna som 
tillfrågades.

En motivering till problematiken enligt Fredrik Tyren vid Kustbevakningen i väst:
 
”Generellt så ökar dragmotståndet med repets storlek och vikt. För det mesta drar 
man inte ett sträckt rep genom vattnet vilket resulterar i utbukter av repet som ökar 
motståndet. Det finns gott om rep som har väldigt liten diameter samt låg vikt i 
förhållande till brottstyrka, typ Dyneema.”

En motivering till varför ett rep med mindre tröghetsmotstånd i vatten saknas enligt 
Mikael Hinnerson vid Sjöräddningssällskapet:

”Kastlinor av typ ”hansalina” som skall kastas iväg med handkraft når inte till-
räckligt långt. Ett grövre rep med många meter i vattnet ger mycket stort motstånd 
vilket gör att man behöver vinsch eller ett flertal personer för att ta hem det.”

Från svaren på frågeformulären samt diskussion med primäranvändarna kunde slut-
satsen dras att problematiken var påtaglig.

Viktiga egenskaper hos ett rep för användning vid sjöräddning kunde samman-
ställas från frågeformuläret och var följande:

Ergonomiskt greppvänlig. Tillräcklig diameter för att kunna greppa runt
Repet skall ej vara halt om det är blött
Repet skall ej ”bränna” om det skulle glida i händerna 
Skall kunna flyta
Lätt att splitsa 
Tåligt mot nötning
God styrka
God synlighet, reflexegenskaper
Att repet inte spinner runt i vattnet vid fartbelastning 
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I samtal med Rickard Bensow biträdande professor inom hyrodynamik vid 
Chalmers Tekniska Högskola erhölls ytterligare information att ta hänsyn till. 
Enligt Bensow kommer tryck på repet från vätskefl ödet vara minimalt, det är 
snarare friktionsmotståndet som kommer att påverka repets motstånd. Repets form 
och yta bör därför konstrueras med så små ”utbuktningar” och ojämnheter som 
möjligt, varje utbuktning kommer att påverka friktionsmotståndet. Genom att göra 
ytan så hydrofob som möjligt skulle slip-effekt kunna uppnås vilket kan minimera 
motståndet.       

4.2 Litteraturstudie

Här presenteras resultat från litteraturstudien och som svarar på forskningsfrågorna.  

4.2.1 Hållfasthetsparametrar

Viktiga hållfastparametrar för rep var följande:
Styrka
Töjning
Nötning
UV-beständigt

4.2.2 Materialegenskaper

Syntetmaterialens positiva egenskaper var följande: 
  tabell 2, tabell över syntetmaterialens positiva egenskaper 

PP PES PA PTFE UHMPE

God styrka

Låg vikt

Flyter 

Repellerar vatten

God styrka > PP God styrka Superhydrofob Extremt hög styrka

Bra motstånd mot nötning Bra motstånd mot nötning Extremt nötningsbeständig

Förmåga att leda bort vatten God elasticitet Flyter
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4.2.3 Forskningsfrågor

Här följer svar på forskningsfrågorna: 

- Hur ser efterfrågan på ett rep med mindre dragmotstånd i vatten ut? 

Enligt svarsresultat från frågeformuläret (bilaga 1) konstaterades att problemet var 
allmänt känt bland primäranvändarna dock var det bara två av de fyra tillfrågade 
som efterfrågade ett rep på marknaden av detta slag.

Vilka faktorer påverkar repets dragmotstånd i vatten?

Tryck mot repet av den vätska som flödar mot repet.
Friktionen mot repets yta.
Reynoldstalet. Ett högt tal innebär turbulens vilket ger ett ökat dragmotstånd.

Kan dessa faktorer ändras genom förändring av repets konstruktion eller material-
val?

Kroppens (repets) ytstruktur. Ytstrukturen har betydelse för var separationen 
mellan turbulent och laminärt flöde sker.
Kroppens (repets) form. Till exempel kan repets diameter eller tvärsnitt ändras. 
Kroppens form har betydelse för var separationen mellan turbulent och laminärt 
flöde sker.
Material kan ha effekt på friktionen mot repets yta. Till exempel om materialet är 
superhydrofobiskt. 

4.2.4 Minimerat motstånd

Minimerat dragmotstånd via biomimik:
- Hajskinn har i studier visat sig ha en minimerande effekt av dragmotstånd. Speedo 
har hävdat att deras simdräkt LZR härmar denna egenskapen hos hajskinnet, studier 
visar dock att dräktens yteffekt ej har någon påverkan på dragmotståndet.    
Lotusblomman har en superhydrofob yteffekt vilket kan reducera dragmotstånd. 

Andra metoder för ett minimerat dragmotstånd: 
- En så slät yta som möjligt för minimerat friktionsmotstånd.
- Sandpapperlik yta för förändring av separation av flöde.
- Tillsatser av polymerer med hög molekylvikt.
- Strömorienterade ribbade mikroskåror.
- Tillförsel av mikrobubblor.
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5. Analys

I detta avsnitt presenteras analysen av resultatet i syftet att fastställa grund-
egenskaper och viktiga aspekter att ta hänsyn till.  
  
Av de rep som undersöktes på marknaden var flytegenskap samt UV-stabilitet något 
genomgående. Enligt teorin går UV-stabilitet att förhöjas genom ett rep med kärna 
och flätat hölje. Detta kan anses väsentligt för ett rep inom användningsområdet. 
Andra egenskaper som marknadsfördes för ett par rep var smidighet och bra grepp. 

Styrkan hos repen varierar. För kastlinor låg brottstyrkan mellan 8,5 - 16,5 kN. 
Liros squareline låg på mellan 21 - 50 kN. Enligt NFPA 1983 standard skall brott-
styrkan för livrädningsrep vara minst 20 kN och kastlinor 13 kN. För ett kombinerat 
”universalrep” bör brottstyrkan därmed vara minst 21 kN för att även fungera som 
en “square-line”.  

Diametern hos de undersökta repen varierade även. För kastlinor låg diametern 
mellan 8 - 12 mm. Liros squareline låg på mellan 12 - 20 mm. Enligt NFPA 1983 
standard skall diametern för livräddningsrep vara mellan 9,5 - 12,5 mm och kastlinor 
mellan 7 - 9,5 mm. För ett kombinerat ”universalrep” bör diametern vara så grepp-
vänlig som möjligt och inte “bränna” i handen vid glid men genom att minimera 
diametern kan dragmotståndet minimeras.   
  
Utöver de egenskaper som redan nämnts tillförde primäranvändarna egenskaper 
som de helst såg hos ett sjöräddningsrep. De efterfrågade ett rep tåligt mot nötning,  
ett rep med god synlighet som till exempel reflexegenskaper, rep som ej är halt om 
blött, rep som inte spinner i vattnet och rep som enkelt går att splitsa. 

Enligt NFPA 1983 standard bör livräddningsrep ha en viss arbetstöjning, repet bör 
således inte vara stumt. Standarden för livräddningsrep säger att arbetstöjning bör 
vara minst 1% vid 10% av brottstyrkan och max 10% vid 10% av brottstyrkan. 
I marknadsundersökningen erhölls endast arbetstöjning hos repen från Liros. För 
kastlinan var arbetstöjningen mindre än 5 % vid 10 % av brottstyrkan och för 
bogserlinan var arbetstöjningen mer än 5 % vid 10 % av brottstyrkan.  

Repets motstånd i vatten kan minimeras genom repkonstruktionen. Dels genom att 
titta på repets tvärsnitt och diameter, dess ytstuktur och materialval. Till exempel 
kan ett superhydrofobiskt material ha effekt på dragmotståndet. Ytstrukturen på en 
kropp kan ha stor effekt på turbulent flöde till exempel med en ribbad ytstruktur. 
Enligt Rickard Bensow bör repets tvärsnitt dock vara så homogent och med så små 
utbuktningar som möjligt. Fredrik Tyrén påpekar även han om vikten att undivka 
utbuktningar på repet. Tvärsnittet för en “square-line“ likt figur 12 innebär stora 
utbuktningar, detta bör således undvikas.    

Viktiga egenskaper att ta hänsyn till i kravspecifikationen är främst att repet skall 
ha tillräcklig styrka, kunna flyta, synas väl, vara UV-stabilt, ha en viss arbetstöjn-
ing och ha ett bra grepp. Konceptet för vidareutveckling skall ta hänsyn till krav-
specifikationen och samtidigt ha ett minimerande dragmotstånd i vatten. Här är det 
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viktigt att titta på repets konstruktion och materialval. Materialvalen skall överens-
stämma med med de viktiga egenskaperna samt påverka dragmotståndet.  



6. Diskussion

Avsnittet ämnar analysera resultatet något djupare och diskutera arbetsprocessen.
 
Uppsatsen tog avstamp i problemet med ett reps dragmotstånd i vatten och ur ett 
textilt perspektiv försöka lösa detta problem. 

Ett minimerat dragmotsånd i vatten kan uppnås genom konfiguration av en kropps 
ytstruktur. Detta kan skildras genom hajens unika skinnstruktur. Enligt Lauder har 
hajens skinn en drivande kraft framåt vilket skulle vara mycket intressant för detta 
rep. Då kastlinor inte alltid når hela vägen fram till en person i nöd skulle kanske 
en framåtdrivande kraft medföra ytterligare några meter sträcka i vattnet. Gällande 
Speedos textila efterliknande av hajskinn hävdar Lauder att det inte alls kan 
jämföras med hajskinn. Att försöka härma hajskinn eller för den del lotus-
blommans blad som nämns av Bhushan genom en textil struktur som flätning är  
mycket komplext. Där av är det mer intressant att titta på ett reps tvärsnitt och 
material med superhydrofobiska egenskaper likt lotusblomman. Detta förstärks 
ytterligare av Rickard Bensow som hävdar att repets yta bör göras så slät och homo-
gen som möjligt och att en superhydrofob yta skulle kunna minimera friktions-
motståndet. 

En PTFE behandlad fiber skulle kunna ge superhydrofobiska egenskaper. Till 
exempel används PTFE i viss båtfärg, PTFE behandlad lycra används i simdräkter. 
Detta sägs ha påverkan på motstånd orsakat av vätskeflöde enligt tillverkarna, dock 
har inga studier på detta erhållits. PTFE är ett perfluorerat ämne vilket bör has i 
åtanke då repet skall användas i en marin miljö där nötning på repet är ett ständigt 
faktum, perfluorerade ämnen är mycket persistenta, bioackumulerande. Att använda 
PTFE som superhydrofob lösning kan dock försvaras med motiveringen att rädda 
liv. PTFE har dock hög densitet vilket kan skapa problem för repets flytkraft.  

White förklarar att ytan på en kropp påverkar separationen från turbulent till lam-
inärt flöde. Vilket illustreras med ett bowlingklot med en sandpapperyta som släpps 
ned i vatten. Tester skulle enkelt kunna utföras för att se om denna metod kan 
appliceras på ett rep. Att konstruera en sandpapperlik yta via textil teknik som 
flätning kan dock bli komplext. 

Andra tänkbara metoder för minimerat dragmotstånd skulle kunna vara att ge repets 
yta en mikroribbad yta. Till exempel genom ett extruderat hölje likt figur 10 h. Att 
tillsätta mikrobubblor för en minimerande effekt är en komplex lösning men en 
tanke skulle kunna vara att repet på något sätt skulle ”läcka” mikroluftbubblor då 
det färdades i vatten. 

En minimerad diameter på repet skulle kunna ge ett mindre dragmotstånd. Här 
skulle till exempel Dyneema med låg vikt i förhållande till brottstyrka kunna 
användas. Att fibern är dyr kan motiveras med att repets syfte är att rädda liv, något 
som även Sjöräddningssällskapet påpekade i uppstarten av arbetet. Dock så har 
en mindre diameter en påverkan på repets grepp. De tillfrågade primäranvändarna 
efterfrågade ett bra grepp och som vid glidning inte skulle “bränna” i handen. Detta 
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är en aspekt av repest diameter som också måste tas i beaktning. En större diameter 
medför mindre risk för att “bränna“ i handen medans en mindre diameter minimerar 
motstånd i vatten.  

Uppsatsens fokus har legat i en kvalitativ litteraturstudie och kvalitativ marknads-
undersökning. Dock så hade en kvantitativ metod varit mycket lämplig i denna 
sorts uppsats. Inom naturvetenskapen används ofta kvantitativa metoder som till-
exempel experimentstudier och analyser av observationer som erhållits från olika 
testmetoder. Sådana experiment skulle kunna utföras på prototyper för att se hur 
rep-konstruktioners påverkan på dragmotståndet vid vätskeflöde. Kvantitativa 
metoder kan med statistik ge ett resultat med hög precision.
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7. Slutsats

I detta avsnitt presenteras kravspecifi katione och konceptet som tagits fram genom 
att dra slutsatser från resultatet och analysen. 

Syftet med uppsatsen var att ta fram en kravspecifi kation för ett ”universalrep” med 
ett minskat dragmotstånd i vatten. Repet med minskat dragmostånd presenteras i 
bild som ett koncept att vidareutveckla. 

Enligt analysen kunde slutsatser dras för hur kravspecifi kationen skulle komma att 
se ut. Tillsammans med krav från NFPA 1983 standard och viktiga egenskaper som 
erhölls från primäranvändarna kunde kravspecifi kationen slutligen fastställas (se 
tabell 3). 
   tabell 3, tabell över kravspecifi kation

Framtagningen av konceptet utgick ifrån kravspecifi kationen men då fokus var att ge ett 
minimerat dragmotstånd i vatten presenteras främst de konstruktioner och egenskaper 
som skulle kunna bidra till detta. En ytstruktur för minimering av motstånd i vatten eller 
en eventuell framåtdrivande kraft är svårt att framställa via fl ätning. Ytstrukturen valdes 
istället att göras så slät och homogen som möjligt. Enligt fi gur 10 går det att framställa rep 
med en homogen och slät yta via ett fl ätat hölje. Genom att använda sig av fi gur 10g som 
fl ätstruktur skulle det innebära en 3-kardels fl ätad kärna vilket skulle kunna ha Dyneema 
som material. En fl ätad kärna i Dyneema skulle kunna ge ett starkt rep med lägre vikt och 
diameter för ett reducerat motstånd i vatten. 

Ett rep med med innerkärna och ett fl ätat hölje påverkas mindre av UV-ljus, dock så kan 
höljets motstånd mot nötning reduceras. Här är tanken att använda sig av ett PP/PES 
blandgarn. Skulle repet utsättas för hög värme extrem nötning skulle polypropen smälta 
men temperaturen av  den smälta PP-fi bern skulle förbli latent vilket minimerar risken 
att polyestern skall påverkas av värmen. Detta skulle även kunna minimera risken för 
att Dyneeman i innerkärnan skulle påverkas av värmen. PES och PP går att göra UV-
stabila. PES är även starkt och har bra motstånd mot nötning både torrt som vått, 
polymaid har mycket bra motstånd mot nötning vilket dock försämras i vått till-
¹Handtest för greppbarhet. Diametern på repet skall ge ett fast grepp, repet ska inte vara halt om 
blött, repet skall inte bränna vid glid.   

Kriterier Målvärde Verifieringsmetod Referens

Hållfasthet

Brottstyrka

Töjning

Nörningsbeständighet

Material

Konstruktion

Diameter

Dubbelflätad

Egenskaper

UV-resistent

Flytförmåga

Splitsning

Ytegenskaper

Hydrofob

Synlighet

Friktion mot vatten

Friktion mot hud

Greppbarhet

21 kN ISO 2307:2010 NFPA 1983 & Liros

5 ≤ % ≤ 10 vid 10% av brottstyrka ISO 2307:2010 NFPA 1983

Primäranvändare (PA)

Nyfiber: Dyneema, PP/PES garn NFPA 1983, Koncept

12 ≤ 15 mm Grepptest¹ NFPA 1983 & Liros

Flätat hölje med 3-kardels kärna Litteraturstudie

Minimal påverkan av hållfasthet ISO 10640:2011 NFPA 1983 & Liros

Skall flyta vid vattenytan NFPA 1983 & Liros & PA

Enkelt att splitsa Primäranvändare (PA)

Vattenavvisande ISO 22958:2005 Koncept

Reflexegenskaper Primäranvändare (PA)

Skall uppvisa slip”halkeffekt” Particle Image Velocimetry Litteraturstudie

Ej halt blöt / Ej bränna vid glid Grepptest¹ Primäranvändare (PA)

Fast grepp, skall ej bränna vid glid Grepptest¹ Primäranvändare (PA)
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   fi gur 13, bild/illustration över koncept

8. Rekommendationer 

I en fortsatt forskning att hitta en lösning till problemet gäller det att 
utveckla den konceptuella lösningen. Genom att ta fram prototyper möjlig-
gör det att utföra experimentella tester för att erhålla information värd att 
analysera. I detta framtida arbete gäller det även att utföra användarstudier 
tillsammans med primäranvändarna då det är de som kommer att använda 
repet och förhoppningsvis rädda människoliv med hjälp av det. 

I ett framtida arbete bör diametern på repet defi nieras mer specifi kt. Repet 
skall ha en så liten diameter som möjligt för minimerat motstånd men samtidigt 
ge ett fast grepp. Repet skall inte vara halt om det är blött och inte bränna om det 
skulle glida. En lämplig testmetod bör tas fram för att definiera repets diameter.  

Ett framtida arbete öppnar upp för laborationer med fl ätbindningar och an-
dra eventuella lösningar som till exempel prägling av ett extruderat hölje 
likt det extruderade höljet i  fi gur 10. Det är viktigt att utföra tester på 
repets motstånd i vatten för att nå en optimal lösning. Kanske kommer en 
lösning nås via utveckling av konstruktion, materialval, eller fi berbehan-
dling. Oavsett vad krävs vetenskapliga experiment och observationer för 
att ge en större vetenskaplig tyngd av forsknings-resultatet samt öppna upp 
för en potentiell kommersialisering av problemlösningen då detta skulle 
kunna appliceras på mer än bara ett rep.   

stånd. Dyneema och PP har även fl ytegenskaper vilket efterfrågas. Höljet är tänkt 
att fl ätas med gälla färger och även refl extrådar skall 
fl ätas in för ett bättre synligt rep framförallt vid mörker. För att göra repet så 
hydrofobt som möjligt har blandgarnet PTFE-behandlats. Slutkonceptet 
presenteras i fi gur 13.  
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