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 Fastställande av minimum draghållfasthet

Minimum draghållfasthet är ett viktigt valkriterium för buntband. 
Det beskriver hur stor last ett buntband kan bära. Detta minimum 
draghållfasthet är bestämt i enlighet med "Military Specifi cation 
and Standards" i USA. 
Testförutsättningar som är preciserade i MIL-S-23190E: 

• Konditionering av provbit
• Konstruktion av testutrustning
• Applicering av buntbandet i testutrustningen
• Testhastighet

Testprocedur för att fastställa minimum draghållfasthet

Buntbandet är fäst på testutrustningen 
med ett lämpligt buntbandsverktyg.

Testjiggen öppnas med en 
fördefi nierad hastighet.

Lasten vid vilken buntbandet brister 
fastställs. Värdet anges i Newton (N) 
och lagras i den programvara som 
avläser testresultaten. Programmet 
producerar ett diagram enligt bilden 
nedan. 

[N] = [kg * m/s²]

Formeln för att kalkylera massan är:

Massan = minimum draghållfasthet/gravitationsacceleration

För att klara en last på 53 kg, måste buntbandet alltså ha en 
minimum draghållfasthet på 520 N. I detta fall, välj T120R med en 
minsta draghållfasthet på 535 N. 

Accelerationen är 9,81 m/s²:

Massan = minimum draghållfasthet/[kg * m/s²]/9,81 m/s²

Vid en minimum draghållfasthet på 225N är massan:

Massan = 225 [kg * m/s²]/9,81 [m/s²]

Enheterna m/s² tar ut varandra och lämnar kvar enheten kg för 
massan:

Massan = 225/9,81 = 22,9 kg

Detta ger att ett T50R buntband med en draghållfasthet på 225N 
kan belastas med 22,9 kg.

Omvänt kan, med en önskad last, minimum draghållfasthet berä-
knas utifrån massan.

Min draghållfasthet = massan * 9,81 m/s²

Om buntbandet skall belastas med t ex 53 kg ger det:

Min draghållfasthet = 53 kg * 9,81 m/s² = 520 N

 Förklaring till minimum draghållfasthet

Vad betyder ett minimum draghållfasthet på 225N?

För att förklara vad detta värde betyder, beräknas massan med vilken 
buntbandet kan belastas. Enheten för massan är angett i kg. 
Detta ger att enheten Newton (N) beskrivs som 

225/9.81 kg = 22.9 kg

53 kg * 9.81 = 520 N

 Typiskt testprotokoll på T50R tillverkat i PA66 med en minsta draghållfasthet 
på 225N. 
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