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Förord 
 
Som avslutning på den treåriga högskoleingenjörsutbildningen i maskinteknik vid Luleå 
tekniska universitet, institutionen i Skellefteå görs ett examensarbete på 10 poäng. 
Denna rapport är resultatet av det examensarbete som jag under 10 veckor har gjort på 
Hydrauto Engineering AB i Skellefteå.  
 
Examensarbetet har utförts inom ”Akademiker i företag” ett projekt vars syfte är att bidra till 
utvecklingen av små och medelstora företag i Västerbotten och Norrbotten 
 
Jag vill tacka följande personer för deras support och medverkan vid genomförandet av detta 
examensarbete. 
 
Magnus Bergström, Hydrauto Engineering, uppdragsgivare. 
Morgan Nilsson, Hydrauto Engineering, handledare. 
Gunnar Landsell, Ltu, för råd och kritisk granskning. 
Samt alla andra på Hydrauto Engineering AB som jag fått tips och råd av. 
 
 
 
 
 
 
Skellefteå den 3 juni 2005 
 
 
Marcus Rosenius 
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Sammanfattning 
 
Hydraulcylindrar med hålad kolvstång har idag en kolv som gängas direkt på eller i 
kolvstången. Med dessa förband mellan kolv och kolvstång kommer kolvförbandet att fungera 
som ett kort tjockt skruvförband, där kolvens sträcklängd blir väldigt kort och kolven får en 
hög fjäderkonstant vid förspänning och belastning av förbandet.  
För att slippa glapp eller risk för att kolven ska börja gängas upp när cylindern arbetar krävs 
ett väldigt högt åtdragningsmoment och någon form av gänglåsning, ofta loctite 638 till dessa 
kolvförband.  
 
Det största problemet med dessa förband är då kunder ska serva dem. För att kunna lossa 
kolven krävs det uppvärmning för att lösgöra gänglåsningen och ett väldigt högt moment för 
att skruva lös kolven från kolvstången. 
 
Min uppgift var att konstruera ett förslag på ett kolvförband som inte kräver lika högt 
åtdragningsmoment och inte heller någon form av gänglåsning. 
 
Detta gjordes genom att konstruera en ny kolvförbandsmodell som bygger på att kolven 
skruvas fast med vanliga skruvar i en kuts som sitter fast i kolvstången. I och med att man har 
flera skruvar kan man få kolven att sitta väldigt hårt mot kolvstången genom att dra skruvarna 
till rätt åtdragningsmoment med en momentnyckel. 
Man har även större möjlighet till att optimera förbandet genom olika skruvdimension och 
klämlängder tills man får ett förband som inte avlastas vare sig när cylindern arbetar dragande 
eller tryckande, därigenom behöver inte kolvförbandet någon gänglåsning. 
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Abstract 
 
Existing hydraulic cylinders with hollow piston rod have a piston that is threaded on the 
piston rod. With these attachments between the piston and the piston rod the piston joint will 
work like a short stiff screw joint where the pistons stretch length is very short and the piston 
gets a high spring rate when the piston joint is tightened. 
To prevent the piston from loosening the piston joint needs to be tightened with a very high 
torque, and it needs some form of thread locking (loctite 638) so the piston stays tightened. 
 
The biggest problem with these piston joints is when the customers perform service on them. 
To loosen the piston from the piston rod the piston joint need to be heated so the thread lock 
loosen, and then a very high loosening torque is needed to unscrew the piston. 
 
My task was to construct a new piston joint suggestion that doesn’t need the same high 
tightening and loosening torque nor any thread locking. 
 
This was solved by constructing a new piston joint that attaches the piston with a couple of 
regular screws to a cuts that is fix inside the piston rod. This causes that the new piston can be 
tightened very hard to the piston rod by using a normal torque wrench. 
Also the new piston joint is possible to optimize by changing the screw dimension and length 
to the cuts so the piston joint newer loses its tension and therefore there is no need for any 
thread locking to make sure the piston stays in place. 
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1. Inledning 
 
Hydrauto Engineering AB är ett företag med ca 25 anställda, som är teknikbolaget åt 
Hydrauto inom affärsområdet Hydrauto cylinders. De tillverkar hydraulcylindrar inom olika 
applikationsområden t.ex. mobilkranar, grävmaskiner, lastbilar och truckar. Till dessa olika 
cylindrar finns ett antal olika sätt att fästa kolven i kolvstången (så kallat kolvförband). Se 
figur 1.  

 
Figur 1. Cylinder med markerat kolvförband. 

 

1.1 Projekt 
 
De ville att jag skulle ta fram ett förslag till ett alternativt kolvförband och detta förband 
skulle ha servicevänlighet som främsta egenskap. Jag skulle även göra ett beräkningsprogram 
för det alternativa kolvförbandet som förenklar beräkningar vid dimensionering. 
 
För att begränsa arbetet med tanke på den tid som jag har att göra detta på så beslutades att jag 
skulle koncentrera arbetet på kolvförband till cylindrar med hålad kolvstång för mobilkranar, 
och med cylinder innerdiameter på 140 till 180mm. 
 

 
Bild 1. Kran med markerad lyftcylinder och vippcylinder 
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2. Begrepp 
 
Tryck & Drag 
När förband/cylinder arbetar dragande = FDrag 
När förband/cylinder arbetar tryckande = FTryck 
Se figur 2 
 
 
 

 

 
 
 
Cylinder/kolv dimension 
När cylinder, kolv eller förbandsstorlek t.ex. 140/100 nämns menas kolvstångsdiameter 
100mm och cylinderinnerdiameter 140mm 
 

 
Figur 2. Cylinder med tryck och drag riktning. 

FDrag/2 

FDrag/2 

FTryck 
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2.1 Labbtest 
 
När kolvförbanden ska utmattningstestas går testet till på följande sätt. Två stycken kolvar 
monteras på en kolvstång som är identisk på båda sidorna, sedan trycks förbandet in i en 
provburk och två sidostycken skruvas fast på sidorna med 14st gängstänger, figur 3.  
Sedan fylls paketen med olja och körs med tryck växelvis på kolvstångssidan och på 
kolvsidan bild 2. Testet körs oftast med 6st provburkar, detta för att få ett någorlunda pålitligt 
resultat. 

 
 

 

 
Figur 3. Provburk & Kolvförband utan gängstänger. 

 
Bild 2. 6st provburkar för kolvförband 
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3. Befintliga förband mellan kolv och hålad kolvstång 

3.1 Tappkolv 
 
En kolvförbandsmodell som idag finns i produktionen är tappkolv figur 4. Denna kolvmodell 
sitter ihop genom att kolven har en tapp som har en utvändig gänga och kolvstången har en 
invändig gänga.  
För att förbandet ska klara belastningar som de utsätts för måste förbandet dras väldigt hårt. 
Detta för att inte glapp skall uppstå mellan kolv och kolvstång när cylindern arbetar dragande. 
Det krävs större åtdragningsmoment ju större kolven/cylindern är och det är vid cylindrar med 
innerdiameter större än 140mm som det börjar bli riktigt jobbigt att dra förbandet tillräckligt 
hårt. 
 
Vid labbtestet av förbandet drogs kolvarna med ett moment på 2 500 Nm vilket är det 
moment som kolvförband av den här typen och storleken 140/100 normalt brukar dras.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figur 4. Tappkolv 
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3.1.1 Beräkningar av Tappkolvsförbandet 
För att bättre kunna förstå varför det krävs ett så högt åtdragningsmoment på 
tappkolvsförbandet gjorde jag några beräkningar på det med ungefärliga värden, genom att 
förenkla kolvens och kolvstångens geometri (bilaga 1).  
Dessa visar främst hur den korta tjocka tappen kommer att ha en väldigt hög fjäderkonstant 
19 985 kN/mm som till och med är högre än kolvstångens fjäderkonstant som är 
12 134 kN/mm.  
 
Beräkningarna visar att kolvförbandet kommer att måsta dras med 2 000 Nm om glapp inte 
ska uppstå i förbandet när cylindern arbetar dragande. Och för att undvika att avlastning av 
förbandet sker när cylindern arbetar tryckande skulle det måsta dras med närmare 6 200 Nm.  
 
Men detta är naturligtvis inte möjligt. Så för att undvika att kolven börjar lossna (gängas lös) 
när cylindern arbetar tryckande används ett kraftigt gänglåsande medel, loctite 638. 
 

3.1.2 Labbtest av Tappkolv 
Förbandet med tappkolv kördes i utmattningstest. Testet visade att de klarade kraven som 
gäller för kolvförband med hålad kolvstång med marginal. Testet bestod av 6st provburkar 
vilket motsvarar 12 kolvförband. Testet kördes med 37.5 MPa tryckande och 25 MPa 
dragande. Efter 500 000 cykler hade ingen av dem gått sönder. På grund av att labbtestet tar 
så lång tid att köras klart hann det inte göras klart under examensarbetet. Men man kan ändå 
se av testet att förbandet klarat kraven som ställs. De vill säga 126 000 cykler dragande och 
32 000 cykler tryckande. Men med hur god marginal eller var brott kommer att inträffa 
framgår ej. 
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3.2 Pottkolv 
 
En annan modell som också finns i produktionen går också ut på att skruva fast kolven på 
kolvstången men denna bygger på att kolven har en invändig gänga och kolvstången en 
utvändig gänga figur. 5. Även detta kolvförband kräver ett stort åtdragningsmoment för att 
inte glapp ska uppstå mellan kolv och kolvstång när cylindern arbetar dragande. Även här 
gäller ju större kolv/cylinder desto större åtdragningsmoment och för att kolven inte ska börja 
gängas lös när cylindern arbetar tryckande används även här loctite 638.  
 
Vid labbtestet av detta förband drogs kolvarna med 1 000 Nm som är normalt för denna typ 
av kolvförband med storleken 140/100. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figur 5. Pottkolv 
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3.2.1 Labbtest av Pottkolv 
Förbandet med pottkolv hade redan körts i utmattningstest och det visade att de klarade 
kraven som gäller för kolvförband med hålad kolvstång med god marginal. De hade körts 6st 
provbitar vilket motsvarar 12 kolvar. Testresultatet visade att kolvförbanden klarade mellan 
880 000 till 610 000 cykler med 37,5 MPa tryckande och 25 MPa dragande. Alla 
pottkolvsförband gick sönder i avlastningsspåret på kolvstången. Se bild 3. 
 
 
 
 
 

 
Bild 3. Brottytor på pottkolvsförbandet 
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4. Krav på ett nytt förband 
 

KRAVSPECIFIKATION
1 Förbandet ska klara 126000 cykler tryckande 

och 32000 cykler dragande med max 
arbetstryck i varje riktning.

Se avsnitt 4.1

2 Förbandet ska klara tryck upp till 37MPa i 
tryckande och 20MPa i drag

Se avsnitt 4.2

3 Ska fungera för cylindrar i storleksintervallet. 
Cylinder innerdiameter ca140 - 180mm, eller 
delar av det.

Se avsnitt 4.3

4 Förbandet ska inte behöva dras med ett 
moment högre än 500Nm

Se avsnitt 4.4

5 Förbandet ska inte behöva gänglåsas med 
loctite eller annan gänglåsning

Se avsnitt 4.5

6 Förbandet får inte göra kolven så tjock att den 
försämrar inbyggnadsmåttet för cylindrarna.

Se avsnitt 4.6

 

4.1 Cykler 
 
Att förband med hålad kolvstång som används inom applikationsområdet mobilkranar ska 
hålla för 126 000 cykler i tryckande och 32 000 cykler dragande är kundkrav. 
 

4.2 Oljetryck 
 
Att cylindern ska klara att arbeta med oljetrycket 37 MPa i tryckande och 20 MPa i dragande 
är kundkrav. 
 

4.3 Storleks intervall 
 
Hydrauto har idag ett stort antal kolvförband och varierande storlekar på cylindrar, kolvar och 
kolvstänger på grund av att delar av deras sortiment är produkter som följt med vid uppköp av 
andra företag. Förhoppningarna är att i framtiden kunna använda samma kolvstångsförband 
och kolvstänger till vissa storleksintervall på cylindrar genom att bara variera kolvdiameter. 
Ett förslag för hur standardisering kan se ut se bilaga 2. 
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4.4 Åtdragningsmoment 
 
Det största problemet vid service av pottkolv och tappkolv är att kunna skruva lös kolven då 
den dras med ett väldigt högt moment vid montering plus att den gänglåses med loctite. Så 
den viktigaste egenskapen för det nya förbandet är servicevänligheten, att det ska gå byta ut 
kolven utan att måsta ha en bänk med momentdragningsmaskiner. 
 

4.5 Gänglåsning 
 
Gänglåsning med loctite 638 medför att förbandet måste värmas vid demontering. Kan man 
göra ett förband som inte tappat förspänning när cylindern arbetar tryckande så behöver inte 
det gänglåsas. Och därmed ökar servicevänligheten. 
 

4.6 Inbyggnadsmått 
 
Om förbandet medför att kolven blir för tjock kommer cylinderns inbyggnadsmått att 
försämras och det medför att förbandet inte kommer att kunna användas i många cylindrar då 
man förlorar slaglängd. 
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5. Framtagning av ett nytt kolvförband 

5.1 Förslag 

5.1.1 Svets 
Ett alternativ skulle vara att svetsa förbandet mellan kolv och kolvstång. Hur detta skulle 
kunna göra förbandet mer servicevänligt, kan man fråga sig. Men när man drar åt 
kolvförbanden med pott kolv eller kolv med tapp håller man fast på kolvstångshuvudet och 
drar åt förbandet i kolven. Detta innebär att båda sidorna av kolvstången kommer att dras med 
samma moment. Även om kolvstångshuvudet kräver ett moment som är lägre än det på 
kolvsidan så kommer det ändå att dras lika hårt. Har man istället ett svetsat förband på 
kolvsidan kommer man att kunna dra kolvstångshuvudet med det moment som behövs och 
inte hårdare. 
Problemet med att svetsa kolven är att vissa kunder inte gillar att man vid service skruvar i 
kolvstångshuvudet. De kräver att denna sida ska betraktas som ett fast förband som inte får 
skruvas upp. Detta för om kolvstångshuvudet lossnar på en cylinder så kommer maskinen 
som cylindern sitter i att rasa ihop direkt. Om istället kolven lossnar på en cylinder i en 
maskin så är det mindre risk att maskinen rasar ihop direkt.  
Att detta ska inträffa är minimal risk när kolvstångshuvudet har dragits med rätt moment och 
gängorna låsts på lämpligt sätt, men vid service är det inte säkert att det finns utrustning för 
att dra kolvstångshuvudet tillräckligt hårt eller att gänglåsning glöms bort. Det är därför denna 
fara undviks genom att se till att kunderna aldrig lossar på kolvstångshuvudet. 
 
 

5.1.2 Flera skruvar 
Nästa alternativ skulle kunna vara om man gjorde en kolv med flera skruvar. Ett förband där 
man har flera skruvar att dra åt kolven med skulle innebära att man kan utforma förbandet så 
att det dras åt med ett mindre moment men att det ändå inte börjar glappa när cylindern 
arbetar. Plus att förbandet kan användas till flera dimensioner då både skruvlängd och 
dimension kan varieras. 
 

5.2 Val av förslag att arbeta vidare på. 
 
På grund av vissa kunders krav på att kolven ska demonteras vid service och inte 
kolvstångshuvudet, så blev det kolvalternativet med flera skruvar som jag arbetade vidare på. 
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5.3 Utformning av förbandet 
 
För att kunna göra ett förband av den här typen krävs det en del funderande kring hur 
skruvarna ska fästas, den hålade kolvstången ger inte så mycket utrymme för att skruva direkt 
i. 
Första skissen på hur detta förband ska se ut gjordes. Detta innebär att man försänker en kuts i 
kolvstången och svetsar fast den eller låser den med en låsring. Denna kuts har 5st gängade 
hål där man skruvar fast kolven. Hålen gjordes inte genomgående för att man ska slippa risk 
för oljeläckage in i kolvstången. På kolven har man en försänkning så den styrs och hamnar 
rätt på kolvstången och 5st hål för skruvarna med försänkning till skruvskallarna så de inte 
ska slå i cylinderväggen när cylinder körs i botten. 
 
Jag ritade upp en preliminär modell med Pro/E (figur 6) i dimensionerna 100/140 för att får en 
bättre överblick hur den skulle se ut. Och om skruvarna skulle rymmas.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 6. 3-d bild på nya kolvförbandet utan tätningsspår 
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Av produktionsekonomiska själ visade det sig att om det håller med en låsring för att hålla 
kutsen på plats istället för en svets skulle det bli billigare. Så svetsen byttes mot en låsring och 
en o-ring sattes in i kutsen för att undvika läckage in i kolvstången figur 7. Då får senare 
beräkningar och tester visa om det håller med en låsring eller om det krävs en svets för att 
hålla kutsen på plats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figur 7. 2-d bild på nya kolvförbandet utan tätningsspår på kolv och kuts 
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5.4 Beräkningar 
 
För fullständiga beräkningar på den nya kolvförbands modellen se bilaga 3. 
Jag gjorde beräkningarna på förbandet med dimensionen 140/100 för att se vilka belastningar 
förbandsmodellen kommer att utsättas för.  
 

5.4.1 Krafter 
När cylindern arbetar dragande kommer kraften på kolven att vara 151 kN.  
Och när cylindern arbetar tryckande kommer kraften på kolven att vara 570 kN 
 

 
 

5.4.2 Förspänning, åtdragningsmoment och sättning 
Skruvarna som valdes till förbandet var av modell MC 10:9. Med dessa kan förbandet 
förspännas till man har kraften 525 kN i skruvarna utan att skruvarnas sträckgräns överskrids 
vid åtdragning.  
Sedan kommer kontaktytorna att sätta sig så man har kvar en förspänning på 485 kN.  
För att åstadkomma denna förspänning måste alla 5 skruvarna dras med 330 Nm.  
 
Vid Förspänning och belastning av förbandet kommer skruvarna att ha fjäderstyvheten 3 685 
kN/mm.  
Fjäderstyvheten för godset är något komplex att definiera. En ungefärlig beräkning ger 
fjäderstyvheten 12 654 kN/mm. Innan man kan lita på beräkningsresultatet ska detta värde 
justeras med hjälp av FEM-beräkning på förbandets deformation för att få ett bättre värde. 
Samt bestämma vilka delar som fungerar som klämlängd vid drag, tryck och förspänning. 
 

 
Figur 8. Beräkningar nya förbandet. 

FDragande/2 

FDragande/2 

FTryckande 



          
 
Document description 
EXAMENSARBETE 

Author, contact 
Marcus Rosenius 

Date 
2005-06-03 

Project name 
Kolvförband för hålade kolvstänger 

Project no 
 

Document no 
 

Project period 
20050329 – 20050603 

Page 
Page 14 of 23 

 

 

5.4.3 Diagram 

 
Diagram 1. Förbandets förspänning & belastningskurvor. 
 
Ur diagrammet kan man se hur förspänningen av förbandet kommer att se ut.  
Den blå linjen visar hur skruvarna kommer att töjas.  
Röda visar hur mycket godset deformeras. 
Gröna linjen visar kraften då cylindern arbetar dragande och den bruna tryckande.  
 

5.4.4 Hålplanttryck 
Det högsta hålplanttrycket blir mellan kuts och låsring 744 MPa. Då klarar man sig med ett 
material med HB 160. Se bilaga 3. 

5.4.5 Spänning i kolvstång och skruvar 
I kolvstångens låsringsspår kommer mittspänningen att ligga på –81 MPa och med en 
amplitud på 140 MPa. 
Skruvarna som kommer att ha mittspänning 559 MPa och amplitud på 97 MPa. Se bilaga 3. 
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6. Beräkningsprogram 
 
Efter beräkningarna var klara så lade jag in formlerna och beräkningarna i ett Excel 
dokument. Vissa tillägg gjordes även: 
 
•  Spänningsupptagande arean för skruvarnas gängor byttes från arean av dm till As  
 
•  Analys av lämpligt utnyttjande av skruvar vid åtdragning. Om man drar skruvarna till 
sträckgränsen finns det stor risk att gängorna kommer att gå sönder i kutsen då den kommer 
att vara av ett material med betydligt lägre sträckgräns än skruvarnas 900 MPa.  
 
Att ta fram en lämpligt utnyttjandegrad av skruvarnas sträckgräns beroende på materialet 
gjorde jag genom att titta på några andra cylindrar ur Hydrautos sortiment där det finns 
skruvar som håller fast cylindertoppen. 
 

Beräknat åt moment med utnyttjandegrad
Cylinderdata  XX% av skruvens max förspänning.
Skruv Åtmoment 100% 80%
M14 171 216 172
M16 267 333 266
M18 367 462 370
M20 520 650 520  
 
På Kayaba grävmaskins cylindrar som är utvecklade i Japan har skruvarna dragits till 
motsvarande 80% av max åtdragningsmomet i beräkningsprogrammet. Och godsmaterialet 
har en sträckgräns på 320 MPa.  
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•  Även om kuts materialet väljs till ett material som har högre sträckgräns än de 320 MPa 
som Kayaba cylindrarna har så kan ändå gängorna gå sönder i godset om de inte har 
tillräcklig längd.  
 
Beräkning av erforderlig gänglängd visade att den måste vara minst 14,2 mm. Och som 
förbandet är utformat så är det inget som hindrar att man tar i lite extra och gör gänglängden i 
kutsen närmare 30 mm. 
 
Erforderlig gänglängd: 

s

effs
eL A

Ld
R

**** τρπ
=  

2157

900
264

75.0
16

mmA

MPaR
MPa

mmd

s

eL

s

=

=
=
=
=

τ
ρ

 

Ger erfordrig gänglängd: 
mmLeff 2.14=  

 
 
•  En avlastningskurva och förspänningskurva lades till. Då förbandet arbetar dragande 
kommer kraften inte att angripa kolven på samma sätt och därför kommer deformationsbilden 
och fjäderkonstanten att förändras. 
 
•  Beräkningsprogrammet har även en utmattningsberäkning som räknar antalet cykler till 
utmattning med hjälp av SKF-formeln, som kan ge ett riktvärde om antalet cykler. 
 
SKF utmattningsformel: 

3

2

1
12 * 








=

a

ann
σ
σ
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6.1 Resultatfönstret på beräkningsprogrammet 
 

 
Figur 9. Resultatfönstret på beräkningsprogrammet. 
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7. Underlag för utmattningstest i labb 
 
Efter att beräkningsprogrammet var klart (förutom godsets deformation) togs beslut om att ett 
180/100 kolvförband skulle kontrolleras om det klarade alla beräkningar. Och även göra 
FEM-analys för att se spänningsbilden på det. Samt att jag skulle ta fram detaljritningar på 
förbandet för senare utmattningstester på det i labbet. Förändringar av kundernas krav på 
kolvförband innebar att kolvförbandet kommer att köras med nya krav (Se bilaga 4 för 
labbtests kriterier). Förhoppningarna är att förbandet ska klara kolvar från 140/100 till 
180/100. Då testburkarna i labbet är 140mm invändigt kommer trycket istället att ökas till 
förbandets belastning motsvarar den belastning en 180/100 kolv skulle få. 
 

7.1 Justering av godsets fjäderstyvhet 
 
Med hjälp av FEM-analys så justerades godsets fjäderstyvhet samt vilka delar som arbetar 
som klämlängd vid förspänning, tryckande och dragande last. Detta för få ett värde som bättre 
stämmer med verkligheten (Se bilaga 5).  
Detta gav fjäderstyvhet för gods: 
5 442 kN/mm vid förspänning. 
19 637 kN/mm när förbandet arbetar tryckande. 
28 571 kN/mm när förbandet arbetar dragande. 
 

7.2 Resultat från beräkningsprogrammet 
 
Efter några slutliga förändringar på förbandet matades mått och material in i 
beräkningsprogrammet samt de nya fjäderstyvheterna för godset. 
 
Resultat fönstret:  Figur 10 förbandet med max last för en 180/100 kolv 
  Figur 11 förbandet med utmattnings last för en 180/100 kolv 
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Figur 10. Resultat från beräkningsprogrammet vid max last 26MPa Drag & 47MPa Tryck. 
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Figur 11. Resultat från beräkningsprogrammet vid utmattnings last 12MPa Drag & 38MPa 
Tryck. 
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7.3 FEM-analys 
 
För att se spänningar på känsliga delar i förbandet t.ex. låsringsspåret. Gjorde jag FEM-
beräkningar i Pro-Mechanica på delarna (bilaga 6). 
Där kan man se att de mest utsatta delarna var:  
Radien inne i kolven mot kolvstången, detta gjorde så att radien ökades från 1mm till 2mm. 
Kraften från låsringen på låsringsspåret när cylindern arbetar dragande. Här ökades låsringen 
från en 6mm till en 8mm.  
 

7.4 Ritningar 
 
Ritningar på kolvförbandet som skall köras i labbtest. Där två 140/100 kolvförband sitter på 
en kolvstång som är symmetrisk på båda sidor (Se bilaga 7). Och med kolvstångslängd för att 
passa i provburkarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 12. Nya förbandet som ska testas I labb 
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8. Uppföljning mot kravspecifikation 
 

KRAVSPECIFIKATION Resultat
1 Förbandet ska klara 126000 cykler tryckande 

och 32000 cykler dragande med max 
arbetstryck i varje riktning. (Utmattningstryck 
enligt nya testkriterier)

Utmattningstest får visa resultat om kolvförbandet 
klarar antalet cykler.

2 Förbandet ska klara tryck upp till 37MPa i 
tryckande och 20MPa i drag

Enligt beräkningar klarar förbandet oljetrycket  
37MPa tryckande last och 20MPa dragande last. 
(Förbandet klarar även nya kraven för ett 
kolvförband dvs. dragande maxlast 26MPa, 
tryckande maxlast 47MPa)

3 Ska fungera för cylindrar i storleksintervallet. 
Cylinder innerdiameter ca140 - 180mm, eller 
delar av det.

Ok

4 Förbandet ska inte behöva dras med ett 
moment högre än 500Nm

Ok dras med 320Nm för en 180/100 kolv.

5 Förbandet ska inte behöva gäng låsas med 
loctite eller annan gänglåsning.

Förbandet behöver inte låsas med loctite eller 
annan gänglåsning då det har kvar förspänning 
när det arbetar tryckande & dragande. 
Restklämkraft i % av förspänning vid max drag 
=16.3%, max tryck =57.5%

6 Förbandet får inte göra kolven så tjock att den 
försämrar inbyggnadsmåttet för cylindrarna.

Kolvförbandet kräver en kolvtjocklek på 60mm för 
en 180/100 kolv. Vilket är smalare än pottkolvar i 
samma dimension men något tjockare än vad 
tappkolvar i samma dim kan vara.
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9. Förslag på fortsatt arbete 

9.1Uppdatera beräkningsprogrammet  

9.1.1 Förändra fjäderstyvheterna för gods  
Köra FEM-beräkningar för förbandet med olika mått på parametrar som kan behöva varieras 
vid olika kolvdimensioner och hitta matematisk formel för hur fjäderstyvheten förändras för 
delarna vid dessa förändringar. Så formlerna kan användas direkt i beräkningsprogrammet. 
 
Samt ytterligare undersöka vilka delar som arbetar som kläm och sträck -längd/area när 
förbandet förspänns, arbetar dragande eller tryckande. 

9.1.2 Makro och standard på vissa mått 
Makron till programmet så man inte behöver skriva in mått som hänger ihop t.ex. att en 
180/100 kolv ska ha 5st M16 skruvar och en 120/90 kolv ska ha Xst MXX skruvar. Eller att 
en 180/100 kolv ska vara 60mm tjock och att en 120/80 kolv ska vara XXmm tjock. 
 

9.2 Köra förbandet i labbtest 
 
Köra förbandet i utmattningstest i labbet för att säkerställa antalet cykler till haveri, samt för 
att fastställa vilken tillåten spänning som gäller för kolvförbandet. 
 

10 Referenser 
 
[1] Colly Company Handbok om skruvförband   [ISBN 91-630-3882-X] 
 
[2] LTU Kompendium Maskinelement    [Utg 3 1990:05] 
 
[3] KTH Handbok och formelsamling i Hållfasthetslära [Utg 2 1999:4] 
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Beräkningar åtdragningsmoment Tappkolv. 
 

 
 
 

Fjäderkonstanter 
 

L
AEC *

=  

 

Kolv 
 
Sträcklängden är räknat från anliggning mot kolvstång till ett par varv in i gängorna 48mm. 
Och med uppskattad medeldiameter 77mm på kolvtappen. E-modul 206GPa 
 

mmkN
mm

mmGPaCkolv /19985
48

4657*206 2

==  

 
 

Kolvstång 
 
Klämlängden är räknad på samma längd som för kolven. Arean är räknad på stångens 
ytterdiameter 100mm och uppskattat medelvärde på innerdiametern 80mm. E-modul 206Gpa 
 
 

mmkN
mm

mmGPaCstång /12134
48

2827*206 2

==  
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Sättning 
 
Med ytjämnhet Ra = 6.3µm Ger diagram i (Colly Company: Handbok om skruvförband)  
Sättning pga. axialbelastning för ett kontakt par: 6µm. Och sättning i gängor : 5.5µm 
Total sättning Z =11.5µm 
Formel för förspännings förlust pga. sättning från (Colly Company: Handbok om 
skruvförband). 
 

stångkolv

stångkolv
Z CC

CC
ZF

+
=

*
 

 
Ger 
 

kN
mmkNmmkN
mmkNmmkNmmFZ 87

/12134/19985
/12134*/199850115.0 =

+
=  

 
 

Förspänningsförlust pga. yttre last. 
 
I det här fallet dragkraften när cylindern arbetar dragande. Oljetrycket när cylindern arbetar 
dragande är räknat på 20Mpa. Arean som det ligger på är från kolvtång Dstång=100mm till 
kolvens ytter diameter Dkolv=140mm. 
 

4

22
StångKolv DD

A
−

=π  

kNAPFLD 151* ==   
 
Formel: 
 












+
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Åtdragningsmoment 
 
Beräknat på det minsta möjliga utan säkerhetsmarginaler. Så att när Fz och FLB ligger på 
kommer förspänningen att vara noll. 
 
Formel: 
 

( )aagmgsFåt DdkPkFM µµ **5.0*** ++=  
 

mmmedelsdiameterAnliggningD
splanenanliggningioefficientFriktionsk
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Ger: 
 

NmM
smomentetÅtdragning

åt 2000=
 

 
Utförs samma beräkningar för när cylindern arbetar tryckande med oljetrycket 37MPa (Vilket 
är max tryck för denna typ av cylinder) så kommer det att krävas ett åtdragningsmoment på 
6200Nm. 
 
 

Diagrammet 
Diagrammet är främst till för att visa kolvens respektive kolvstångens fjäderstyvhet. Den stora 
sättningen beror till stor del på att ytorna har ett väldigt högt Ra värde i beräkningarna och det 
brukar oftast vara något lägre vid detta förband. 
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Beräkningar på nya kolvförbandet. 

Förspänning och åtdragningsmoment 
 

 

Arbetstryck: 
Tryckande = 37MPa 
Dragande = 20Mpa 
 
Area Kolvsida = 7540mm2 
Area Kolvstångssida = 15394mm2 
 
FLT = Cylinder tryckkraft = 570kN 
FLD = Cylinder dragkraft = 151kN 
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Maximal tillåten förspänningskraft FFMax för skruvarna M16 10:9 
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Ger: 
FFmax = 105kN för en skruv 
FF5max = 525kN för 5 skruvar  
 

Åtdragningsmoment Måt: 
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Ger 
 
Måt = 328Nm 
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Delarnas fjäderstyvhet 
 

L
AEC *

=  

 

Fjäderstyvhet i skruv 
 
Skruven är 70mm lång och gängan på den är 44mm lång. 
 
 
Sträcklängden på skruvhalsen 70mm-44mm = 26mm E-modulen=206Gpa och 
spänningsupptagande diametern är =16mm.  
 
Ger: 

mmkNC halss /1593=−  
Sträcklängden på den gängade delen som utsätts för töjning är gänglängden fram till kutsen 
och d/2 in i kutsen L=25.5mm Spänningsupptagande diametern är räknat på dm = 14.7mm. 
och E-modulen 206Gpa 
 
Ger: 

mmkKC gängas /1370=−  
 
Sammanslagning av delarnas fjäderstyvheter. 

gängashalss

s

CC

C

−−

+
=

11
1  

 
Ger: 

mmkNCs /737=  
för en skruv. 

mmkNCC ss /36855*5 ==  
För 5 skruvar. 
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Fjäderstyvhet i godset 
 
Kolvstångens deformationslängd är L = 28mm  

Tvärsnitt area ( ) 222 3000*
4

mmInnerdiaYttderdiaA ≈−=
π  

E-modul =206GPa 
 
Ger: 

mmkNCstång /22071=  
 
Kutsens Deformationslängd och tvärsnitt area är uppskattade värden som bör optimeras med 
hjälp av FEM och kolla på hur kutsen deformeras vid olika förspännings laster. 
Deformationslängd L = 8mm 

Tvärsnitt area ( ) mmkNhålruvYtterdiaskYtterdiaA /22071*
4

22 =−=
π  

E-modul = 206GPa 
 
Ger: 

mmkNCCuts /22071=  
 
Kolvens deformationslängd och Tvärsnitt area är uppskattade värden som bör optimeras med 
hjälp av FEM och kontrollera hur kolven deformeras vid olika förspänningslaster. 
Deformationslängd L = 12,5mm avstånd mellan kolvstång och skruvskalle. 

Tvärsnitt area ( )22*
4

skruvhålYtterdiaytterdiaKolvstångA −=
π  

Ger: 
mmkNCkolv /117783=  

 

kolvcutsstång

gods

CCC

C
111

1

++
=  

Ger: 
mmkNCgods /12654=  

 
Även godsets deformation dvs vilka delar som agerar klämlängd vid förspänning, dragande 
och tryckande last kommer senare att justeras när de korrekta fjäderstyvheterna har bestämts 
mha FEM. 
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Sättning & Förspänningsförlust pga. sättning. 
 
Ytjämnheten för kontaktytorna och gängorna antas vara Ra =3 Detta ger ur tabeller sättning 
axiellt mellan kontakt par =2,5µm och 4µm för gängor. 
Förbandet har 4 kontaktpar. 
Zaxial= 10µm 
Zgängor=4µm 
Z = 14µm 
 
Förspänningsförlust 
 

godss

godss
Z CC

CC
ZF

+
=

5

5 *
*  

Ger: 
FZ = 40kN 
 

Förspänningsförlust pga yttre last 
När cylinder arbetar dragande 
 












+
−=−

godss

skruv
LDdragLb CC

CFF
5

1  

 
Ger: 
FLb-drag = 117kN 
 
När cylinder arbetar tryckande 
 












+
=−

godss

s
LTtryckLb CC

CFF
5

5  

Ger: 
FLb-tryck = 129kN 
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Restklämkraft i % av förspänning. 
 

Vid dragande belastning: 
( )

%70
max5

max5 =
+− −

F

ZdragLbF

F
FFF

 

Vid tryckande belastning: 
( )

%68
max5

max5 =
+− −

F

ZtryckLbF

F
FFF

 

För att göra det tydligare se diagram 
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Hålplanttryck 

 
 
1. Mellan kolv och kolvstång 
Pga fasningar på kolvstången 6x20° på yttersidan och 3x30° på insidan blir kontakt arean 
 

( ) 222 25215,388,47* mmA =−= π  
F = FF5max+ FLa-tryck – FZ 
 

dragLbdragLtryckLa FFF −−− −=  

FLa-tryck= 441kN 
 
Yttrycket F/A = 367MPa 
 
2. Mellan Kolv och skruv 
Ytterdiameter på skruvskallen = 26mm. Diameter på skruvhålet = 17,5mm. 
A=211,86mm2 

F= (FF5max+ FLa-drag – FZ)/5 
dragLbdragLdragLa FFF −−− −=  

FLa-drag = 34kN 
 
Yttrycket F/A= 490MPa 
 
3. Mellan Låsring och kolvstång 
Stångens innerdiameter är 77mm och låsringsspåret är 3mm 
A=754mm2 
F= (FF5max+ FLa-drag – FZ) 

1

2

3

4
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Yttrycket F/A= 688MPa 
 
4. Mellan Kuts och Låsring 
Kuts ytterdiameter 77mm låsring 3mm 
A=697 
F= (FF5max+ FLa-drag – FZ) 
Yttrycket F/A = 744MPa 
 
 
Tabell över max tillåtet hålplanttryck i förhållande till materialets hårdhet. 

HB N/mm2

340 1650
300 1450
260 1250
220 1050
190 900
160 750
130 600
100 450
80 350
60 250  

 
Så för kutsen krävs ett material med minst HB160 



BILAGA 3      
 
Document description 
EXAMENSARBETE 

Author, contact 
Marcus Rosenius 

Date 
2005-06-03 

Project name 
Kolvförband för hålade kolvstänger 

Project no 
 

Document no 
 

Project period 
20050329 – 20050603 

Page 
Page 10 of 12 

 
 

Spänning i kolvstången 
 
När cylinder arbetar dragande. 

 
 
Friläggning och förenkling av kolvstången. 

 
 
Arean  
Arean i det smala området inne i radien =2443mm2 
Ger Spänningen till vänster om Låsringen (mellan låsring och kolvstångshuvud): 

MPa
mm
kN

sidaVänsterDrag 62
2443

151
2 ==−σ  

F5Fmax-FLb-drag-FZ=368kN 

L[mm] 

FLd=151kN F5Fmax+FLa-drag-FZ=519kN 

F[kN] 

-368 

0 

151 
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Ger Spänningen till höger om Låsringen (mellan låsring och kolv): 
 

MPa
mm
kN

sidaHögerDrag 151
2443

368
2 −=

−
=−σ  

 
 
 
När cylindern arbetar tryckande, beräknas på samma sätt och ger: 

 
Spänningen till vänster om Låsringen (mellan låsring och kolvstångshuvud): 

MPa
mm
kN

sidaVänsterTryck 233
2443

570
2 −=

−
=−σ  

 
Spänningen till höger om Låsringen (mellan låsring och kolv): 

MPa
mm
kN

sidaHögerTryck 378
2443

926
2 −=

−
=−σ  

 

F5Fmax+FLa-tryck-FZ=926kN 

L[mm] 

FLT=570kN F5Fmax-FLb-tryck-FZ=356kN 

F[kN] 

-926 

0 

-570 
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Erforderlig gänglängd 
 

s

effs
eL A

Ld
R

**** τρπ
=  

 
 

2157

900
264

75.0
16

mmA
MPaR
MPa

mmd

s

eL

s

=

=
=
=
=

τ
ρ

 

Ger erfordrig gänglängd: 
mmLeff 2.14=  
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Testkriterier för nytt kolvförband 
 
Dragande: Max last  26MPa 

 Utm. Last  12MPa 
 Antal cykler  32000st 

 
Tryckande: Max last  47MPa 

 Utm. Last  38MPa 
 Antal cykler  126000st 

 
 

Provkriterier för 140/100 förband som körs som ett 180/100 förband 
 
  

Dragande  28MPa 32000cykler 

Tryckande  63MPa 126000cykler 
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FEM-analys av godsets fjäderstyvhet. 
 

Kolvstången. 
Stången låstes fast på anläggningsytan mot kolv och kraften 400kN lades på i riktning mot 
kolvsidan. 

 
Deformation I X-led på låsringsspåret 
 
Deformation X-led i låsringsspåret blev då 0.014mm 
 
Detta ger fjäderkonstant för kolvstången: 
 

mmN
mm
kNCStång /57.28571428

014.0
400

==  
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Kolv Tryckande 
Kolven låses vid kolvstångsfästet och kraften 400kN läggs på kolvens trycksida och i 
skruvhålen. 

 
Deformationen i X-led på skruvskalle ytorna. 
 

 
Graf över inner kanten på skruvhålen och ytterkanten på skruvhålen, samt medelvärde 
 
Medel deformationen på skruv ytorna är 0.00637mm 
 
Detta ger fjäderstyvheten för kolven vid tryckande belastning. 
 

mmN
mm

kNCKolv /51.62794348
00637.0
400

==  
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Kolv förspänning 
Kolven låses vid kolvstångsfästet och kraften 400kN läggs på i skruvhålen 

 
Deformation I X-led på skruvhålen 

 
Graf över inner kanten på skruvhålen och ytterkanten på skruvhålen, samt medelvärde 
 
Medel deformationen på skruv ytorna är 0.03387mm 
 

mmN
mm
kNC Förspkolv /88.11764705

034.0
400

_ ==  
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Kuts 
Kutsen låstes i låsringsspåret och kraften 400kN lades på i riktning mot kolven på ytorna i 
skruvhålen 8mm in i kutsen. 

 
Deformation i X-led på kutsens skruvhål 

 
Diagram över deformationen 8mm in i kutsens skruvhål 
 
Medel deformation 0.0255mm. 
 

mmNkNCCuts /51.15686274
0255.0

400
==  
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Godsets fjäderstyvhet vid förspänning 
 

 
Bild på vilka delar som agerar klämlängd vid förspänning av förbandet 

mmkN

mmkNmmkNmmkN

C gförspänninG /5442

/15686
1

/28571
1

/11765
1

1
=



















++
=−  

 
 

Godsets fjäderstyvhet vid tryckande 
 

 
Bild på vilka delar som agerar klämlängd vid tryckande last på förbandet 

mmkN

mmkNmmkN

C tryckandeG /19637

/62794
1

/28571
1

1
=



















+
=−  
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Godsets fjäderstyvhet vid dragande 
 

 
Bild på vilka delar som agerar klämlängd vid dragande last på förbandet 
 

mmkNC dragandeG /28571_ =  
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FEM-analys av förbandet som ska labbtestas. 
 

Spänning vid Max Last 

Kolv Dragande med radie2mm kanten mot kolvstång 

 

Kolv Tryckande med radie 2mm kanten mot kolvstång 
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Kolvstång Dragande med 6mm låsring 

 

Kolvstång Dragande med 8mm låsring 
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Kuts Dragande 
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Spänning vid Utm Last 
 

Kolv Tryckande med radie2mm kanten mot kolvstång 

 

Kolvstång Dragande med 8mm låsring 

 












