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Abstract

Disassembly machine for threaded hydraulic cylinders.

André Öberg 

Dione kullager AB is a company in
Uppsala, which sell industrial
machinecomponents, transmission
solutions and provides repair service 
of hydraulic components.

When a hydraulic cylinder is about to 
be repaired it needs to be 
disassembled. Because hydraulic 
cylinders usually work in dirty 
environments and are heavily
worn some types of cylinders are 
almost impossible to disassemble. 
Today the disassemble is made by hand, 
which means extra work for the 
mechanics. In order to facilitate the 
dismantling of this type of cylinders 
a machine is to be developed for this 
purpose and this is where this thesis 
begins.

The thesis has been organized in three 
phases: Literature study in which 
facts and theories are acquired. 
Concept generation in which different 
concepts, calculations, and solutions 
were identified and selected. The 
design phase where all the different 
concepts of components were assembled 
and simulated in SolidWorks. Similar
structures have also been studied in
order to identify necessary functions.

The thesis resulted in a structure 
which is believed to meet the 
requirements. The design is flexible 
in adjustment and easy to modify for 
different tools. The construction is 
suitable for using the engine package 
and 3-jaw chuck that Dione previously 
purchased. 
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Sammanfattning 
Dione kullager AB är ett företag i Uppsala som bland annat erbjuder reparation av 
hydraulikkomponenter. När en hydraulikcylinder ska repareras behöver den skruvas isär. 
Eftersom hydraulikcylindrar oftast arbetar i smutsiga miljöer och slits hårt så är vissa typer 
av cylindrar nästan omöjliga att demontera. Idag sker demonteringen för hand vilket 
innebär stor arbetsbelastning för mekanikerna. För att underlätta demonteringen av denna 
typ av cylindrar ska nu en maskin tas fram för detta ändamål och det är här detta projekt 
börjar.   
 
Projektet har varit upplagt i tre faser: Litteraturstudie där fakta och olika teorier inhämtats. 
Konceptgenerering där olika koncept, beräkningar och lösningar togs fram och valdes. 
Konstruktionsfasen där alla olika koncept för komponenter sattes ihop och simulerades i 
Solidworks. Liknande konstruktioner har också studerats för att kunna inkorporera vissa 
nödvändiga funktioner. 
 
Projektet resulterade i en konstruktion som tros motsvara ställda krav. Konstruktionen är 
flexibel i sin justering och lätt att modifiera för olika verktyg. Konstruktionen är anpassad 
för att använda det motorpaket och 3-backs chuck som Dione tidigare köpt in. Det 
tillverkningsunderlag som tagits fram är nästintill komplett.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nyckelord: Hydraulik, demontering, Solidworks. 
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Förord 
I den här rapporten presenteras arbetsprocessen och resultatet för detta  
examensarbete. Målet med rapporten är lämna över tillverkningsunderlag för en fungerande 
demonteringsrigg för hydraulikcylindrar.  
  
Examensarbetet har utförts på företaget Dione kullager AB i Uppsala.  
Pelle Karlsson har varit handledare och följt arbetsgången under hela projektet.  
Ämnesgranskare för detta examensarbete har varit Claes Aldman och examinator Lars 
Degerman.  
  
Jag skulle vilja tacka Pelle Karlsson för att jag har fått möjligheten till att utföra  
detta examensarbete hos Dione AB och all kunskap som han bidraget med under arbetets 
gång. 
  
Uppsala  
Juni 2014  
  
André Öberg  
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 
Dione kullager AB är ett företag i Uppsala som specialiserat sig på försäljning av olika 
typer av lager, drivsystem, att reparera hydraulikkomponenter och har även en mekanisk 
verkstad där det mesta kan tillverkas.  
 
I vardagen möter man hydraulik överallt: bromsarna på bilen, kontorsstolen och 
stötdämpare. Utvecklingen av hydraulik har gjort en helt ny typ av maskiner möjliga. 
Fördelen med hydraulik är att du med en kraftkälla kan få både roterande och linjära 
rörelser med otroligt stora moment i ett lite kompakt paket. Många mobila maskiner förlitar 
sig helt och hållet på hydrauliska system. Grävmaskinen är ett exempel där en dieselmotor 
driver en eller flera pumpar som sedan via styrbara ventiler fördelar ut kraften till de olika 
funktionerna på maskinen. 
 
I detta examensarbete kommer reparation av hydraulikcylindrar behandlas och då främst 
demontering av dessa. Tanken är att en maskin ska konstrueras som möjliggör smidig 
demontering av cylindrarna innan reparation eftersom detta för närvarande sker manuellt 
med stor arbetsbörda.  
 
För att demontera hydraulikcylindrarna måste man ta bort glandermuttern Se figur 3.1, 
alltså den som sitter högst upp på cylindern och tätar mot kolvstången. Det är speciellt en 
modell av hydraulikcylindrar som är svårare att demontera än de övriga modellerna som 
Dione reparerar, nämligen den där glandermuttern är gängad på cylindern och helt saknar 
fäste för verktyg. 
 

1.2 Mål 
Målet med projektet är att konstruera en maskin som uppfyller kravspecifikationen och 
sedan lämna över tillverkningsunderlag så att maskinen kan tillverkas hos Dione. 

1.3 Kravspecifikation  
 Kunna spänna upp cylindrar som är mellan 300-3000mm långa. 

 I- och urlastning med travers måste vara möjligt. 
 Möjligt att med chucken följa med gängans rörelse. 
 Verktyg och ”Slit delar ” ska kunna bytas utan större ingrepp.   

 Samla upp olja och smuts som kommer från cylindrarna. 
 Undersöka möjlighet att använda chucken för att dra ut kolv och kolvstång ur cylindrar.  
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1.4 Avgränsningar 
Eftersom projektet redan hade påbörjats på Dione så kommer det i detta examensarbete inte 
behandla val av motor samt växellåda till mutterdragaren och chucken för fasthållning av 
glandermutter eftersom dessa redan finns inköpta.  
 
Det kom också önskemål om att använda överblivet material från tidigare projekt åt kund, 
därför kommer profilrör 150x150x12mm och vinkeljärn 150x150x12mm att användas. 
Mängden material som fanns till hands avgjorde längden på maskinstativet med hänsyn till 
tidigare ställda krav. Beräkningar för utmattning kommer inte att utföras eftersom 
användningsfrekvensen är förhållandevis låg. Val av ventiler, slangar och dimensionering 
av dessa kommer inte ingå. 
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2 Metod  
2.1.1 Fasindelning  

För att underlätta struktureringen av arbetet har arbetet delats in i olika faser. Faserna har 
legat till grund för planeringen i projektplanen. Projektplan finns bifogad i bilaga 1.  
Projektet delas in i olika faser som: litteraturstudie, nulägesanalys, konceptgenerering, 
konstruktion och rapportskrivning. Delarna beskrivs mer ingående nedan.  

2.1.2 Litteraturstudie  

Under litteraturstudien ska den grundläggande informationen som krävs för att vidare förstå 
de funktioner som krävs för att maskinen ska uppfylla kraven inhämtas. Studien ska 
redovisas i teoridelen av rapporten och förklara de grundläggande begreppen samt 
identifiera relevanta parametrar för konceptgenereringen. 

2.1.3 Nulägesanalys  

För att få en tydligare förståelse över vad det är för problem som ska lösas så görs en 
nulägesanalys där de ingående momenten bryts ned och studerats för att på så underlätta 
konceptgenereingsfasen. 

2.1.4 Konceptgenerering  

Koncept kommer genereras utifrån de parametrar som är fasta och sedan utvecklas så att 
alla punkter om möjligt uppfyller kravspecifikationen. 

2.1.5 Konceptjämförelse  

De koncept som tas fram kommer att bedömas utifrån de parametrar som identifieras i 
nulägesanalys och utifrån kravspecifikationen som också grundar sig i nulägesanalysen. 
Beräkningar av hållfasthet och tillverkningsbarhet kommer också användas för att bedöma 
lämpligheten hos koncepten. 

2.1.6 CAD  

För att underlätta konceptgenerering och den efterföljande konstruktionsfasen med 
simuleringar kommer CAD programmet Solidworks användas i stort. 

2.1.7 Rapportskrivning  

Dokumentation av arbetet är planerat att ske löpande under projektets gång och en 
sammanställning av insamlad data ska mynna ut i rapporten.
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3 Bakgrund  
3.1 Bakgrundsbeskrivning  
Nedan följer en fördjupning i hur man öppnar en hydraulikcylinder. Det finns tre vanliga 
typer av infästning av glandermutter på hydraulikcylindrar: De med ett skruvförband se 

figur 3.1 som håller fast glandermuttern (inringad), dessa är förhållandevis enkla att få isär 
och utgör inga större problem vid demontering. (Karlsson, Pelle. Dione) 

 
Figur 3-1 Hydraulikcylinder med skruvförband. 

 
Det finns modeller där man använder spårringar för att montera glandermuttern och dessa 
utgör heller inget problem vid demontering. Den sista typen är den typ som detta arbete ska 
rikta in sig på. Den där glandermutter faktiskt är en mutter som sitter gängad direkt på 
cylindern. Se figur 3.2 och 3.3. (Karlsson, Pelle. Dione) 
 

 
 

 
Figur 3-2 Glandermutter utan spår för verktyg. 

 
Figur 3-3 Glandermutter med hål för verktyg. 
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Hydraulikcylindrar jobbar oftast i väldig påfrestande miljöer: utomhus, inom industrin eller  
marint. Detta gör att de slits mycket. Men om de sköts ordentligt så håller de länge och 
systemet kommer fungera bra. Det som oftast fallerar på cylindrarna är packningar, 
skrapboxar och avstryckare ett byte av sådana kallas ompackning och kräver att cylindern 
monteras isär. (Karlsson, Pelle. Dione) 
 
Det är här problemet uppstår när en cylinder som suttit på en grävmaskin utomhus i 
uppemot 10 år böjar läcka. Då är den inte så lätt att få isär. Oftast har gängorna 
deformerats, kolvstången är inte riktigt rak, hydraulikolja har läckt och koksat fast. 
Metoden som finns för demontering på Dione idag innebär att man spänner fast det fasta 
örat på hydraulikcylindern i en stor verkstadspress för att på så sätt hålla fast den under 
demonteringen, likt ett skruvstycke men mycket större. (Karlsson, Pelle. Dione) 
 
Beroende på hur glandermuttern ser ut finns det lite olika vägar att går vid val av verktyg. 
Ibland finns det hål alternativt spår i glandermuttern som ett lämpligt verktyg kan fästas i. 
Se figur 3.3. De med spår och hål går oftast upp med rätt verktyg. Se figur 3.5 
Om spår eller hål helt saknas Se figur 3.2 används istället en stor rörtång Se figur 3.4 med 
förlängningsskaft för att få tillräckligt moment. (Karlsson, Pelle. Dione) 
 
Om glandermuttern har rostat fast eller att gängorna har skurit så blir det dock mycket 
svårare. För att lättare få isär saker använder man sig ofta av en gassvets. Värmen gör att 
metallen vidgar sig och spänningarna radiellt i gängan minskar. Det ökade gapet i gängan 
gör att rostlösande medel av typen ”5-56, wd-40” lättare kan tränga in och minska 
friktionen. Ytterligare ett problem som uppstår med rörtången är att den klämmer ojämnt 
runt muttern och ytterligare deformation uppstår. (Karlsson, Pelle. Dione) 
 
 

 
Figur 3-4 Rörtång. 
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Figur 3-5 Ledad haknyckel. 

 
 
 

3.2 Teori  
Delar av teorin som har använts har redan beskrivit i stora drag. Nedan följer en 
noggrannare beskrivning för de verktyg och metoder som använts för att förenkla den 
kreativa processen och legat till grund för val av konstruktion.  
 

3.2.1 Konceptgenerering  
Den kreativa processenen kan ske och användas på många olika sätt. Verktygen används 
för att generera och välja koncept. Verktygen används för att vända och vrida på problemet 
och försöka se det ur olika perspektiv. Men målet med processen är alltid det samma: 
komma fram till den bästa lösningen. För att kunna börja generera koncept måste problemet 
vara definierat t.ex. Vad ska produkten göra? Vilka ska använda den? Till detta kan olika 
verktyg användas, ett av dem är funktionsanalys. (Baxter M.1995) 
 

3.2.2 Funktionsanalys  
Funktionsanalys är ett verktyg som används för att systematiskt bryta ned produktens 
funktioner sett ur användarens perspektiv. Analysen inleds med att alla funktioner 
identifieras, här är det viktigt att se funktionerna ur användarens perspektiv så att inga 
funktioner utelämnas. (Baxter M.1995) 
 
För att tydliggöra funktionernas uppbyggnad använder man sig av ett funktionsträd.  
I toppen av trädet placeras den primära funktionen och under den placeras de efterföljande 
grundfunktionerna som är kopplade till primärfunktionen. Dessa grundfunktioner delas 
sedan upp i sina respektive stödfunktioner, för att enklare finna fler funktioner med 
koppling till den ovanför kan man fråga sig ” Hur löser vi denna funktion?”. (Baxter 
M.1995) 
 
 När funktionsträdet sedan är klart kan man enkelt kontrollera om det är korrekt genom att 
göra ett ”Hur/varför test”. Genom att från primärfunktionen fråga sig hur en funktion ska 
uppfyllas ska man i funktionen under kunna få svar på det. Om man istället börjar 
underifrån utgår man från en stödfunktion men frågar då istället varför funktionen i fråga 
existerar och svaret ska då finnas i funktion ovanför. (Baxter M. 1995) 
 
Vid det här laget borde det finnas en klar bild av hur funktionerna brutits ned och hur de 
ska uppfyllas. Utvecklingen kan nu fortsätta i idégenerering som strävar efter att uppfylla 
dessa funktioner. (Baxter M.1995) 
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3.2.3 Morfologisk analys  
Analysen börjar med att 3-4 funktioner som upplevs viktiga väljs ut. Funktionerna delas 
sedan upp i block och flyttas runt i förhållande till varandra för att se möjliga permutationer 
t.ex. abc, bac och acb. På så sätt kan man se nya lösningar som tidigare kanske inte kommit 
upp eftersom man helt enkelt inte prövat (Baxter M.1995).  
 

3.2.4 Analogier  
Används för att få ny input till konceptutvecklingen genom att titta på andra lösningar på 
liknande problem, liknelserna kan ibland kännas lite avlägsna men fungerar. T.ex 
Jämförelse av hur saker sker i naturen vs mekaniska lösningar (Baxter M. 1995).  
  

3.3 Hydraulik 
Läran om inneslutna vätskor och gasers strömning 
Hydraulik är när en vätska används som kraftöverförare. Ordet kommer från grekiskans 
hydor, "vatten" och aulo's, "rör". Pneumatiska kallas de där gas används, från Greksiskan 
pneumn som betyder vind eller andning. (Parr, 1998) 

3.3.1 Hydraulik vs pneumatik vs el 

Alla systemen används parallellt inom industrin och de olika systemen har sina fördelar och 
nackdelar. Eldrift är definitivt den vanligaste drivkällan för roterande rörelse. 
För att tydliggöra skillnaderna delas systemen upp i olika kategorier nedan. (Parr 1994) 
 
Styrbarheten hos de olika systemen är mycket god. Hydraulik och pneumatik regleras 
genom att mängden olja/luft begränsas i flöde vilket saktar ned motorer eller tryck vilket 
begränsar momentet som motorn levererar. Elmotorer reglerar genom att frekvensen på 
matningsspänningen ändras. (Parr 1994). 
 
Lagringsmöjligheterna för el är ganska små på grund ut av den kapacitet som oftast krävs 
inom industrin. De tekniker som finns använder batterier eller kondensatorer, men det är en 
mycket kostsam och svag lösning. Tryckluft går däremot mycket bra att lagra eftersom det 
bara är att komprimera gasen i en tank, beroende på kvalitén som erfordras på luftens 
renhet i systemet så måste luften också i viss mån avfuktas vilket skapar vissa förluster 
(Parr 1994). 
 
 Hydraulik är däremot svårare att lagra eftersom en inkompressibell vätska används. Det 
finns system där en ackumulator används. I tanken där oljan pumpas in sitter då ett 
membran och bakom membranet finns en gaskammare, oftast fylld med kvävgas eftersom 
den är giftfri och inte brandfarlig. Ackumulatorn fungerar också som en utjämnare av tryck 
och flöde samt en tryckoljereserv om belastningen ökar momentant. (Haugnes 1989). 
 
Distribution av den kraft som behövs kan ske på olika sätt. El levereras via en kabel från 
extern leverantör eller en generator på arbetsplatsen, den enda begränsningen är längden på 
kabel från leverantören men det kan lösas genom att transformera upp spänningen så 
minska förlusterna drastiskt. Luft går ganska enkelt att fördela ut på arbetsplatsen och det 
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finns oftast redan befintliga system i det flesta verkstäder. Hydraulik är däremot lite svårare 
att fördela ut längre sträckor eftersom förlusterna i rören inte är försumbara. (Parr, 1998) 
 

3.3.2 Pumpar-motorer 

För att generera det tryck som krävs i hydraliksystem använder man sig av en pump, 
pumpen drivs oftast av en el eller dieselmotor. Trycket i systemet bestäms av hur stor lasten 
är, pumpen måste därför dimensioneras därefter. De flesta hydrauliksystem har ett tryck 
mellan 5-30Mpa. Det finns flera olika typer av pumpar för hydraulik, oftast är pump och 
motor snarlika. 
 
I denna rapport kommer bara den aktuella orbitalmotorn att behandlas, eftersom det är 
sådana som kommer användas på flera platser i konstruktionen.  
Motor fungerar så att ett kugghjul roterar inuti en invändig kuggring se figur3.6. Det inre 
kugghjulet har en kugg mindre vilket gör att det aldrig kan ha fullt ingrepp på mer än en 
plats, ringarna roterar sedan i varandra och via en ventilplatta som roterar med den yttre 
ringen släpps den trycksatta olja in mellan kuggarna när dem är på väg ut ur ingrepp och 
kugghjulet pressas då vidare av tryckskillnaden och processen upprepas. (Haugnes 1989) 

 
Figur 3-6 Orbitalmotor 
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3.3.3 Cylindrar 

Hydraulikcylindrar används för att generera linjära rörelser. De finns väldigt många olika 
typer och modeller, men gemensamt för att är att det är alltid högre tryck på ena sidan av 
kolven för en rörelse ska kunna genereras se Figur 3-7. De flesta cylindrarna är 
enkelverkande, det vill säga att kraften på trycksidan av kolven trycker ut oljan på den icke 
aktiva sidan medan den genererar den efterfrågade rörelsen. Om man istället låter pumpen 
suga från den icke aktiva sidan får man en dubbelverkande cylinder som generar större 
kraft. (Haugnes, 1989) 

 
Figur 3-7 Genomskärning av hydraulikcylinder. 

3.3.4 Ventiler  

För att styra var hydraul trycket ska hamna använder man sig av ventiler. Dessa kan styras 
av t.ex. el, manuellt, hydraulik eller via tryckluft. De vanligaste ventilerna är 
riktningsventilen, volymflödesbegränsare och tryckbegränsare. Riktningsventilen 
bestämmer vilken förbrukare som ska förses med trycksatt olja, när ventilen flyttas leds 
oljan från ingång P till utgång A samtidigt kopplas utgång B ihop med utgång T, vilket gör 
att returoljan åker ner i tanken se figur 3.8. En nackdel med manuella ventiler är att väldigt 
mycket slang går åt fram och tillbaka till förbrukaren. Se figur 3.9. 
En tryckbegränsande ventil begränsar trycket i systemet eller till en förbrukare. De kan 
också fungera som säkerhetsventiler som hindrar att last rör sig eller vid slangbrott. 
(Haugnes, 1989) 
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Figur 3-8 Förklaring av enkel hydraulisk riktningsventil. 

 

 
Figur 3-9 Ventilpaket på mobilkran, inlopp till vänster och utlopp till höger. A och B-

utgångar i mitten. 
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3.3.5 Planetväxellåda 

Är en mekanisk typ av växellåda som består av minst tre delar: Solhjul, planethjul och 
ringhjul. Solhjulet är placerat i mitten och runt det roterar planethjulen som sitter fast på en 
hållare som ser till att planethjulen håller samma avstånd inuti ringhjulet, planethjulen är i 
ständigt ingrepp med solhjulet och ringhjulet som sitter ytterst radiellt sett. Se Figur 3-10. 
Den stora fördelen med planetväxlar är att de är väldigt kompakta, ger stora 
utväxlingsförhållanden och kan lätt byggas ut eftersom de oftast är byggda som moduler. 
Det är också lätt att få ut mer än ett utväxlingsförhållande ur samma uppsättning med 
kugghjul, detta uppnås genom att låsa planethjulens rörelse i förhållande till de andra 
kugghjulen eller genom att ändra vilket av de tre kugghjulen man väljer att tillföra 
vridmomentet till. (Nationalencyklopedin, 2014) 
 
Sachs 3-växlade cykelnav fungerar genom att på första växeln koppla drevet från kedjan till 
solhjulet, på andra växeln driva planethjulen runt solhjulet och på tredje växeln driva direkt 
på ringhjulet vilket gör att kedjan driver direkt till ytterkroppen på navet vilket resten av 
hjulet sitter i. 
  

 
Figur 3-10 Planetväxelåda. 

3.4 Konstruktion och bearbetning. 

3.4.1 Fackverkskonstruktion 

 

3.4.2 Plåtbearbetning 

För att skära plåt kan man använda sig av flera metoder, mycket beroende på tjocklek och 
detaljrikedom. Eftersom delarna till detta projekt kommer skäras ut med Plasma- eller 
vattenskärare så kommer endast dessa behandlas.   
 
Plasmaskärare använder sig av en riktad elektrisk ljusbåge som går mellan munstycket på 
brännaren och arbetsstycket. Se Figur 3-11. För att snittet ska bli fint och framförallt 
tillräckligt djupt, så att det tränger igenom plåten är det viktigt att effekten är tillräckligt 
hög. Strålens hastighet är också avgörande, eftersom annars blåses inte den smälta metallen 
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ut ur snittet och slaggen på undersidan av plåten stannar kvar, vilket förstör finishen och 
den värmepåverkade zonen blir större. (Ramakrishnan, 1997)  
Plasmaskärare finns både som handhållna brännare och monterade på robotar eller cnc-
kontrollerade.    

 
Figur 3-11 Munstycke hos plasmaskärare. 

 
Vid vattenskärning använder man sig av en stråle vatten med mycket högt tryck. En 
högtryckspump trycksätter vattnet och skickar det vidare till munstycket med rör, när 
vattnet sedan släps ut genom munstycket är trycket ca 4000bar och det rör sig med ca 1000 
m/s. Munstycket i skärhuvudet är mellan 0,1-1mm vilket gör att strålen träffar med en 
extrem kraft och trycker bort materialet. 
 
För att ytterligare öka den skärande förmågan blandas abrasiva tillsatser med vattnet i 
munstycket T.e.x. visa typer av sand. Se Figur 3-12. Metoden har fördelen att arbetsstycket 
påverkas minimalt av värmen och material som inte går att skära med termiska metoder lätt 
kan skäras, T.e.x kompositmaterial och keramer. Skärhuvudet sitter oftast på en cnc-maskin 
eller en robot, handhållna system finns men är ovanliga och används mest vid rivning i 
känsliga miljöer.  (Waterjets.org, 2014)  



Examensarbete: Demonteringsrigg – För gängade hydraulikcylindrar 

 
 
 

14 

 
Figur 3-12 Munstycke hos vattenskärare. 

3.4.3 Svetsning 

Svetsning används när man vill sammanfoga en metall med en annan. Gemensamt för de 
flesta är att höga temperaturer krävs för att metallen ska smälta och legeras. Värmen kan 
komma från förbränning av gas, en ljusbåge alstrad av elektricitet, laser, ultraljud eller 
t.o.m explosioner. De vanligaste metoden är bågsvetsning där en ljusbåge alstras mellan en 
elektrod och arbetsstycket, beroende på vilken metod som används så förbrukas också 
elektroden i olika grad genom att den smälter ner i fogen t.ex. manuellmetallbågsvetsning, 
MetallInertGas/MetallAktivGas, där en 0,8-2 mm tråd konstant matas ut ur munstycket och 
ner i pölen av smält metall som ljusbågen bildat. Se Figur 3-13.   
Eftersom temperaturen är så hög bidrar det till att metallen i stort sett omedelbart reagerar 
med syret i luften, vilket leder till att svetsfogen blir porös och inte fungerar som det är 
tänkt. För att hindra att syre tränger in i fogen finns en rad olika metoder. De vanligaste är 
inerta eller aktiva gaser som omger ljusbågen och flussmedel som bildar slagg som kemiskt 
skyddar fogen från syre, slaggen knackas sedan bort när fogen svalnat. (Esab AB, 2014) 
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Figur 3-13 MIG svetsning 

 

3.4.4 Liknande system  

Liknande system existerar och man kan tydligt dela in dem i två kategorier, 
produktionsmaskiner och reparationsmaskiner.  
 
Produktionsmaskinerna ser ut att vara förhållandevis avancerade eftersom god kontroll och 
automatiseringsgrad krävs vid montering, maskinerna är smala i sina möjliga 
konfigurationer. Se Figur 3-14. Arbetsmomenten är uppdelade på flera andra maskiner och 
denna maskin behöver matas med delar.  
Maskinen kräver både el och tryckluft för att fungera och förväntas stå i en skapligt ren 
produktionslokal. 

 
Figur 3-14 SJFA monteringsmaskin. 

 
Reparationsmaskinen är istället byggd för att kunna demontera och montera en rad olika 
modeller av hydraulikcylindrar. Det amerikanska företaget Tuxco tillverkar en serie med 
sådana maskiner Figur 3-15. Maskinen styrs helt manuellt och kräver en operatör under 
hela användningstiden. Cykeltiden för reparationsjobb är också tämligen oviktig eftersom 
om man inte lyckas demontera den så går den inte att laga, vilket gör att den är skrot och 
kunden måste köpa en ny cylinder.  
 
Det finns gott om tillbehör till maskinen vilket gör att den kan anpassas till en rad olika 
cylindrar. Maskinen är anpassad för att dra ut kolvstången ur cylindern med stor kraft. 
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Beroende på modell så behöver maskinen bara tryckluft för att fungera och kan även 
användas mobilt monterad på fordon.  

 
Figur 3-15 Tuxco servicemaskin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 Motor och chuck 

3.5.1 Chuck 

Chucken är tillverkad av det tyska företaget Drehfutter-Zentra. Se Figur 3-16. Det som 
skiljer denna chuck från den typiska 3-backschucken är dess storlek, det genomgående 
hålet i centrum är hela 320mm i diameter vilket ska möjliggöra enkel uppspänning av de 
hydraulikcylindrar som går in i hålet. För datablad se bilaga 3.  
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Figur 3-16 Chuck 

3.5.2 Motor och växellåda 

Dimensionering av motor och växellåda gjordes av Jens. S Transmissioner innan detta 
examensarbete påbörjades.  
Motorn som syns till vänster i figur 3.17, är en Danfoss-Suaer OMR200. Motorn är av 
typen innerkugghjulsmotor med ett deplacement på 200 cm3, vilket betyder att den vid 
varje rotation kräver 200 cm3 trycksatt olja. Se Figur 3-17.  
 
Trycket in i motorn ska enligt Jens. S begränsas till 100 bar för att inte riskera att skada den 
vid eventuell fastkörning. Motor roterar 300 rpm och ger ett kontinuerligt vridmoment på 
300 Nm, vid kraftiga toppar kan momentet dock uppgå till 560Nm men bara under kort tid 
för att inte skada motorn.  
 
Växellådan är en planetväxellåda med 2 steg som ger ett totalt utväxlingsförhållande på 
51,43:1. 257 rpm in från motorn ger 6rpm på utgående axel och 12kNm vilket gör att 
motorn med största sannolikhet kommer orka dra loss även de mest krävande 
glandermuttrarna. Figur 3-18.  
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Figur 3-17 Motor och växellåda. 

 

 
Figur 3-18 Beräkningar från leverantör. 
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4 Utförande 

4.1 Konceptutveckling  
För att tydligare kunna greppa delproblemen som behöver lösas för att få önskad funktion 
hos maskinen så inleddes arbetet med en funktionsanalys. Pelle Karlsson hade en 
någorlunda tydlig bild av hur grundfunktionerna såg ut eftersom huvudkomponenterna 
redan fanns beställda och låg på lagret.  
Under mötet med Pelle så jämfördes de maskiner som fanns på marknaden och vi försökte 
implementera vissa funktioner hos dessa i vår kravspecifikation för att få en så funktionell 
och anpassningsbar maskin som möjligt, som passar deras behov bäst. 
 
Eftersom hydraulikcylindrarna väger mer än vad en normal person orkar lyfta så krävdes 
det att cylindern kunde lastas in med travers eller gaffeltruck. Det gjorde att en vertikal 
modell skulle vara tämligen svårlastad och skulle kräva minst 3m i takhöjd. Risken för 
fallande delar och olja var således påtaglig.  
 
Maskinen skulle alltså därför vara horisontellt orienterad och i lagom arbetshöjd. Olika 
typer av stödsystem skulle kunna appliceras. Ett system som skulle stödja cylindern vid 
mutterdragning och ett enklare system som skulle stödja kolvstången. Cylinderstödet skulle 
vara snabbt justerbart till rätt höjd och samtidigt inte vara i vägen om det fanns 
hydraulikledningar på utsidan av cylindern m.m som man behövde ta hänsyn till. Önskemål 
fanns också om att använda överblivet material från ett annat uppdrag samt att oljan som 
oftast fanns kvar i cylindrarna när de levererades från kund samlades upp för återvinning.  
 
Vid ett senare möte tillkom önskemålet om att maskinstativet förseddes med hjul så att det 
lättare skulle kunna flyttas i lokalerna. Vid mätning av det ovan nämnda materialet 
observerades att det fanns 8m VKR 150x150x12mm profilrör och 8m 150x150x12mm 
vinkelstång att bygga stommen till stativet med. Eftersom tidiga koncept nu fanns 
framtagna så beslutades att använda alla 8m för att få en 4m lång bädd, vilket gott och väl 
uppfyllde kravet på att acceptera 300-3000mm långa cylindrar för demontering.  
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4.1.1 Funktionsanalys  

Här har maskinens funktioner brutits ned för att de ska kunna överblickas lättare. Figur 4-1.  

 
Figur 4-1 Funktionsanalys. 

  
  
  

4.1.2 Utmaningar  

En av de stora utmaningarna för projektet är hur maskinstativet ska kunna hantera det 
moment som motorpaketet genererar. Konstruktionen måste vara vridstyv och samtidigt 
måste det vara möjligt att anpassa systemet efter rad olika faktorer samt att anpassningen 
inte tar mer än 10-20 min att slutföra.  
 
För att möjliggöra ilastning med travers eller truck så måste maskinstativet vara öppet 
uppåt. Det är också väldigt fördelaktigt om stora delar av konstruktionen är baserad på plåt 
eftersom Dione har mycket goda kunskaper och möjligheter att skära i plåt. På grund av 
maskinens tilltänkta storlek fick också vikten hos de ingående komponenterna en väsentlig 
påverkan på den slutgiltiga vikten. För att spara vikt och samtidigt kunna hantera krafterna 
krävdes studier i hur krafterna breder ut sig krävdes.  
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Fasthållning av 
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Chuck

Förflyttning av 

chuck

Hydraulmotor 2
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Lossa 
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4.2 Förslag till lösningar 
 

4.2.1 Konceptframtagning och konstruktion 

I början av projektet togs flera principkoncept fram för urval. För att underlätta den kreativa 
biten användes diverse analogier. 

4.2.2 Bädd 

 
Figur 4-2 Koncept 1 och 2. 
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Efter att ha gjort en enkel simulering på hur en ensam profil beter sig vid 
vridmomentspåkänningar. Se Figur 4-3. Beslutades att en vridstyvare lösning behövdes. 
För att beräknad vridtröghetsmomentet I användes Steiners-sats (4.1) och tabeller ur karl 
Björk. 
 I= Vridtröghetsmoment [cm4] 
 A= Tvärsnittsarea för delyta [cm2] 
 a= Förskjutning av tyngdpunkt från rotationscentrum [cm] 
 � = � + � ∗ � + � + ∗ �          .  

 
Figur 4-3 Beräkningar av vridstyvhet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analogier användes för att bättre se hur vridstyva konstruktioner var gjorda. De analogier 
som valdes ut var: svarvbädd Figur 4-4, skeppsskrov Figur 4-5 och fackverk Figur 4-6. 
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Svarven och båtskrovet är båda byggda med spant som gör att konstruktionen kommer bete 
sig likt ett fackverk men med hela plåtsektioner istället för stänger eller balkar. Slutsatsen 
efter simulering blev att det skulle krävas någon typ av tvärstagning mellan profilerna för 
att få bättre vridstyrka.  

 
Figur 4-4 Svarvbädd. 

 
Figur 4-5 Genomskärning av skeppsskrov. 
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Figur 4-6 Fackverksmast. 

 
För att få en lämplig yta att förflytta chucken på valdes att placera vinkelprofilerna ovanpå 
fyrkantsrören. Eftersom tidigare beräkningar bevisat att avståndet mellan två profiler har 
stor påverkan på vridtröghetsmomentet Figur 4-3 orienterades profilerna med den öppna 
sidan inåt-nedåt Figur 4-7. Denna konfiguration efterliknar till stor del prismat på en svarv. 
Prismat är ytan överst på bädden som tvärsliden rör sig på. Se Figur 4-4.  
 

 
Figur 4-7 Vinkelprofil ovanpå fyrkantprofil. 
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För att ytterligare skapa en fackverkskonstruktion började spant konstrueras in och, -ett 
antal koncept togs fram. Eftersom önskemålet att olja som rinner ut ur cylindrarna när de 
öppnas skulle samlas in konstruerades en rektangulär plåt in i botten på fyrkantsprofilerna. 
För att ytterligare förbättra stabiliteten dimensionerades den till att bli 10mm tjock. Detta 
gjorde att alla spant som konstruerats från början inte riktigt längre fyllde någon funktion 
Figur 4-8. 
 

 
Figur 4-8 Spantkoncept. 

För att underlätta oljeavrinningen men samtidigt inte helt tappa stabiliteten av bottenplåten 
och för att passa i vinkelprofilerna valdes koncept nr 9. 15mm plåttjocklek valdes till en 
början. Figur 4-8.  
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Figur 4-9 Simulering av första sammanställningen.  

 
Efter ytterligare simuleringar i SolidWorks med en tidig prototypbädd uppkom problemet 
med för stora spänningar i spanten och sidoprofilerna. Sträckgränsen för stålet i 
konstruktionen låg på 235MPa och eftersom det gröna områdena i bilden motsvarar 
300MPa så var konstruktionen helt enkelt inte tillräckligt vridstyv vid det här laget Figur 

4-9.  
För att åtgärda det konstruerades en 15mm tjock plåt in diagonalt mellan varje spant.  
Spänningarna i konstruktionen började efter ändringarna i förra stycket hamna på mer 
acceptabla nivåer och plåttjockleken på spant och diagonalplåtar kunde därför minskas till 
10 mm utan att det påverkade hållfastheten, påverkade däremot vikten väldigt positiv. För 
att sprida ut krafterna som motor skulle generera vid full belastning höjdes de 4 sista 
spanten upp över vinkelprofilskanten och gavs en vinkel in mot plattan som motorn sedan 
ska skruvas fast i. Figur 4-11 
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Figur 4-10 Spant till motorfäste. 

 
I simuleringen nedan syns tydligt att spänningskoncentrationer uppstår runt motorfästets 
spant och sidoprofilerna, men dessa beräknas hålla sig inom acceptabla värden . 
Förhoppningen är att när profilerna svetsas kommer belastningen spridas ut mycket bättre 
runt spanten eftersom arean i fogen ökar. Figur 4-11 
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Figur 4-11 Simulering av bädd. 

4.3 Chucken 
Utmaningen med chucken var att den skulle kunna förflyttas på bädden, spänna fast en 
kärvande cylinder i den, sedan fördela ut kraften ner i bädden och följa med gängans rörelse 
samtidigt som motorpaketet vrider på den. 
För att bryta ner det hela i delproblem. 

 Hålla fast chucken på givet avstånd. 
 Tillåta att chucken rör sig axiellt för att följa gängan på glandermuttern. 

 Kunna förflytta chucken på bädden med tillräcklig kraft för att dra ur kolvstången. 
 Motstå de 12kNm som motorpaketet förväntas leverera. 

 
Det första konceptet från Dione se Error! Reference source not found.. Var konstruerad 
med rullar, men med avseende på belastning som konstruktionen skulle kunna hantera 
ansågs inte de förhållandevis små rullarna ha tillräckligt med anliggningsarea för att 
överföra lasten ned i bädden utan att deformationer uppstod.  
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Figur 4-12 Koncept från Dione. 

 
 
Efter diskussion med Pelle Karlsson och studie av befintliga maskiner i Diones verkstad 
kom konceptet att chucken skulle monteras på någon typ av lagrad släde för att kunna följa 
avgängningen av glandermuttern. I verkstaden stod en radialsåg där kapaggregatet satt 
lagrad på härdad axel med bussningar, vilket möjliggjorde att klingan kunde röra sig in och 
ut ur snittet istället för upp och ner som är det vanliga. (Karlsson, Pelle. Dione) 
 
Ett annat koncept som togs fram var att montera chucken direkt på släden och låta en 
hydraulikmotor sköta förflyttningen när gängan rörde sig. 
Denna idée ansågs inte vara görbar eftersom det är svårt att lyckas synkronisera två 
hydrauliska motorer utan mekanisk kontakt med varandra, men samverkande på samma 
del. Det beror på om en snedbelastning uppstod ökar trycket i systemet och den andra 
motorn kommer utveckla ett större moment, vilket kommer sluta i att gänga antingen skär 
ihop eller att ett skjuvbrott uppstår i gängan. Det blev också svårt att uppfylla kravet på att 
maskinen lätt skulle vara anpassningsbar till olika cylindrar eftersom stigningen för gängan 
inte alltid är samma.  
 
Lösningen behövde alltså vara en passiv lösning som skötte sig själv under gängningen. 
Det är nu kapmaskinen som nämndes ovan kommer in i bilden. För att få till både ”grov”-
justering och följning av gänga togs en hybrid fram. Figur 4-13. Den undre delen som står 
för grovjusteringen består av en vagga med plattor som glider på bädden, dem är 
konstruerade i två lager: först en 10mm stålskiva och sedan en lika stor skiva med 6 mm 
tjock högdensitets polyetylen (ljusblå, nederkant av Figur 4-13) som är en mycket hållbar 
plast med låg friktion mot stål. Hela släden är tänkt att svetsas ihop utom de delar som är i 
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plast och de härdade axlarna som förankras med skruv. 

 
Figur 4-13 Släde med chuck. 

 
 
För att sprida ut trycket bättre på de två mindre undre plattorna sitter det en extra 
förstärkningsribba i mitten av släden. Tanken är att kedjan som ska sköta förflyttningen av 
släden ska fästas i förstärkningen i mitten och löpa i det spår som finns i nederkant på 
släden. Ett vändhjul sitter monterat i bäddens bortre ände, vilket gör att kedjan kommer 
tillbaka ca 60mm nedanför den övre kedjan.  
 
Chucken vilar sedan med bussningar på de gula axlarna Figur 4-13 vilket gör att den kan 
röra sig ca 130mm från ena änden till den andra utan att den undre delen påverkas. 
Bussningarna är av typen självsmörjande glidlager av stål-brons-plast och är specificerade 
att klara en statisk belastning på 250N/mm2. Datablad i bilaga 3. 
 
För att göra maskinen så lätthanterlig som möjligt ska returfjärdrar monteras så att chucken 
alltid går tillbaka till ursprungspositionen i ena änden av släden. Chucken fäst med ett 
skruvförband i den övre gaveln, som sedan är svetsad i bussningshållaren och en 
förstärkningsribba.  
 
För att kontrollera att de val av dimensioner som gjorts var korrekta simulerades 
regelbundet alla komponenter. I Figur 4-14 visas en simulering av släden med chuck. 
Glidplattorna är fixerade för att efterlikna att de sitter i bädden och momentet apppliceras 
på chuckens inre yta. Spänningarna når högre nivåer i bussningarna eftersom de bara tar 
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belastningar i en liten del av den totala mantelarean. Samma problem uppstår i axlarnas 
infästning i gavlarna. Problemet löstes genom att axlarna och bussningarnas diameter 
ändrades från 40 mm till 50 mm.  
 
 
 

 
Figur 4-14 Simulering av slutgiltig släde med chuck. 

 
 

4.3.1 Backar för fastspänning 

För att faktiskt kunna spänna fast saker i chucken behövdes ett par backar. Ett antal koncept 
togs fram Figur 4-15. 

1. En lösning med en härdad stång (cirkeln) som trycks fast mellan glandermuttern och 
backen med friktion när glandermuttern roterar, tanken här var att friktionen skulle bli 
tillräckligt stor och hålla fast glandermuttern.  

2. Backen ges en lätt radie och förses med lättrade spår som greppar glandermuttern, likt en 
rötång. Problem uppstår med att man då måste ha en uppsättning backar för nästan varje 
radie. 

3. Mejsel. Mycket likt en konventionell back till en svarvchuck.  Stora 
spänningskoncentrationer i spetsen. 

4. Treudd. Som koncept nummer tre men med tre spetsar. Samma problem som i koncept 
nummer två uppstår, eller där bara mejseln i mitten kommer greppa. 

5. Dubbel mejsel. Som koncept nummer tre med med två spetsar vilket gör att trycket i 
spetsen blir hälften så stort. Eftersom två stycken spetsar alltid kommer i anligning mot 
runda objekt valdes detta koncept. Kan eventuellt kombineras med koncept nummer 6 för 
att teorietiskt ge mer grepp. 
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6. Förskjuten mejsel. Samma som koncept nummer tre, men med högre eggvinkel, borde 
teoretiskt ge bättre inträngningsförmåga likt ett svarvskär. 

 
Figur 4-15 Koncept på backar till chuck. 

4.4 Vridchuck 
Vridchucken används för att fixera det fasta örat i botten på hydraulikcylindern till 
motorpaketet, som sköter vridningen för att gängan ska kunna lossa. Problematiken här var 
att kunna justera bredden på fixeringen men samtidigt kunna hantera 12kNm på en 
förhållandevis liten radie. För att underlätta konceptframtagningen användes återigen 
analogier. 
De analogier som kändes relevanta var: Kardanknut Figur 4-17, axelkoppling Figur 4-177, 
planskiva Figur 4-18 och skiftnyckel Figur 4-189. De alla har gemensamt är att de överför 
en vridande kraft.  

 

 
Figur 4-16 Kardanknut. 
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Figur 4-17 Axelkoppling.                     

 

 
 
Figur 4-18 Planskiva till svarv.            

 
Figur 4-19 Skiftnyckel. 

 
För att sammanfatta analogierna: Lösningen på chuck ska vara stark som en 
kardanknut/axelkoppling, kunna justeras likt en skiftnyckel och sitta monterad på en 
planskiva. För att generera en lösning som uppfyllde dessa egenskaper togs två koncept 
fram. Gemensamt för båda koncepten är att de båda svetsas fast i en adapterplatta som 
passa på utgående axel på motorpaketet. 
Det första konceptet fungerade som så att fastspänningsflänsarna gled i t-spår på 
backskivan Figur 4-20. För att flänsarna alltid skulle centreras mot mitten placerades en 
gängstång i t-spåret, ena sidan av stången var högergängad och andra sidan vänstergängad. 
Ändarna på stången lagrades i ytterkanten av planskivan. För att flänsarna inte skulle slitas 
loss av vridningen placerades M20 skruvar på vardera sidan av t-spåret.  
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Figur 4-20 Koncept 1 vridchuck. 

 
För- och nackdelar med koncept 1 är: 

 God vridstyvhet 
 Lätt att justera 

 

 Avancerad konstruktion, svår att tillverka 
 Tung 
 Risk för obalans om gängorna inte synkroniserar 
 Svårt att reparera t-spåret 

 
Koncept 2 Figur 4-21 gjordes betydligt enklare men delar ändå många egenskaper. T-spåret 
och gängan tog helt bort och för att kompensera för avsaknaden av t-spår lades en stödribba 
till på vardera sidan om flänshållaren. Skruvförbandet behölls och ett hål för ett stödstift 
monterades där t-spåret tidigare satt.  
 

 
Figur 4-21 Koncept 2 vridchuck. 

 
För och nackdelar med koncept 2. 
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 Lätt att tillverka 
 Få delar 
 Lätt 

 Lätt att anpassa, eftersom det finns fler spår. 
 Större risk för felcentrering 

Koncept 2 valdes eftersom det är lättare att tillverka och lättare kan anpassas till olika 
faktorer. Om mer tid hade funnit hade koncept 1 varit intressant att vidareutveckla.  

 
 
 

4.5 Stödsystemet 
De största cylindrar som passar i maskinen väger närmare 800kg, vilket gör att när man 
drar ur kolvstången måste det finnas något som håller kvar cylindern i rätt höjd för att den 
ska fortsätta vara centrerad och inte tappas ner i bädden.   
I ett första koncept föreslogs att stödet skulle kunna ligga nere i bädden likt ett 
landningsställ. Problem uppstod dels för att cylindrarna har olika längd och att det krävdes 
diagonalt orienterat spant för att få tillräckligt med vridstyvhet i bädden, alltså fick stödet 
inte plats där.  
Koncept nummer två bestod i en stående hydraulikcylinder som hängdes på bädden mellan 
vinkelprofilerna Figur 4-22. Tanken är att när stödet inte används ska det kunna lyftas ut ur 
bädden och förvaras på sidan av. 

 
Figur 4-22 Koncept 2 till stödsystemet. 

 
Ett problem kvarstod fortfarande. Den kedja som skulle dra släden med chucken låg i 
mitten av bädden, alltså precis där hydraulikcylindern sitter i koncept 2. I koncept 3 Figur 

4-23 flyttades därför cylindern åt sidan. För att minska de brytande krafterna i 
lyftcylinderns kolvstång monterades en härdad axel på motsvarande sida. Axeln lagrades 
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med ett glidlager i en löstagbar hylsa för att få tillräcklig styrlängd. Det slutgiltiga resultatet 
blev Figur 4-24.    
 

 
Figur 4-23 Koncept 3 stödsystem. 

 
Figur 4-24 Slutgiltig design på stödsystem. 
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Ett enklare stödsystem behövdes också i andra änden av bädden. En mycket enkel lösning 
med inspiration från snickerimaskiner konstruerades. I varje fyrkantsrör placerades två 
stycken fyrkantiga plattor med fyrkantiga hål se Figur 4-25. Den första plattan placerades i 
öppningen på röret och den andra 500mm längre in för att ge bra stöd. I hålet i mitten glider 
en 50x50mm profil.  
Tyvärr fanns det inte tid att utveckla klart detta system men tanken var att något liknande 
en saxdomkraft skulle stå för höjdsjusteringen och sedan ett enklare stöd för kolvstången.  

 
Figur 4-25 Vändhjul och kolvstångsstöd. 

4.6 Beräkning av förflyttningsmotor 
Förflyttningsmotorn möjliggör släden med chuck att röra sig över bädden. Nedan följer 
uträckningar för dimensionering av en sådan motor. Förfrågan skickades till en leverantör 
av hydraulikmotorer för förslag på lämplig motor och eventuell växellåda. Fredagen den 23 
maj hade fortfarande inget svar inkommit. Friktionskoefficienten för stål-plast är satt till 
0,2. (Björk, 2009) 
 
Normalkraft och friktion hos släde med chuck: 
Normalkraft: (Björk, 2009) = � � [� ] � =  � �  [ ] =  ,  /  

    � = ∗                    .  

 � = ∗ , = ,  

Friktionskraft: (Björk, 2009) � = � �  [ ] µ = � � � �  
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� = � ∗ µ [ ] � = , ∗ , =  ,   

Dimensionering av kedja: 
Data ur Jens. S katalog (Jens. S, 2014). 

Delning 
[tum] 

Delning 
[mm] 

Minsta brottstyrka 
[kN]  

 

¾” 19,02 29  

1”  25,4 60  

För att sedan kunna hitta en lämplig motor räknades kraften i kedjan om till ett moment i 
det drev som skulle dra kedjan.  
Drev 8 tänder:  
För ¾” kedja = 50 mm diameter. 
För 1” kedja = 66 mm diameter. 

Vridmoment: (Björk, 2009) =  �  [ ] � =  �  [ ]  =  � å  å  � �  [ ] = � ∗  [ ] 

/ " =  ∗ ∗ , =    " =  ∗ ∗ , =    

Lämpligt varvtal på motor:  
Förflyttningshastigheten valde till v= 0,5m/s. = ��  [ ]   ö  �  � = � ∗  [ ] � / " =  � ∗ . =  ,   

Varvtal på motor: �� � �  =  � [ ] � = /� [ ] � = , / , =     
¾” kedjan valdes för att minska tendenserna till stötig gång och för att den ansågs 
tillräcklig för uppgiften. För att ytterligare minska tendenserna till stötig gång valdes ett 
större drev med 11 tänder. (Karlsson, Pelle. Dione) 
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För att ha god marginal till kedjans brottgräns efterfrågades en motor med 500Nm och 200 
rpm hos en av Diones leverantörer. Tyvärr fanns det inte tid till att jag skulle sätta mig in i 
lämpliga motorer och växellådor. Svar på offertförfrågan har inte erhållits när rapporten 
lämnades in. 
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5 Resultat och analys 
Resultatet från projektet är ett nästan färdigt tillverkningsunderlag för en maskin som ska 
skruva av glandermuttrar av typen som beskrivs i bakgrunden (kap 3). Det som saknas är 
skruvförband för vissa delar. Konstruktionen är baserad på de delar som Dione har 
föreslagit. Konstruktionen är simulerad för att klara den belastning som uppstår om 
motorpaketet lämnar fullt moment samt med en marginal på 1,5 (18KNm).  
 
Ritningar presenteras i bilaga 2. Underlag för bearbetning av typ ”.dxf” har också lämnats 
till Dione, dessa presenteras inte eftersom de är snarlika ovan nämnda ritningar. 
 
Konstruktionen väger totalt 1035 kg utan motorpaketet. Maskinen mäter 780mm hög utan 
ben, 4100mm lång utan stöd, 6100mm lång med stöd fullt utdraget och 680mm bred. se 
Figur 5-2.  
 
Invändigt kan chucken justeras från 320mm frigående diameter, tills backarna tar i 
varandra, ca 20mm diameter. Om backarna som chucken levererades med används kan 
saker större än chucken spännas upp om de vänds utåt. För att möjliggöra att chucken rör 
sig efter glandermutterns rörelse sitter chucken lagrad på 2 st slipade 50mm axlar Se figur5-

3 och figur 4-13. För att minska friktionen och för att få ett hårdare skikt i glidhylsan sitter 
det glidbussningar som ska klara 240N/mm2.  

 
Figur 5-1 Chucksläde under tillverkning. 

 
Vridchucken har en axel med 50mm diameter samt är ställbar i bredd från 50 till 165mm. 
Tanken är sedan att distanringar eller konor ska monteras på 50mm axeln så att inget glapp 
uppstår när ett cylinderöra med större håldiameter monteras. Bredden justeras enkelt med 4 
skruvar och det går även att ha ett till par av vridöron monterade så att man snabbare kan 
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byta verktyg. En lösning som inte kräver att skruvar lossas skulle vara snabbare att hantera 
t.ex. en chuck likt den som håller fast glandermuttern. Men eftersom det då blir problem 
med frigående håldiameter och att avståndet från motorn till själva ingreppet i cylinder blir 
stort så skulle en sådan konstruktion troligen bli svagare och mindre modulär men snabbare 
att jobba med om cylindern har en diameter inom intervallet för chucken och inte har ett för 
långt öra som då ska sticka igenom chucken. 
 
 Den fasthållande chucken kan köras dikt an mot den vridande chucken vilket gör att kravet 
på 300mm korta cylindrar med lätthet uppfylls. Den längsta cylindern som tillåts i bädden 
är 3400mm, alltså uppfylls kravet på 3000mm.  
 
Bädden är helt sluten i botten med en 10mm plåt vilket gör att all olja samt smuts som 
uppstår samlas upp och kan tas om hand på ett miljömässigt korrekt sätt. Denna plåt 
förbättrar också avsevärt vridstyvheten i konstruktionen eftersom den är helsvetsad i 
fyrkantsprofilerna och spanten. I figur5-2 syns bädden uppochner. De kvadratiska urtag 
som syns till höger och vänster i spanten är för fyrkantsprofilen, ovan nämnda plåt vilar 
sedan mellan fyrkantsprofilen och ovanpå spanten. 
 
I och urlastning går smidigt med travers eftersom det ändå som blockerar uppåt är den 
fasthållande chucken som är en massiv ring. För att då kunna placera en cylinder i 
maskinen får man antingen köra bort den fasthållande chucken och sen köra tillbaka den 
om cylindern är tillräckligt kort för att möjliggöra detta eller så får man lyfta den direkt in i 
den fasthållande chucken när cylindern hänger i traversen.  
 

 
Figur 5-2 Slutgiltig konstruktion med hydraulikcylinder uppspänd för demontering. 
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Figur 5-3 Uppochnervänd bädd under tillverkning. Motorsidan närmast. 

 
 
Stödsystemet som syns i figur 5-4 består av en ram gjord i 10mm plåt, en hydraulikcylinder 
som står för höjdjusteringen och sedan en stödaxel som lastar av hydraulikcylindern så att 
den inte utsätts för för stora sidobelastningar. Anledningen till att cylindern inte sitter i 
mitten av konstruktionen är att den kedja som drar chucksläden fram och tillbaka löper i 
mitten av bädden och omöjliggör då att cylindern monterades där. Konstruktionen är inte 
optimal eftersom stödet inte kan förflyttas i bädden utan att först lyftas upp ur bädden, detta 
beror på att hydraulikcylindern sticker ner till botten av bädden och då tar i spanten vid 
sidoförflyttningar. Stödsystemet väger 15 kg. 
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Figur 5-4 Stödsystem. 
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6 Diskussion  
Konstruktionen som har tagits fram uppfyller villkoren i kravspecifikationen och övriga 
önskemål från Dione. Hänsyn har tagits till tillgängliga tillverkningsmöjligheter för att 
undvika svarvade samt frästa delar.   
Alla komponenter som riskerar att haverera är konstruerade så att de lätt ska kunna bytas ut 
utan att vara oåtkomliga i bädden. De väsentliga komponenterna går alla att plocka av 
genom att lossa 4 skruvar.  
 
De koncept som har valts har varit motiverade av framförallt sin vridstyrka som 
kontrollerats med simuleringar i Solidworks och med hjälp av grundläggande 
hållfasthetsberäkningar.  
 
Men i fallet med vridchucken valdes det enklare konceptet eftersom det hade tagit lång tid 
och krävts mycket detaljkonstruktion, som det inte fanns tid för. Den vridchuckslösning 
som valdes har också fördelen att den har två lediga platser i hålbilden så att dubbla 
uppsättningar med fästöron kan vara monterade samtidigt vilket gör moduläriteten 
marginellt bättre.  
 
Konceptgenereringen och valet av koncept var tänkt att vara separata faser, men eftersom 
det är snabbt gjort att skissa upp komponenter direkt i Solidworks och simulera dem i 
sammanställningarna så fick arbetet en lite mer ”Lean-karaktär” med ständiga små 
förbättringar. 
 
Om mer tid hade funnits hade troligen konstruktionen kunnat göras lättare eftersom 
framförallt spantplåtarna kunnat skäras ur mer i områden där spänningarna var låga. Här får 
man väga bearbetningspriset mot materialkostnaden och den faktiska vinsten. Eftersom 
hela maskinen eventuellt kommer förses med hjul så spelar inte vikten så stor roll.  
 
En stor fördel med konstruktion som valts för chucken är att det går lätt (6 skruvar)att byta 
de tre backarna samt att man kan montera plattor med andra typer av verktyg i t.ex. stift och 
spårmejslar, tid för att konstruera en hel serier med fasthållningsverktyg fanns helt enkelt 
inte utan detta kommer överlåtas till Diones personal att utveckla de verktyg som behövs. 
 
Simuleringarna som har använts i början är inte helt realistiska. Mätningarna har skett som i 
första vridstyvhetsberäkningen (figur x), realiteten är att momentet inte placerades där utan 
skulle ligga ca 240 mm ovanför bädden. Detta upptäcktes inte innan simuleringarna med 
chuck och bädd påbörjades, konstruktionen var då mycket stabilare eftersom momentet låg 
i en annan riktning. För att dra nytta av detta kunde tjockleken på spanten minskas till 
10mm vilket gjorde att en del vikt kunde sparas hos de komponenterna. Om detta ska tolkas 
som en del av produktframtagningen eller allmänt bristfälliga 
hållfasthetsberäkningskunskaper är oklart.  
 
Simuleringarna har gjorts med ett moment på 18kNm vilket är 1,5 gånger större än det som 
motorpaketet kan leverera. Hur realistiskt det är att använda fast inspända komponenter i 
simuleringar och hur det påverkar resultatet är oklart. 
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Konstruktionen är inte 100% färdigt utan ska tolkas mer som ett vägledande koncept. Till 
exempel saknas någon typ av fasthållning till glidplattorna i plast, ett förslag är försänkta 
skruvar. Stöd för kolvstången saknas också, det som diskuterades var en enklare 
trapetsgängad domkraft eller stödbenet till en husvagn eftersom båda finns att köpa direkt i 
butik, behovet ansåg inte finnas för en hydraulikmanövrerad lösning.  
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7 Slutsatser  
Det konstruktionsförslag som har tagits fram anser jag uppfyller de ställda kraven och 
önskemålen om specifik materialanvändning. Konstruktionen är anpassad efter det 
motorpaket och chuck som Dione köpt in. Hänsyn har tagits för att få en enkel tillverkning 
där mycket plåt använts.  
 
Konstruktionen har till största delen beräknats med simuleringar i Solidworks och ska 
enligt min bedömning hålla för belastningen. Ytterligare studier i hur simuleringar utförs 
mer realistisk skulle behövas. 



Examensarbete: Demonteringsrigg – För gängade hydraulikcylindrar 

 
 
 

48 

8 Förslag på fortsatta undersökningar 
En idé som snabbt togs upp på ett möte är att installera någon typ av mätutrustning för att 
mäta moment och då kunna återmontera glandermutter med korrekt dragning av moment. 
Lastceller var ett förslag men ansågs för dyrt. En enkel manometer på ingående hydraulolja 
samt en graf över momentkurvan vid givet tryck ansågs enklare. Detta något som skulle 
kunna utredas mer för att ytterligare förbättra konstruktionen.  
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DINAMIC OIL S.P.A. con Socio Unico

Output torque T2 Nm 12000 12000

Output Speed n2 rpm 5 5

Power P kW 6,3

Ratio i - 51,43 51,43

Number of stages s - 2 2

Gearbox Efficiency g - 0,951

Input Torque T1 Nm 245

Input Speed n1 rpm 257

Limit Values

Power P1 kW 6,6 P1<8

Motor 17

Motor displacement V cc 200

Equivalent Displacement Veq cc 10275,7

Motor Mechanical Efficiency m - 0,80

Motor Volumetric Efficiency v - 0,95

Pressure p bar 96 p<110

Oil Flow Q l/min 54,1 10<Q<60

OMR200

2013-10-01 Hydraulic Application



Kedjehjul för kedja 12 B-1

Enradiga - simplex

Delning p 3/4" - 19,05 mm
Inv. bredd b1 11,68 mm
Rulldiameter d1 12,07 mm
Tandbredd b 10,67 - 11,00 mm

Artikelnr

112-11
Benämning

Kedjehjul

Z 11
Dd 67,62
Dy 75
D förb. 14
D max 26
D1 46
L 35
F 29,5
E 84
H 32
Vikt kg 0,5
Welded Hub

Created: 2014-05-16 15:22:31

Address: Ramström Transmission AB
Smidesvägen 4-8
171 41 SOLNA
Sweden

Phone:
Fax:
Web:
Email:

08 - 40 40 100
08 - 40 40 199
www.ramstromtransmission.se
info@ramit.se



BF-LMB - Raka tunnväggiga glidlager, Ø 26 - 75

Raka, självsmörjande lager med tre skikt. Stål/sinter/blyfri PTFE
Finns även i BM-LMB (svart inv)

Artikelnummer

420-BF-50-60-LMB
Benämning

Plain bushing

d 50
D 55
L 60

Created: 2014-05-16 12:00:39

Address: Lagermetall AB
Boskärsgatan 23
702 25 Örebro
Sweden

Phone:
Fax:
Web:

019-20 96 60
019 - 12 38 55
www.lagermetall.se



BF-LMB - Raka tunnväggiga glidlager, Ø 26 - 75

Raka, självsmörjande lager med tre skikt. Stål/sinter/blyfri PTFE
Finns även i BM-LMB (svart inv)

Artikelnummer

420-BF-30-40-LMB
Benämning

Plain bushing

d 30
D 34
L 40

Created: 2014-05-16 11:47:14

Address: Lagermetall AB
Boskärsgatan 23
702 25 Örebro
Sweden

Phone:
Fax:
Web:

019-20 96 60
019 - 12 38 55
www.lagermetall.se



Kompletta stålagerhus i gjutjärn, typ UCP2

Dessa lager är normalt enligt JIS-standard. Lager med efterbeteckning "E" är dock borrade enligt ISO-standard

Artikelnummer

UCP 205
Benämning

Stållagerhus

Axel Ø 25
H 36.5
B 140
D 105
A 38
S 19
M 13
J 71
F 34
Bult(mm) 10
Lagernr UC 205
Husnr P 205
Viktkg 0.8

Created: 2014-05-16 12:15:10

Address: Nomo Kullager AB
Box 510
Gribbylundsvägen 2
183 25 Täby
Sweden

Phone:
Fax:
Web:
Email:

08-630 28 00
08-630 28 90
www.nomo.se
nomo@nomo.se
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TECHNICAL DATA FOR OMR WITH 25 MM AND 1 IN CYLINDRICAL SHAFT

OMR

Hydraulic Motor

Technical data

Type OMR OMR OMR OMR OMR OMR OMR OMR OMR 

Motor size 50 80 100 125 160 200 250 315 375

Geometric displacement
 cm3  51.6 80.3 99.8 125.7 159.6 199.8 249.3 315.7 372.6

 (in3)  (3.16) (4.91) (6.11) (7.69) (9.77) (12.23) (15.26) (19.32) (22.80)

Max. speed
  min-1 cont. 775 750 600 475 375 300 240 190 160

 (rpm) int.1) 970 940 750 600 470 375 300 240 200

  
cont.

 100 195 240 300 300 300 300 300 300

   (890) (1730) (2120) (2660) (2660) (2660) (2660) (2660) (2660)

Max. torque
 Nm 

int.1)
 130 220 280 340 390 390 380 420 430

 (lbf·in)  (1150) (1957) (2480) (3010) (3450) (3450) (3360) (3720) (3810)

  
peak2)

 170 270 320 370 460 560 600 610 600

   (1510) (2390) (2830) (3280) (4070) (4960) (5310) (5400) (5310)

  
cont.

 7.0 12.5 13.0 12.5 10.0 8.0 6.0 5.0 4.0

Max. output
 kW  (9.4) (16.8) (17.4) (16.8) (13.4) (10.7) (8.1) (6.7) (5.4)

 (hp) 
int.1)

 8.5 15.0 15.0 14.5 12.5 10.0 8.0 6.5 6.0

   (11.4) (20.1) (20.1) (19.4) (16.8) (13.4) (10.7) (8.7) (8.1)

  
cont.

 140 175 175 175 130 110 80 70 55

   (2030) (2540) (2540) (2540) (1890) (1600) (1160) (1020) (800)

Max. pressure drop
 bar 

int.1)
 175 200 200 200 175 140 110 100 85

 (psi)  (2540) (2900) (2900) (2900) (2540) (2030) (1600) (1450) (1230)

  
peak2)

 225 225 225 225 225 225 200 150 130

   (3260) (3260) (3260) (3260) (3260) (3260) (2900) (2180) (1890)

Max. oil fl ow

  
cont.

 40 60 60 60 60 60 60 60 60

 l/min  (10.6) (15.9) (15.9) (15.9) (15.9) (15.9) (15.9) (15.9) (15.9)

 (US gal/min) 
int.1)

 50 75 75 75 75 75 75 75 75

   (13.2) (19.8) (19.8) (19.8) (19.8) (19.8) (19.8) (19.8) (19.8)

Max. starting pressure bar  10 10 10 9 7 5 5 5 5

with unloaded shaft (psi)  (145) (145) (145) (130) (100) (75) (75) (75) (75)

Min. starting

  at max. press. drop cont.  80 150 200 250 240 260 240 260 240

torque

  Nm (lbf·in)  (710) (1330) (1770) (2210) (2120) (2300) (2120) (2300) (2120)

 at max. press. drop int.1)  100 170 230 280 320 330 310 350 380

 Nm (lbf·in)  (890) (1500) (2040) (2480) (2830) (2920) (2740) (3100) (3360)

Min. speed3)
 min-1  

10 10 10 9 7 5 5 5 5
 (rpm)

1) Intermittent operation: the permissible values may occur for max. 10% of every minute.
2) Peak load: the permissible values may occur for max. 1% of every minute.
3) Operation at lower speeds may be slightly less smooth.
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Backen | Jaws

ABCD

h

H

3 Zyl.

Ø

mm

A

mm

B

mm

C

mm

G

mm

H

mm

RPM
MAX

min-1

Spannkraft

Gripping force
kg

Art.-Nr./

Order no
EUR

80 80 48 24 M6 x 3 52 7500 9000 N 1,2 ●

Inkl. 1 Satz harter Umkehrbacken, Spannschlüssel, Befestigungsschrauben.

Incl. 1 set of hard solid reversible jaws, key, fi xing screws.

Stahl

Steel

Kranzspannfutter

Lever scroll chucks

Backen | Jaws

 

A F D E

M

B

c
b

a

d
1

d
2

d
3

3 Zyl.

Ø

mm

E

mm

B

mm

F

mm

D

mm

a

mm

M

mm

b

mm

c

mm

RPM
MAX

min-1

Art.-Nr./

Order no
EUR

400 220 105 381 362 120 40xM12 5/8"-11 19,0 650 ●

508 320 120 481,5 462 120 40xM16 3/4“-10 19,0 460 ●

660 406 135 620 580 127 40xM16 3/4“-10 19,0 325 ●

800 410 151 460 700 225 160xM24 3/4“-10 19,0 260 ❍

Inkl. je 1 Satz gehärteter Grund- und Umkehraufsatzbacken, Spannschlüssel, Befestigungsschrauben.

Incl. 1 set each of hardened base jaws and reversible top jaws.

Ø

mm

d1 mm d2 mm d3 mm

Min. Max. Min. Max. Min. Max.

400 130 270 230 350 300 400

508 250 380 330 450 385 500

660 376 470 455 575 515 635

800 260 566 360 750 420 800

Stahl

Steel

3-Backen-Drehfutter mit großer Bohrung

3-jaw lathe chucks with extra large thru-hole

Spannbereich / Clamping range



Bilaga 2 
1. Översiktsritning för hela konstruktionen. 
2. Översiktsritning för bädd. 
3. Översiktsritning för fasthållningschuck. 
4. Översiktsritning för stödsystem. 
5. Översiktsritning för vridchuck. 

 

 



5 4 3 21

7 4 Hexagon Flange Nut ISO - 4161 - M20 - C
6 4 Washer ISO 7089 - 20
5 4 ISO 7411 - M20 x 75 --- 46-WC
4 1 Motor 04-00
3 1 Stödsystem1,1 03-00
2 1 Släde 1,2 02-00
1 1 Bädd1,3 01-00

Pos nr Antal Titel/Benämning, beteckning Material, dimension o.d. Artikel nr/Referens

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

BladRitningsnummer

Ritad avKonstruerad av

Titel/Benämning

Storlek

Tillverkning granskad av Granskad av

1:10
Projektnamn

UtgåvaDetta dokument får inte kopieras utan ägarens skriftliga tillstånd, innehållet får inte delges
till tredje part eller användas i något obehörigt ändamål. Överträdelse leder till åtal.

Vyplacering SkalaGenerell yt-
jämnhet Ra

Generell tolerans
SS ISO 2768-1

ProjektledareMaterial

Ägare

Godkänd av  - datum Massa [g] Densitet [g/mm3]

- ---

10-00 Top asm1,2
1(2)A3

1322299.46

A.ÖDemonteringsrigg

10-000 A1

-A.Ö m
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Ritad avKonstruerad av
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Storlek

Tillverkning granskad av Granskad av
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Projektnamn

UtgåvaDetta dokument får inte kopieras utan ägarens skriftliga tillstånd, innehållet får inte delges
till tredje part eller användas i något obehörigt ändamål. Överträdelse leder till åtal.

Vyplacering SkalaGenerell yt-
jämnhet Ra

Generell tolerans
SS ISO 2768-1

ProjektledareMaterial

Ägare

Godkänd av  - datum Massa [g] Densitet [g/mm3]

- ---

10-00 Top asm1,2
2(2)A3

1322299.46

A.ÖDemonteringsrigg

10-000 A1

-A.Ö m



1 22 21 18 17 19 13 16 20 10 15 14 12 11

8647

3

5

2
22 4 ISO 7042-M20-C
21 4 Washer ISO 7089 - 20
20 4 ISO 7720-M10-C
19 4 Washer ISO 7089 - 10
18 2 ISO 4162 - M10 x 50 x 26-N
17 2 ISO 4162 - M10 x 40 x 26-N
16 4 ISO 7411 - M20 x 45 --- 27.5-WN
15 1 Axel 25x130 SS 2244 01-01
14 1 Sprocket-112-11-FR-Ramstrom

1   Ball-Bearing-UCP-205-Sleeve-Nomo
1   Ball-Bearing-UCP-205-Housing-Nomo

13 2 Ball-Bearing-UCP-205-Nomo
12 1 Bädd gavel 1,0 SS 1412 01-02
11 1 Spant 1,2 gavel SS 1412 01-03
10 2 50x50 SS 1412
9 4 Stödplåt bock Plast 01-05
8 8 Tvärplåt 1,3 SS 1412 01-06
7 1 Tvärplåt motor 1,1 SS 1412 01-07
6 1 Bottenplåt 1,0 SS 1412 01-08
5 1 Motorfäste 1,0 SS 1412 01-09
4 8 Spant 1,2 SS 1412 01-10
3 4 Spant motor 1,0 SS 1412 fromparent+

000-000
2 2 Profil 150x150 SS 1412
1 2 vinkeljärn 150x150 SS 1412

Pos nr Antal Titel/Benämning, beteckning Material, dimension o.d. Artikel nr/Referens
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UtgåvaDetta dokument får inte kopieras utan ägarens skriftliga tillstånd, innehållet får inte delges
till tredje part eller användas i något obehörigt ändamål. Överträdelse leder till åtal.

Vyplacering SkalaGenerell yt-
jämnhet Ra

Generell tolerans
SS ISO 2768-1

ProjektledareMaterial

Ägare

Godkänd av  - datum Massa [g] Densitet [g/mm3]

- ---

01-00 Bädd1,3
1(2)A3

802854.78

A.ÖDemonteringsrigg

01-00 A1

-A.Ö m
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5

3

10

897114

12

13

2

1

14

6

17

17 3 Back1,0 SS 2244 02-12
16 4 ISO 7412 - M16 x 45 --- 26-WN
15 1 AGlanderchuck test2 SS XXXX-XX 000-000
14 4 420-BF-50-60-LMB-lagermetall
13 4 ISO 4162 - M12 x 25 x 25-C
12 4 Washer ISO 7093 - 20
11 2 Förstärkningsribba släde1,0 SS 1412 02-01
10 1 Förstärkning släde1,1 SS 1412 02-02
9 2 Glidplast under300 Glidplast 02-03
8 2 Glidplast uppe300 Glidplast 02-04
7 2 Glidplatta under300 SS 1412 02-05
6 2 Förstärkning bussning glanderchuck SS 1412 02-06
5 1 Glanderchuck gavle1,1 SS 1412 02-07
4 2 Slide gavel1,1 SS 1412 02-08
3 2 Glidplatta1,1 SS 1412 02-09
2 2 Glanderchuck slideaxel50x300 SS 2244 02-10
1 2 Glanderchuck bussning 50 SS 2272 02-11

Pos nr Antal Titel/Benämning, beteckning Material, dimension o.d. Artikel nr/Referens
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till tredje part eller användas i något obehörigt ändamål. Överträdelse leder till åtal.

Vyplacering SkalaGenerell yt-
jämnhet Ra

Generell tolerans
SS ISO 2768-1

ProjektledareMaterial

Ägare

Godkänd av  - datum Massa [g] Densitet [g/mm3]

- ---

02-00 släde
1(2)A3

180501.59

A.ÖA.Ö

02-00 A1

-A.Ö m
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Vyplacering SkalaGenerell yt-
jämnhet Ra

Generell tolerans
SS ISO 2768-1

ProjektledareMaterial

Ägare

Godkänd av  - datum Massa [g] Densitet [g/mm3]

- ---

02-00 släde
2(2)A3

180501.59

A.ÖA.Ö

02-00 A1

-A.Ö m



7 6 5

9

11

8

12

1

15

10

16

13

14

2

3

4 16 1 ISO 4015 - M12 x 45 x 30-N
15 1 Washer ISO 7093 - 12
14 13 ISO 10512-M8x1.0-N
13 13 ISO 10669-8.8-N
12 13 ISO 4016 - M8 x 40 x 22-WC
11 1 420-BF-30-40-LMB-lagermetall
10 1 Stödaxel cylinderstöd SS 2244 03-01
9 1 Plåt styrning cylinderstöd SS 1412 03-02
8 1 Styrning cylinderstöd 1,0 SS 2172-03 03-03
7 3 Sidogavel cylinderstöd SS 1412 03-04
6 1 botten cylinderstöd1,0 SS 1412 03-05
5 2 gavle cylinderstöd1,0 SS 1412 03-06

1     rod-s-160-40_22-200-mf3-f2-arcos
1   rod-s-160-40_22-200-mf3-f2-arcos
1   cylinder-s-160-40_22-200-mf3-f2-arcos

4 1 s-160-40_22-200-mf3-f2-arcos
3 2 Stödgavel 1,1 SS 1412 03-07
2 2 Stöd sidoplåt1,1 SS 1412 03-08
1 1 Stödcylinder plåt1,1 SS 1412 03-09

Pos nr Antal Titel/Benämning, beteckning Material, dimension o.d. Artikel nr/Referens
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SS ISO 2768-1
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Godkänd av  - datum Massa [g] Densitet [g/mm3]

- ---

03-00 Stödsystem1,1
1(2)A3
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A.ÖDemonteringsrigg

03-00 A1

-A.Ö m
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Vyplacering SkalaGenerell yt-
jämnhet Ra

Generell tolerans
SS ISO 2768-1

ProjektledareMaterial

Ägare

Godkänd av  - datum Massa [g] Densitet [g/mm3]

- ---

03-00 Stödsystem1,1
2(2)A3

15437.16

A.ÖDemonteringsrigg

03-00 A1

-A.Ö m
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10

3
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9

7
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8

18 2 ISO 4162 - M12 x 25 x 25-N
17 2 Washer ISO 7093 - 16
16 4 Hexagon Flange Nut ISO - 4161 - M20 - N
15 4 Washer ISO 7093 - 20
14 4 ISO 7411 - M20 x 60 --- 42.5-WC
13 12 Hexagon Nut ISO - 4034 - M16 - N
12 12 Washer ISO 7089 - 16
11 12 ISO 7411 - M16 x 60 --- 38-WC
10 4 Vridchuck planskiva förstärkning SS 1412 04-01
9 4 Vridchuck förstärkning SS 1412 04-02
8 1 Vridchuck axel50 SS 2244 04-03
7 2 Gavel vridchuck SS 1412 04-04
6 2 Botten vridchuck SS 1412 04-05
5 5 Stödribba yoke SS 1412 04-06
4 1 Motoryoke SS 1412 04-07
3 1 Backskiva SS 1412 04-08
2 1 ksv_motor_princip SS XXXX-XX 000-000
1 1 ksv_motor_princip_2 SS XXXX-XX 000-000

Pos nr Antal Titel/Benämning, beteckning Material, dimension o.d. Artikel nr/Referens

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

BladRitningsnummer

Ritad avKonstruerad av

Titel/Benämning

Storlek

Tillverkning granskad av Granskad av

1:5
Projektnamn

UtgåvaDetta dokument får inte kopieras utan ägarens skriftliga tillstånd, innehållet får inte delges
till tredje part eller användas i något obehörigt ändamål. Överträdelse leder till åtal.

Vyplacering SkalaGenerell yt-
jämnhet Ra

Generell tolerans
SS ISO 2768-1

ProjektledareMaterial

Ägare

Godkänd av  - datum Massa [g] Densitet [g/mm3]

- ---
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