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Förord 
 
I utbildningen vid YTH Maskinteknik ingår att genomföra ett examensarbete i grupp. 

Arbetet omfattar 8 högskolepoäng och målsättningen är att vi ska tillämpa och fördjupa 

våra kunskaper från utbildningen. 

 

Vår projektidé kommer från Jan Skott som är tjänstledig från Ferruform för att 

genomföra denna utbildning. Anledningen till projektidéns uppkomst är de problem som 

finns med dagens gradningsutrustning. En ökning av produktionstakten genererar ett 

ökat antal mantimmar för kontroll och efterjustering. Vårt examensarbete ska bidra till en 

förbättring på en av de befintliga gradningsutrustningarna så att efterarbetet kan 

minimeras. 

 

Vi vill även passa på att tacka våra handledare Torsten Nilsson och Kjell Lindfors för 

deras synpunkter och stöd under projektets gång. 

 

Luleå, december 2003. 

 

Patrik Johansson 
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Pär Lindskog 

Jan Skott 

Anders Suikki 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning 
 
Vid skärande bearbetning uppstår vassa grader och skarpa kanter. Det måste finnas en 

operation i tillverkningsprocessen som tar bort dessa. Syftet med projektet har varit att ta 

fram en säker och stabil gradningsutrustning till en industrirobot, då den utrustning som 

används idag har brister i både stabilitet och effektivitet. När den automatiska gradningen 

fungerar tillfredsställande kan ett stort antal mantimmar sparas, eftersom personal inte 

behöver korrigera och grada detaljerna manuellt. Undersökningar av miljön kring den 

befintliga gradningsutrustningen samt en djupgående analys av konstruktionen visar på 

svagheter i både konstruktion och luftförsörjning. Resultatet är en helt ny konstruktion 

som bygger på en motor med 38 % högre effekt. Stabiliteten har förbättrats på flera 

punkter. Trots förbättring av stabiliteten är yttermåtten mindre och vikten har reduceras 

med 12 %. En förutsättning för effekthöjning är dock att de brister vi funnit i 

tryckluftsystemet åtgärdas. Utrustningen får idag inte tillräckligt luftflöde för att arbeta 

optimalt. Vi presenterar i rapporten ett fullständigt tillverkningsunderlag för vår 

konstruktion. Ett särskilt avsnitt ägnas åt beräkningar av lämpliga ledningsdimensioner 

samt vilka åtgärder som bör vidtas för att utrustningen skall arbeta optimalt. 
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1 Inledning 
Vid Ferruform AB i Luleå tillverkas bland annat bakaxelbryggor till lastbilar. Dessa 
bakaxelbryggor maskinbearbetas i flera olika steg. I slutfasen av bearbetningslinjen ingår 
en gradningsoperation där grader och skarpa kanter elimineras. Denna gradnings-
operation utförs av två industrirobotar som har var sin uppsättning av gradnings-
utrustningar. I dagsläget finns det fem olika typer av gradningsutrustningar för skiftande 
geometrier. 

1.1 Företagspresentation1 
Ferruform är ett högteknologiskt verkstadsföretag i stark utveckling och tillverkar idag 
bland annat ramkomponenter och bakaxelbryggor till Scanias lastbilar och bussar. 
Företaget utvecklar kundanpassade helhetslösningar från plan plåt till färdigbehandlade 
produkter, alltid kvalitets-, miljö- och leveranssäkrade. En mycket flexibel, 
förbrukningsstyrd och kostnadseffektiv produktionsprocess garanterar högkvalitativa 
produkter i både korta och långa serier.  
 
Ferruform har ca 750 medarbetare och omsätter ca 770 miljoner kronor. Idag förädlar 
företaget över 40 000 ton plåt om året i sina två moderna och högt automatiserade 
verkstäder, i Luleå och vid dotterbolaget Ferruform Components i småländska Konga. 
För närvarande investerar företaget mer än 300 miljoner kronor i en ny rullformnings- 
och ytbehandlingsanläggning samt en unik lasersvets för axlar. 

1.2 Problembeskrivning 
Dagens gradningsutrustning till roboten upplevs ha vissa brister gällande stabilitet och 
effektivitet.  
 
Problem som kan uppstå när gradningsutrustningen inte är tillräckligt stabil och effektiv 
är att ytor som skall gradas inte blir gradade på grund av att verktygsspetsen inte 
överensstämmer med styrsystemets tilltänkta verktygsspets. Problemen med effektiviteten 
beror även på att motorn verkar orkeslös. Till följd av detta tillkommer en extra manuell 
operation efter gradningsroboten där två operatörer måste korrigera ytorna manuellt. Då 
gradningsutrustningen hamnat mycket ur läge kan produktionsstopp uppstå. 
 
Syftet med vårt arbete är att reducera de manuella operationerna som uppstår genom 
dessa brister i gradningsutrustningen. 

1.3 Metod 
För att nå fram till en lösning av stabilitetsproblemet kommer vi att studera och analysera 
konstruktionen på befintlig utrustning. De problem som har med orkeslöshet att göra 
kommer att analyseras genom uppmätning på gradningsutrustningens tryckluftsmatning 
samt undersökning av andra motoralternativ. Utifrån denna bakgrundsstudie tas ett 
förslag på effektivare gradningsutrustning fram och rekommendationer avseende matning 
av tryckluft till utrustningen beräknas och presenteras. 

                                            
1 Ferruform – forming the future. (17.9.2003.) http://www.ferruform.se 
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1.4 Avgränsning 
Arbetet är avgränsat till mekanisk konstruktion och val av motor/drivsystem. 
Avgränsning har även gjorts till en av fem utrustningar till roboten. 
 
Vad gäller matning av tryckluft för drivning av motorn har avgränsning gjorts i det 
befintliga rörnätet. Våra beräkningar har gjorts från närmsta anslutningspunkt på 
stamnätet. 

1.5 Förtydligande av använda termer 

1.5.1 Utrustningens benämning i denna rapport 
Vi har konsekvent försökt att använda oss av följande terminologi; med utrustning avses 
hela den utrustning som kopplas till robotens verktygsfäste för att utföra någon form av 
gradningsoperation. I denna utrustning ingår det vi kallat motorn, det vill säga den 
tryckluftsdrivna ”roterande filmaskinen”. I texten hänvisas även till verktygsväxlarfästet 
vilket avser den platta som fäster utrustningen i robotens verktygsfäste.  

1.5.2 Pneumatiska beräkningar, enheter och terminologi 
Pneumatikbranschen använder inte standardenheter enligt SI-systemet, våra beräkningar 
är utförda i de enheter som pneumatikbranschen dagligen använder. Presentation av 
beräknade enheter omvandlade till gällande SI-enheter är gjorda inom parentes efter 
varje beräkning. Motivet till detta är att den personal som efter vår rapport eventuellt 
skall beräkna och modifiera befintligt rörnät är familjär med branschens beteckningar och 
enheter. Det skulle snarare bli än mer förvirrande om vi presenterat våra värden enbart 
enligt gällande SI-enheter. 

1.5.3 Standardbeteckningar för material 
Det har under ett antal år funnits en EU-gemensam norm för materialbeteckningar (stål, 
aluminium etc.). Eftersom denna norm numera är införd i den svenska standarden har vi 
valt att ange materialbeteckningar enligt europanorm (EN) där så är möjligt. 
 
I vissa fall har vi angett materialets handelsnamn eftersom de material leverantörerna 
tillhandahåller inte alltid kan klassas enligt EN-norm.  
 
För att undvika missförstånd har vi även angett den tidigare beteckningen enligt Svensk 
standard (SS) inom parentes i de fall vi angivit en europanorm (EN). Då vi använt 
handelsnamn har den standard handelsnamnet är knutet till angetts inom parentes. 
 
 



Gradningsutrustning 
Sida 7 (24) 

 

 
Examensarbete YTH Maskinteknik 

2 Faktainsamling 

2.1 Uppmätning av tryckluftsmatning 

2.1.1 Teorier kring tryckluft 
Undersökningar i litteraturen angående pneumatiska komponenters ledningsförmåga och 
strömningsmotstånd har lett oss in i att det egentligen inte finns något enhetligt sätt att 
ange flödesdata för ventiler och ledningar. I boken Grundläggande Pneumatik2 finns 
beskrivet bl.a. samband för att beräkna maximalt flöde för en komponent (ventil eller 
ledning) med hjälp av komponentens s k. C-värde.  
 
C-värdet är ett mått på en komponents ledningsförmåga, (jfr konduktans inom 
eltekniken). I boken definieras sambandet enligt; 
 

maxQ C p= ⋅  [1.1] 
 
där max[ ] /Q l s=   om [ ] /( )C l s bar= ⋅  och [ ]p bar=  

eller 3
max[ ] /Q m s=   om 3[ ] /( )C m s Pa= ⋅  och [ ]p Pa=  (enligt SI-systemet). 

 
Boken Grundläggande Pneumatik tar även upp resulterande C-värden vid serie- och 
parallellkoppling av komponenter. Dessa samband behöver vi använda oss av för att 
beräkna olika komponenter som är kopplade efter varandra eller i förekommande fall 
parallellt med varandra. 
 
Allmänt kan sägas att om två eller flera komponenter kopplas i serie kan det resulterande 
C-värdet (Cres) aldrig bli större än det minsta C-värdet i kedjan. Sambandet för att räkna 
ut Cres vid seriekoppling är: 
 

3 3 3 3
1 2

1 1 1 1
...

res nC C C C
= + + +  [1.2] 

 
Om man löser ut Cres ur ekvation 1.2 får man nedanstående ekvation: 
 

3 3 3 13
1 2( ... )res nC C C C− − − −= + + +  [1.3] 

 
 
Vid parallellkoppling blir det resulterande C-värdet (Cres) lika med summan av de 
ingående komponenternas C-värden enligt sambandet: 
 

1 2 ...res nC C C C= + + +  [1.4] 

                                            
2 Evensen, K. & Ruud, J. Grundläggande Pneumatik. (Stockholm: Mecman Svenska AB, 1990), 195-203. 
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Det finns två tillvägagångssätt vid beräkningar och analyser av flödeskapacitet i ett 
ledningssystem. Antingen kan man fördjupa sig i avancerad strömningslära som innehåller 
ett stort antal parametrar för t. ex. materialval, friktionsfaktorer m.m. eller kan man göra 
en översiktlig beräkning med hjälp av utarbetade medelvärden. 
 
I praktiken kan vi inte göra en noggrann beräkning av rörsystemets strömningstekniska 
egenskaper, eftersom de ingående komponenterna har för oss okänd struktur och 
ytbeläggning. De beräkningar vi presenterar har därför gjorts med hjälp av medelvärden 
sammanställda i nomogram hämtat från Pneumatik katalog3, se bilaga 3, vilket får anses 
ha tillräckligt hög noggrannhet med hänsyn till ovan nämnda faktorer. 

2.1.2 Mätning på plats i robot 
Magnetventilernas C-värde är 4,0 enligt tillverkaren4. Verktygsväxlarfästets genomföring 
för luftförsörjning av motorn är 5,6 mm. C-värdet har i detta fall uppskattats till 3,0 i 
nomogrammet. 
 
Tabell över uppmätta och avlästa värden, översiktsschema, se bilaga 1. 

Sträcka Innerdiameter Längd Tryck Tryck Nomogram 
 mm mm bar kPa C-värde 

Stamledning i tak till golvuttag 16 8000 i.u. i.u. 20 
Golvuttag till robot 13 8000 7,0 700 10 
Slang genom robot 9 3600 7,0 700 6 
Slang till magnetventiler på robotarm 8 1000 7,0 700 6 
Ventilpaket till motor 6 (2 st.) 1500 7,0 700 2,8 
Motor, startad (obelastad)   4,5 450  
 
Beräkningar, se bilaga 2, ger ett närmevärde Cres≈3,5. Detta värde multiplicerat med 
trycket ger det maximala flödet genom komponenterna enligt ekvation [1.1]: 

max 3,5 4,5 15,75Q = ⋅ =  l/s (0,01575 m3/s) 
 
Denna beräkning anger det teoretiskt maximala flödet genom slang och ventilsystem från 
stamledningen fram till gradningsutrustningen monterad i roboten. Observera att i denna 
beräkning har ingen hänsyn tagits till de skarvkopplingar och böjar som finns i lednings-
nätet. 

2.2 Befintlig gradningsutrustning 
För att kunna analysera den befintliga gradningsutrustningen har vi lånat en reservenhet 
av Ferruform. Enheten har inte använts i produktionen och saknar därmed de 
förslitningar som uppstår efter en tids användning. 
 
Nummer inom hakparenteser i följande texter hänvisar till positioner i följande figur. 
Figuren är hämtad från ritningsunderlag på befintlig utrustning hos Ferruform. 

                                            
3 Mannesmann Rexroth Pneumatik GmbH. Pneumatik katalog. (Stockholm: AB Rexroth Mecman övers. 
1993.), s. 15.045 
4 Olsson, Ken, IMI Norgen AB. E-postkontakt (16.9.2003.) angående flöden i IMI Norgren AB:s 
magnetventiler. 
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2.2.1 Hur är befintlig gradningsutrustning uppbyggd? 
Befintlig gradningsutrustning är uppbyggd på ett verktygsväxlarfäste [pos. 01] av märket 
Schunk. På verktygsväxlarfästet är en bottenplatta monterad med ett klämfäste [pos. 02] 
som håller fast stommen [pos. 03]. 
 
I stommen sitter två radiallager [pos. 07] som håller en axel [pos. 08] vilken gör motorn 
[pos. 06] rörlig. På axeln sitter en arm [pos. 14] där två tryckluftscylindrar [pos. 12] 
fixerar armen och gör att motorn kan få en fjädrande rörelse. Då fjädringen styrs 
pneumatiskt kan styrsystemet optimera fjädringskraften för olika arbetsområden. På axeln 
[pos. 08] sitter en skiva [pos. 13] som är lagrad med en teflonbussning.  
 
Med hjälp av en tiltcylinder [pos. 10] kan motorns vinkel ändras i förhållande till 
stommen. Tiltcylinderns infästningar består av cylindriska pinnar och gaffelfästen [pos. 
09]. Tiltrörelsen tvingar tiltcylindern till dess ändlägen vilket innebär att eventuella glapp 
i cylinderns infästningar kvarstår efter rörelsen, dvs. tiltcylinderns kraft ”håller inte emot” 
de glapp som uppstår i cylinderns infästningar. 
 
Den elektriska utrustningen är två givare [pos. 11] vilka känner av tiltcylinderns ändlägen 
samt en kopplingsdosa för kodning av gradningsutrustningens identitet. Signalerna 
återkopplas till robotens styrsystem genom en kontakt. Kodningen består i att för de olika 
utrustningstyperna bygla olika kablar för att på det sättet tala om för robotens styrsystem 
vilken utrustning som är på plats. 
 
Verktygsväxlarfästet [pos. 01] innehåller ett antal kanaler som förser enheten med 
tryckluft. Tryckluften fördelas från magnetventiler placerade på roboten vilka i sin tur 
styrs av robotens styrsystem.  
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2.2.2 Demontering av befintlig gradningsutrustning 
Genom demontering av befintlig konstruktion konstaterades följande svaga punkter: 
• Bristfällig fastsättning mellan klämfäste [pos. 02] och stomme [pos. 03]. 
• Glapp i tiltcylinderns infästningar [pos. 09]. 
• Glapp mellan axel [pos. 08] och skiva [pos. 13]. 

 
Jan Skott som har arbetat under lång tid med gradningsutrustningen påpekade även några 
övriga synpunkter vad gäller svagheter i utrustningen:  
• Motorn upplevs svag. 
• Mindre och smidigare mekanisk konstruktion men med bibehållen orientering av 

arbetsspets vore önskvärd då gradningsutrustningen i dagsläget ofta stöter emot 
kanter m.m., den är helt enkelt lite klumpig. 

2.2.3 Uppmätning på befintlig gradningsutrustning 
Vår motivering till val av mätinstrument och mätmetod baseras på de ganska stora spel 
som uppstår, speciellt på en gradningsutrustning som använts i produktionen ett tag. I 
förhållande till de spel vi vill reducera skulle det vara överdrivet noggrant att fixera 
gradningsutrustningen och mäta upp spel och glapp med t.ex. indikatorklocka. 
Därigenom har vi antagit följande förutsättningar för uppmätning på den gradnings-
utrustning vi fått låna och som inte har använts i produktion: 
• Enhetens fjädringsfunktion spärrad. 
• Tillgängliga mätverktyg; Skjutmått och millimetergraderad linjal. 

 
Mätningen utfördes genom att med handkraft rubba den spärrade motorns verktygsspets 
[pos. 06] och då mäta vilket glapp som uppstår längst ut på verktygsspetsen. 
 
Uppmätning på en fabriksny enhet gav ett spel på ±0,5 mm vid verktygsspetsen. 
Variationen uppstod enbart genom glapp i lagringen till axel mellan [pos. 08] och 
[pos. 13]. 
 
Motsvarande mätning på en använd enhet i produktionen gav ett spel på >±7,5 mm vid 
verktygsspetsen. Variationen uppstod genom glapp i lagringen till axel mellan [pos. 08] 
och [pos. 13] samt glapp i tiltcylinderns infästningar [pos. 09] och mot [pos. 13]. 
 
Vikten har kontrollerats för att få ett riktvärde till den nya konstruktionen. Vikten är 6,8 
kg inklusive verktygsväxlarfäste. 

2.2.4 Geometrisk modell 
För att kunna arbeta med olika konstruktionsförslag i pappersform gjorde vi även en 
ritning över den befintliga gradningsutrustningens geometrier. 
 
Modellen, se bilaga 9, är av mycket enkelt snitt. Syftet är att kunna se de begränsningar i 
utrymme som finns kring gradningsutrustningen och att i möjligaste mån få en ny 
konstruktion att ligga så nära den befintliga gradningsutrustningens nollpunkt som 
möjligt. Detta förenklar eventuell omprogrammering av robotens styrsystem. 
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För att komma fram till modellens geometri har vi gjort mätningar på den befintliga 
gradningsutrustningen i upp- och nedtiltat läge. Mätningar har även gjorts på bakaxel-
bryggor i Ferruforms produktion. Det är den minsta bakaxelbryggan i sortimentet som 
har de största begränsningarna då det måste vara möjligt att grada inuti slutväxelhuset. 

2.3 Insamlade fakta om detaljer och material 

2.3.1 Lager 
Ett lager består av minst två delar som roterar i eller runt varandra. Delarna hålls isär av 
något som till stor del tar bort friktionen. Lager som hålls isär av olja, fett eller vatten 
kallas glidlager. Det finns olika typer av glidlager beroende på hur smörjningen går till. I 
ett rullningslager har man ersatt glidningen med rullning genom att lägga små kulor, 
cylindrar eller nålar emellan. Ett kullagers egenskaper bestäms av vilken slags 
mellanliggare man väljer. Med hänsyn till lagerbelastningens riktning skiljer man mellan 
radiallager, som tar upp belastningar vinkelrätt mot axeln, och axiallager, som används då 
lagerkraften ligger i axelns riktning. 
 
På marknaden finns ett stort antal lagertyper. Här följer en kort beskrivning av de olika 
typerna som är aktuella till gradningsutrustningen: 
 
Sfäriska kullager; Är självinställande och används vid lagring där uppriktningsfel och 
axeldeformation kan uppkomma och orsaka vinkelavvikelser. Främst avsett för radiell last 
men kan i viss utsträckning överföra kombinerad belastning. 
 
Enradigt spårkullager; Har god bärförmåga i både radiell och axiell riktning. Lagret är 
självsammanhängande och förekommer i olika varianter, både med och utan tätningar. 
Lagertypen är relativt känslig för snedställning av axeln. 
 
Nållager; Har litet radiellt utrymmesbehov. Mindre snedställning kan tillåtas vid enradigt 
utförande.  

2.3.2 Material och ytbehandling 
Den befintliga gradningsutrustningen är tillverkad i aluminium, vilket är bra med tanke 
på vikten. Densiteten hos aluminium är endast cirka 2,8 kg/dm3, vilket är ungefär en 
tredjedel av densiteten hos stål (stålets densitet är cirka 7,85 kg/dm3). 
 
På marknaden finns en mängd aluminiumkvaliteter, vilket innebär att man måste tänka 
på till vilken applikation det skall användas. Till gradningsutrustningen söker vi följande 
egenskaper: 
• Låg vikt 
• Hög hållfasthet 
• Relativt lättbearbetat 
• Vanligt förekommande, dvs. inga specialkvaliteter 

 
Vi har undersökt vilka aluminiumkvaliteter som kan tänkas uppfylla detta krav och funnit 
ALUMEC som marknadsförs av Uddeholm Tooling Svenska AB. ALUMEC kan inte 
klassas till någon EN-norm utan är ursprungligen klassad enligt den amerikanska 
standarden AA 7075 och har därför i Sverige enbart ett handelsnamn. 
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ALUMEC är en höghållfast aluminiumlegering som framställs i form av varmvalsad 
värmebehandlad plåt. Den underkastas ett speciellt kallsträckningsförfarande för maximal 
spänningsavlastning. ALUMEC är relativt vanlig inom verktygsindustrin då det har 
utmärkt skärbarhet, god stabilitet, hög hållfasthet (brottgräns cirka 590 N/mm2) och låg 
vikt. 
 
Till de olika axlarna bör inte aluminium användas då gängor i aluminium blir onödigt 
känsliga, alternativet är då stål. Det finns en mängd olika kvaliteter av stål och även här 
bör man fundera på i vilken applikation stålet skall användas. Ett allmänt konstruktions-
stål som är lättillgängligt, har god hållfasthet och är lättbearbetat är SS-EN 10 083-C45E 
(tidigare beteckning SS 1672). 
 
Till detaljer som kräver högre hållfasthet är t. ex. ARNE (SS 2140) ett bättre val. ARNE 
är ett handelsnamn som marknadsförs av Uddeholm Tooling Svenska AB, ARNE är 
klassat enligt den tidigare svenska standarden SS 2140. 
 
Vad gäller ytbehandling har miljön kring gradningsutrustningen den största betydelsen. 
Givetvis är det estetiska intrycket viktigt men i det här fallet har det underordnad 
betydelse. SAPA Technology har gett ut en handbok för konstruktörer5, boken beskriver 
ingående olika ytbehandlingsalternativ och vi har kommit fram till att anodisering skulle 
vara lämpligt för aluminiumdetaljerna. 
 
Anodisering är ett av de vanligaste ytbehandlingsalternativen och ger i huvuddrag 
egenskaper såsom bibehållet nyutseende, korrosionsbeständighet och smutsavvisande yta. 
En ytterligare fördel med anodiseringen är att den ger ett mycket bra galvaniskt skydd 
mellan aluminium och stål som monteras tillsammans. En anodisering som ger ett ytskikt 
på 10 µm bör räcka i den miljö gradningsutrustningen är placerad. Till de ståldetaljer som 
inte är axlar rekommenderar vi svartoxidering som ger både tålig yta och är estetiskt 
tilltalande. För axlar finns inget alternativ om måttoleranser skall hållas. Axlarna måste 
därför lämnas obehandlade men vi har valt slipade axlar vilket ger en blank och tålig yta. 

2.3.3 Motorer och deras prestanda 
Den befintliga motorn Atlas Copco LSF27 S250 25000 rpm skall enligt tillverkarens 
datablad, se bilaga 4, ge en effekt på 650 W vid ett matningstryck på 6,3 bar (630 kPa) 
samt 18 l/s (0,018 m3/s) flöde till motorn. Intressanta aspekter i den befintliga 
konstruktionen är bl.a. att motorn måste modifieras på några punkter innan den kan 
installeras i gradningsutrustningen eftersom det handlar om en omgjord handmaskin: 
• En bit av motorns plasthölje måste kapas bort för att kunna fästas i 

gradningsutrustningen. 
• Reglerventilens yttre mekanism, det s k. dödmansgreppet måste demonteras samt 

luftreglerventilen spärras i öppet läge då motorns lufttillförsel styrs av 
magnetventiler. 

                                            
5 Skandinaviska Aluminium Profiler AB, SAPA. Handbok för konstruktörer. (Finspång: SAPA Technology 
AB, 1995) 
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På marknaden finns andra motoralternativ som ger högre effekt: 
• Georges Renault KC922-9 22000 rpm utvecklar enligt tillverkarens datablad, se 

bilaga 5, 900 W effekt vid samma tryck- och flödesmängd som befintlig motor. 
Även denna motor är en handmaskin och skulle vid installation i 
gradningsutrustningen behöva modifieras på samma sätt som den befintliga motorn. 

• Air Turbine Tools 230XA utvecklar enligt tillverkarens datablad, se bilaga 6, 
900 W i 25000 rpm versionen men kräver då 28,3 l/s (0,0283 m3/s) maximalt. Air 
Turbine Tools 230XA är speciellt avsedd för montage i fixtur, plasthölje saknas 
således. Air Turbine Tools 230XA saknar även reglerventil för luft då den inte är 
avsedd att vara handhållen. 

 
Pris- och servicemässigt finns ingen större skillnad på dessa tre motorer. 

2.3.4 Elektrisk förbindning 
Gradningsutrustningen har som nämnts i kapitel 2.2.1 elektrisk förbindelse med robotens 
styrsystem. Anslutningskontakten till roboten är fabriksmonterad på verktygsväxlarfästet. 
Givare och bygling måste dock skarvas ihop med denna anslutningskontakt vilket innebär 
att någon form av kopplingsdosa måste finnas på gradningsutrustningen. För att utreda 
storleksbehovet på kopplingsdosan har vi undersökt hur många kopplingspunkter som 
kan komma ifråga och kommit fram till att en kopplingslist med sex kopplingspunkter 
skall räcka. De förbindningar som finns är fyra plintar för givarsignaler på tiltcylindern 
samt två plintar för styrsystemets kodning. 
 
Kopplingsdosans placering bör vara så att ingen demontering av gradningsutrustningen 
skall behöva göras för att t. ex. byta en givare. Med tanke på att givare relativt enkelt 
skall kunna bytas bör även kopplingsplinten vara utförd så att byte enkelt kan ske utan 
tillgång till specialverktyg. 

2.3.5 Tryckluftcylindrar 
Vi har valt att genomgående titta på Bosch-Rexroths sortiment av trycklufts-
komponenter. Givetvis finns andra leverantörer till de komponenter vi undersökt då det i 
stor utsträckning gäller standardkomponenter. Bosch-Rexroth har dock ett stort 
sortiment och de har dessutom en mycket omfattande webbkatalog vilket underlättat vårt 
sökande. 
 
Det allmänna kravet vi ställt på tryckluftcylindrarna är att det så långt det är möjligt skall 
handla om standardkomponenter som normalt lagerförs av tillverkaren/återförsäljaren. 
Bosch-Rexroth har i sin webbkatalog en markering för sådana komponenter. 
 
De huvudsakliga komponenterna är tiltcylindern och de båda dämpcylindrarna. Vi har 
med hjälp av nedladdade AutoCAD ritningar från Bosch-Rexroths webbkatalog kunnat 
mäta och prova olika modeller av cylindrar. 
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3 Ny konstruktion 
I detta kapitel presenteras den lösning som är resultatet av vårt arbete. För att möjliggöra 
tillverkning har ritningar gjorts, se bilaga 14. 
 
Den mest komplicerade delen att lösa har varit gradningsutrustningens fjädringsfunktion. 
Utmaningen består i att få fjädring åt två håll samtidigt som tiltning skall kunna göras till 
ett annat bearbetningsläge med bibehållen fjädring även i detta läge. 

3.1 Förkastade lösningar 
Det första försöket gick ut på att konstruera en ”gungbräda” som motorn skulle vila på. 
Dämpcylindrarna placerades på var sin sida om ”gungbrädans” centrumaxel. Detta var en 
mycket bra lösning på fjädringsproblematiken, dock fick vi förkasta denna konstruktion 
på grund av utrymmesbrist i bakaxelbryggorna. Den främre (mot motorspetsen) 
dämpcylindern skulle sannolikt kollidera med bakaxelbryggan och produktionsstopp 
skulle uppstå. 
 
Visserligen är det bara under en operation det skulle ställa till problem. Tanken var då att 
göra en helt egen gradningsutrustning till just den operationen. Denna tanke är inte helt 
avfärdad utan nämns här som en framtida utveckling av projektet. Vi valde dock att 
arbeta vidare på en gradningsutrustning som skulle kunna utföra alla de operationer som 
görs idag. 

3.2 Antagen lösning 
Vår konstruktion bygger på att flytta ut dämpcylindrarna åt sidan ungefär som det är gjort 
på den befintliga gradningsutrustningen. Alla rörliga delar har försetts med kullager. 
Alternativet till kullager hade varit att använda nållager som är något mindre 
utrymmeskrävande. Nackdelen med nållager är dock att de har sämre axiell styrning. I 
vårt fall skulle även utrymmesvinsten bli försumbar. 
 
Tiltplattan som är basplatta för tiltningen har utformats i två nivåer för att ge större 
rörelseutrymme för motorns fjädring. Även motstående sida av tiltplattan är kritisk på så 
sätt att det är där en eventuell krock med bakaxelbryggan kan ske. Olika nivåer på 
tiltplattan minskar risken för krock vid bearbetning. 
 
Konstruktionen har två stommar som håller tiltplattan, till skillnad från den befintliga 
gradningsutrustningen som bara har en stomme. Detta gör att känsligheten för 
sidopåfrestningar reducerats. I den befintliga konstruktionen är stommen monterad med 
ett klämfäste i bottenplattan. Vi har inte sett någon anledning till varför det skulle 
behövas en sådan lösning och har därför valt att skruva fast de båda stommarna direkt i 
verktygsväxlarfästet. På stommen finns två hål som enbart har till syfte att vara fixturhål 
vid tillverkning av stommen. 
 
Tiltcylindern placeras mellan stommarna och inte i bakkant som den befintliga 
konstruktionen. Tiltkolven förses med ett sfäriskt lager i infästningen till tiltplattan, vilket 
minskar slitage och därmed risk för glapp. Toleranserna på tiltcylinderns båda 
infästningsaxlar har skärpts upp till högsta möjliga i förhållande till vad toleranserna i 
tiltcylinderns infästningspunkter är. 
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För att komma runt ett eventuellt problem med ”dubbelglapp” i tiltplattan har vi valt att 
använda skruvförband på axelinfästningarna i tiltplattan. Det kan i annat fall uppstå ett  
glapp mellan axel och tiltkolvöra samt ett ytterligare glapp mellan axel och tiltplatta. Det 
sistnämnda glappet är helt eliminerat då axeln skruvas stumt mot tiltplattan. 
 
Tiltcylinderns infästning i stommen är utförd på liknande sätt. Spåret i stommen är till för 
att kunna justera tiltvinkeln något. Spåret är dubbelriktat för att inte behöva göra två 
utföranden av stommen. 
 
Vår konstruktion är utförd med tanke på att Air Turbine Tools största modell av motor 
(230XA) skall få plats och kunna fjädra, därav tiltplattan i två nivåer. Eftersom även de 
mindre motorerna i serien har samma diameter i framkant finns det en valfrihet att 
montera någon av dessa modeller. 
 
Motorfästet och överfallet är konstruerade så att överfallet skall skruvas stumt mot 
motorfästet för att inte riskera att operatören drar åt skruvförbandet för hårt och därmed 
skadar motorn. Motorn hålls på plats av två O-ringar som monteras på motorn och passas 
in i härför avsedda spår i motorfäste och överfall. 
 
I övrigt har vi valt att utföra skruvförband med relativt stora spel. Detta är gjort med 
tanke på att inte behöva få onödigt höga toleranskrav vid tillverkning. Vid montering bör 
man beakta att inte lager och axlar snedställs så att onödiga låsningar sker. Det är av 
största vikt att montering utförs av fackman. För att underlätta förståelsen för vissa delar 
vid monteringen bifogas en monteringsanvisning, se bilaga 13. 

3.2.1 Konstruktionens svaga punkter 
Någon beräkning av konstruktionens svaga punkter har inte ansetts nödvändig då vi med 
hänsyn till belastningar som kan uppstå kraftigt har överdimensionerat alla ingående delar. 
Överdimensionering är gjord på grund av valet av lagringar. De lager vi ville använda oss 
av skulle vara standardkullager. Axlarna och lagerhusen är därför klart över-
dimensionerade med hänsyn till de belastningar som kan uppstå i gradningsutrustningen. 
 
Roboten har även en inbyggd brytfunktion som bryter vid 45 kg (450 N) belastning på 
tillkopplad utrustning. Konstruktionen kommer utan beräkning att klara en sådan 
belastning med god marginal. Det är bara i undantagsfall belastningen kommer att uppnå 
robotens brytpunkt. Den detalj som kommer att ha största påkänning vid en eventuell 
kollision är axeln för tiltcylinderinfästningen, se ritning nr FF2-02-02. Vi har därför valt 
att använda materialet ARNE (SS 2140) till denna detalj. 
 
Det har tillkommit en svaghet i vår konstruktion jämfört med den befintliga 
gradningsutrustningen. Det är motorns bakkant som i vår konstruktion är monterad helt 
oskyddad. Detta skall normalt inte vara något problem då konstruktionen kräver mindre 
utrymme i detta område jämfört med den befintliga gradningsutrustningen. 
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3.2.2 Materialsvagheter 
Problem kan uppstå då man behöver använda sig av skruvförband och måste gänga i 
aluminium. Den som monterar skruvförbandet måste vara observant på åtdragnings-
momentet. Detta problem kan dock till viss del lösas med insatsgängor, typ Heli-Coil®6 
eller motsvarande. Insatsgängan som är tillverkad i rostfritt stål monteras i ett speciellt 
anpassat gängspår varefter skruvförbandet monteras i insatsgängan. Detta förfarande 
minskar risken att den gänga som är gjord i aluminiumgodset skadas vid felaktigt 
åtdragningsmoment. 
 
Som nämnts ovan innebär det vissa risker med gängor i aluminium varför vi i största 
möjliga utsträckning utfört vår konstruktion så att de gängor som erfordras är placerade i 
detaljer av stål. 

3.2.3 Elektrisk utrustning 
För att inte riskera skador orsakade av den miljö kopplingsdosan monteras i har vi valt en 
kopplingsdosa i aluminium. Det är vanligt på företag att använda ett visst standard-
sortiment av kopplingsdosor och de val vi redovisar får därför ses som ett förslag. Vi har 
med hänsyn till detta inte heller angett någon specifik plats i konstruktionen där 
kopplingsdosan skall ha sin placering. Det är upp till den som tillverkar gradnings-
utrustningen att göra lämplig infästning. Vår idé bygger på att kopplingsdosan skall 
monteras på den ena stommen, på motsatt sida om tiltcylindern. Vid placering bör de 
rörliga delar som finns beaktas. Öppning av kopplingsdosan skall vara möjlig utan att 
behöva demontera gradningsutrustningen. 
 
Ur ELFA-katalogen7, har vi valt en kopplingsdosa av fabrikatet Hammond med 
yttermåtten 64×58 mm och djup 36 mm. Vi har även valt kabelgenomföringar och 
kopplingsplintar ur ELFA-katalogen. För detaljerad beställningsinformation hänvisas till 
bilaga 12. 

3.2.4 Pneumatikkomponenter 
En förändring i dämpcylindrarnas kolvarea skulle medföra en ganska omfattande 
omprogrammering av robotens styrsystem då ett nytt tryck till cylindrarna måste provas 
ut för att uppnå rätt dämpeffekt. Vi har därför valt likvärdiga dämpcylindrar ur Bosch-
Rexroths sortiment. Dämpcylindrarna är dubbelverkande utan inbyggda fjädrar. 
Anslutning av tryckluft skall dock endast ske på ena sida av cylindern. Den andra 
anslutningen skall förses med filter för att förhindra att spån eller smuts kan tränga in i 
cylindern. 
 
Vårt krav på tiltcylindern är att den skall vara ändlägesdämpad. Den befintliga 
gradningsutrustningen har inte haft ändlägesdämpad cylinder och detta har haft mycket 
stor inverkan på infästningarnas slitage. Ändlägesdämpning kan kort sammanfattas med att 
innan kolven når ändläget kommer en dämpning av rörelsehastigheten att ske vilket ger 
ett mjukt bottenslag. Ett annat krav på tiltcylindern som vi inte kan bortse ifrån är att den 
måste ha magnetisk kolv för att med hjälp av induktiva givare kunna avgöra vilket läge 
kolven befinner sig och utifrån den informationen ge signal till robotens styrsystem. 

                                            
6 Heli-Coil® är ett registrerat varumärke som tillhör Emhart Teknologies, Inc., (USA). 
7 ELFA AB. ELFA-Katalog nr 51. (Järfälla: ELFA AB, 2003) 
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Vad gäller de övriga pneumatikkomponenterna är det inte nödvändigt att använda de av 
oss specificerade artiklarna utan det går bra att använda andra märken och/eller modeller 
så länge det inte påverkar mått eller funktion. 

3.2.5 Rekommenderade åtgärder i tryckluftsystemet 
Det finns ett antal åtgärder att genomföra på tryckluftsystemet för att gradnings-
utrustningens motor skall få största möjliga luftflöde. Dessa punkter är inte unika för den 
nya konstruktionen utan bör införas oberoende av vilken lösnings som väljs. 
 
Några viktiga punkter som rekommenderas är: 
• Nytt slangsystem för ökad tryckluftsmatning bör installeras från stamledningen fram 

till roboten samt genom roboten till ventilpaketet. Rekommendationer se bilaga 7. 
• Slangsystemet bör inte utföras med några onödiga skarvar eller med snabb-

kopplingar. Det finns så vitt vi kan se ingen som helst anledning att som idag ha 
någon form av snabbkoppling vid anslutningen till stamnätet. Fast anslutning till 
stamnätet med avstängningskran rekommenderas. 

• Magnetventilerna som styr motorns start- och stoppsekvens bör bytas ut mot hög-
flödesventiler. Rekommenderad ventil se bilaga 8. 

• Slangsystemet för motorns drift efter magnetventilerna bör dimensioneras efter 
flödesbehovet. För att säkra mot läckage m.m. bör de slangar, rör och ventiler som 
installeras på roboten dimensioneras för att klara 150 % av den flödeskapacitet som 
det mest flödeskrävande verktyget behöver. Beräkning för detta se bilaga 7. 

• Hålen i verktygsväxlarfästet och motsvarande del i roboten bör ökas i diameter för 
att därigenom öka flödeskapaciteten. Här är det värt att nämna att en liten 
diameterförändring får ganska stora konsekvenser på hålets genomströmningsarea. 

 
Sambandet för att beräkna arean på ett cirkulärt hål (A=πd2/4) visar att en ganska liten 
diameterförändring får stora konsekvenser på arean då sambandet visar att diametern 
kvadreras. Hänsyn skall även tas till att i verktygsväxlarfästet finns två genomföringar för 
motorns lufttillförsel. De undersökningar vi gjort på verktygsväxlarfästet tyder på att 
utrymme finns för en diameterökning med cirka 1,5 mm per genomföring vilket skulle 
innebära en total ökning av genomströmningsarean med 61 % genom 
verktygsväxlarfästet. Beräkningen är baserad på nuvarande håls totala area dvs. två hål där 
varje hål nu har en diameter på 5,6 mm. 
 
A1=2(π5,62/4)≈49 mm2. Diameterökning med 1,5 mm ger ny total area 
A2=2(π7,12/4)≈79 mm2. Procentuell förändring 79/49≈1,61 dvs. 61 % ökning av den 
totala genomströmningsarean. 

3.3 Riskanalys 
Enligt maskindirektivet skall riskkällor, deras effekter och orsaker kartläggas och utredas. 
Detta brukar i vardagligt tal kallas CE-märkning. Syftet med riskanalysen är att en 
produkts skaderisker skall kartläggas och i möjligaste mån byggas bort redan i 
konstruktionsstadiet. Vi kan inte ta det juridiska ansvaret som följer vid en CE-märkning, 
detta är helt upp till uppdragsgivaren. Vi kan däremot lägga grunden till den riskanalys 
som måste göras innan CE-märkningen kan ske. 
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De risker vi kan finna med gradningsutrustningen är följande: 

1. Roterande fil som kan skada operatören. 
2. Vid avverkning av material med den roterande filen finns risk för flygande 

metallspånor. 
3. Högfrekvent ljud och relativt hög ljudnivå vid avverkande bearbetning. 
4. Klämrisk vid manuell hantering av gradningsutrustningen 

 
Då konstruktionen monteras på en robot som är inbyggd i skyddsbur och endast kan 
användas med omgivande förreglande skydd så kan riskerna enligt 1-3 ovan anses som 
bortbyggda. Om dörren till skyddsburen öppnas stannar automatiskt all utrustning som  
finns inom buren. Manöverdon för nödstopp finns och är kopplat till robotens 
styrsystem. Skyddsburen har plexiglasskydd varför risken med flygande metallspånor i 
princip är bortbyggd. Plexiglaset har även en viss bullerdämpande effekt. 
 
Det går att manövrera roboten med tillkopplat verktyg då skyddsburen är öppen, detta 
måste dock ske med dubbelkommando av speciellt utbildad personal. Denna 
manövrering används bara vid programmering och testkörning. 
 
Vid manuell hantering av gradningsutrustningen finns viss klämrisk då cylindrar ej är 
trycksatta och konstruktionen kan röra sig fritt i sina leder. Konstruktionens relativt ringa 
vikt samt frånvaron av skarpa kanter medför dock att allvarligare skador ej kan ske. 
Operatörerna samt annan personal som handhar gradningsutrustningen i trycklöst 
tillstånd bör informeras om klämrisken. Detta kan förslagsvis lösas genom att montera en 
varningsdekal på gradningsutrustningen. 
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4 Kostnadsberäkning 
Det är av intresse att veta hur mycket vår nya gradningsutrustning kommer att kosta. 
Uppdragsgivaren skall kunna göra en ekonomisk kalkyl för att ta ställning till om de vill 
gå vidare med projektet och tillverka en prototyp. 
 
Då vi beräknat kostnader har avsikten inte varit att hamna exakt på kronan rätt. Priser 
kan som bekant ändra sig ganska snabbt och kapitlet skulle bli inaktuellt redan innan 
rapporten tryckts. Det förekommer också en rad olika rabattsystem som ofta styrs av 
inköpskvantiteter hos leverantörerna, dock ger bruttopriserna en bra fingervisning om 
vad de olika produkterna kostar. Beräkningarna är gjorda med tanke på att gradnings-
utrustningen ej skall serietillverkas. 

4.1 Tillverkning/montering 
Vi har gjort en grov tillverkningsplanering, se bilaga 10, för att kunna presentera en 
ungefärlig tillverkningstid. Med hjälp av tiden är det sedan möjligt att beräkna kostnaden 
i man- och maskintid för att tillverka detaljerna. För att få ett jämförelsevärde har vi 
antagit 500 kr/h som ett generellt värde då vi beräknat kostnaden. 
 
Kostnaden för personal och maskintid summeras enligt: 
 
Tillämning 3,0 h 1 500 kr 
Programmering 8,0 h 4 000 kr 
Ställtid 8,1 h 4 050 kr 
Bearbetning 9,8 h 4 900 kr 
Montering 3,0 h 1 500 kr 
 
SUMMA TID 31,9 h 15 950 kr 
 
Vi har inte beräknat den tid som tillkommer för testkörning och intrimning av 
gradningsutrustningen i produktionen. 

4.2 Materialanskaffning 
Målsättningen har varit att ta fram ett ungefärligt värde på vad de ingående delarna skulle 
kosta. Som hjälpmedel har vi kontaktat Bosch-Rexroth för att få bruttopriser på deras 
produkter. När det gäller lager, skruv och andra mindre förbrukningsdetaljer har 
uppskattning gjorts baserad på gruppens samlade erfarenheter. Detta är dessutom i många 
fall av Ferruform redan lagerförda artiklar. 
 
Även anskaffningspriser på råmaterial till de detaljer som måste tillverkas har uppskattas 
med hjälp av gruppens samlade erfarenheter. I många fall kan det vara svårt att köpa 
material i så små mängder vi behöver. Vi har kontaktat Tibnor AB och fått priser 
baserade på köp av hel ämnesstång. Vi har sedan beräknat kilopriset för de olika 
materialen och kommit fram till ett ungefärligt pris på de råmaterial vi behöver. Om 
material inte köps på hel ämnesstång kommer materialkostnaden att bli betydligt högre. 
 
Detaljerad artikellista återfinns i bilaga 11, vi här även för att underlätta inköp gjort en 
inköpslista sorterad per leverantör, se bilaga 12. 
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Kostnaderna för material och ytbehandling summeras enligt: 
 
Material, stål och aluminium 258 kr 
El och pneumatikkomponenter 2 076 kr 
Motor 6 610 kr 
Övrigt, lager och monteringsmtrl. 577 kr 
Ytbehandling 800 kr 
Material- och tillverkningsomkostnader 1 479 kr 
 
SUMMA MATERIAL 11 800 kr 
 
Posten material- och tillverkningsomkostnader ovan avser ett påslag på cirka 13 % för 
ospecificerade kostnader som ofta tillkommer. Exempelvis frakter, kapkostnader och 
expeditionsavgifter etc. Posten är justerad för att få en jämn summa. Priserna är inte att 
anse som fasta utan har enbart till syfte att ge ett riktvärde till den ekonomiska kalkyl som 
görs innan ett beslut kan tas om vidare utredning. 

4.3 Total kostnad 
Total kostnad att producera en gradningsutrustning enligt vårt utförande uppskattas med 
hjälp av ovan nämnda beräkningar till: 
 
Tid 15 950 kr 
Material 11 800 kr 
 
SUMMA 27 750 kr (exkl. moms) 
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5 Diskussion och slutsatser 

5.1 Mätning i befintligt tryckluftsnät 
Vi hade problem att få fram mätinstrument för flödesmätning pga. att det är ovanligt med 
flödesmätningar i pneumatiska installationer. På universitetets pneumatiklaboratorium 
fanns inga flödesmätare att tillgå. 
 
Den utrustning vi hade för att mäta tryck var inte av högkvalitativt snitt. Det C-värde vi 
räknat fram med hjälp av nomogram, se kapitel 2.1.2, får anses som mycket grovt räknat 
då ledningslängder i flera fall är avrundade. Hänsyn har heller inte tagits till C-värden på 
de skarvar och böjar som finns i det befintliga ledningsnätet. 
 
Som antyds i kapitel 2.1.1 tillhör strömningslära en ganska avancerad gren av fysiken. För 
att få ett noggrant värde bör man bl.a. undersöka exakt hur ytor inne i rör och andra 
komponenter ser ut mikroskopiskt, dvs. vad de har för strömningstekniska egenskaper. 
 
Rätt tryck till en förbrukare är viktigt. Om trycket faller har det stor betydelse för 
förbrukarens effektivitet. En annan mycket viktig faktor för att upprätthålla trycket är 
flödet. Om förbrukaren kräver ett flöde som i detta fall på 18 l/s (0,018 m3/s) måste  
systemet klara av att försörja förbrukaren med detta flöde. Förbrukaren kommer annars 
omedelbart att ”låna” underskottet av flöde från den komprimerade mängden luft som 
finns (trycket) varvid tryckfall uppstår. 
 
De verktyg vi har tittat på kräver samtliga ett arbetstryck på 6,3 bar (630 kPa). Systemets 
arbetstryck bör vara något högre, ca. 7 bar (700 kPa), för att kompensera för eventuella 
förluster i ledningsnätet som kan uppstå av t. ex. läckage. Våra mätningar kan konstatera 
att systemet uppfyller detta krav. 
 
Mätningarna fastställer också att motorn inte får tillräckligt flöde av luft för att kunna 
arbeta med maximal effekt. Vi har därför gjort en sammanställning över vissa basåtgärder 
som bör utföras, se kapitel 3.2.5. Dessa åtgärder bör utföras även om utrustningen skall 
behållas i sitt nuvarande skick. 

5.2 Modifiering av befintlig gradningsutrustning 
En diskussion fördes i projektets början huruvida en modifiering av den befintliga 
gradningsutrustningen skulle kunna göras för att få ett tillförlitligare resultat. Detta skulle 
innebära bland annat att tiltcylinderns infästning, som glappar onödigt mycket, skulle 
bytas ut mot kulledskopplingar vilka slits mindre än den befintliga lösningen. 
Tiltcylindern skulle bytas mot en cylinder med ändlägesdämpning för att reducera de slag 
som uppstår i ändlägena och skapar onödigt slitage i cylinderns infästningar. 
 
Lösningen för axeln, [pos. 08], kapitel 2.2.1, på utrustningen upplevdes instabil. Vi 
diskuterade att montera ett kullager i axelinfästningen för att det skulle bli stabilare. 
Diskussioner har även förts om att ha så snäva toleranser som möjligt i alla röliga leder för 
att minska glappen. 
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Även storleken diskuterades då den befintliga gradningsutrustningen upplevs stor och 
klumpig. I vissa lägen kan den stöta i detaljen som bearbetas. Detta gäller främst skivan 
som dämpningsanordningen är fäst vid. 
 
Det skulle finnas en möjlighet att slimma konstruktionen lite samt byta/modifiera 
lagringarna enligt ovan men det löser inte problemet med motorns låga effekt. Därför har 
vi valt att inte gå in djupare på modifiering utan koncentrerat oss på att få fram en 
lösning som skulle uppfylla även detta önskemål. 
 
Det står givetvis uppdragsgivaren fritt att gå vidare med en modifiering av den befintliga 
gradningsutrustningen. De svaga punkter vi här diskuterat måste då tas i beaktning samt 
måste en utredning ske angående den befintliga motorns låga effekt/verkningsgrad. 

5.3 Motorval 
För att ta fram en ny lösning på konstruktionen av gradningsutrustningen undersöktes 
vilken motor gradningsutrustningen skulle byggas kring. De olika alternativen finns 
redovisade i kapitel 2.3.3. Diskussionen har uppehållit sig kring tre faktorer, infästning i 
gradningsutrustningen, motorstyrka samt lufttillförsel.  
 
Den modifiering som gjorts på befintlig motor är inte bra av två anledningar. Dels är 
motorns inre konstruktion inte gjord för att klämmas fast, en relativt liten överkraft vid 
fastspänningen resulterar i fastlåsning eller inre skador på motorns rörliga delar. Dels 
uppstår problem och diskussioner vid service och garantiåtaganden från leverantören av 
motorn. 
 
Vad gäller den befintliga motorns spärrade luftreglerventil är inte heller den speciellt 
lyckad. Även om ventilen är spärrad i fullt öppet läge kommer en reducering av flödet att 
uppstå. Detta beror på ventilens inre konstruktion som består av en sätesventil där 
sätestallriken förflyttas axiellt i förhållande till sätet. Detta innebär att luften strömmar 
genom den öppning som bildas mellan sätestallrik och säte. En sådan konstruktion 
förhindrar ”fritt flöde” genom ventilen eftersom sätestallriken bromsar luftflödet och 
tvingar luften att gå ut åt sidan istället. 
 
Målsättningen har varit att hitta en motor som är speciellt gjord att monteras i 
fixtur/maskin, gärna utan någon manuell reglering av luftens flöde (till-/frånslag). 
Undersökning av marknaden för roterande filmaskiner gav först ett uppslag i en likvärdig 
motor av fabrikatet Georges Renault. Den motor vi undersökte hade samma yttre 
geometrier, men skulle enligt tillverkarens datablad ge högre effekt. Då vi inte kunde 
anse oss helt nöjda med denna motor pga. liknande modifiering som ovan beskrivits 
beslutade vi oss för att söka efter fler motorer. 
 
Det resulterade i Air Turbine Tools modeller enligt kapitel 2.3.3. Air Turbine Tools 
modeller är speciellt anpassade att monteras i fixtur och saknar inbyggda ventiler för 
luftreglering. 
 
Det finns ett flertal modeller av Air Turbine Tools motorer och vi valde att konstruera 
den nya gradningsutrustningen så att den skulle passa den motor som har största yttre 
geometri (230XA). Den främre delen på motorn är anpassad för inspänning i fixtur eller  
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verktygsmaskin. Denna främre del har samma mått på samtliga intressanta modeller hos 
Air Turbine Tools. Genom att vi anpassar gradningsutrustningen till den största modellen 
ges uppdragsgivaren en valmöjlighet. Antingen kan man använda en motor med liknande 
prestanda som finns på befintlig gradningsutrustning eller finns möjligheten att montera 
en motor med högre effekt. Vi rekommenderar dock att montera en motor med så hög 
effekt som möjligt (detta får konsekvenser i lufttillförseln vilka behandlas i kapitel 3.2.5). 

5.4 Slutsats ny konstruktion 
Den konstruktion vi presenterar i kapitel 3 är resultatet av detta arbete. Rapporten är 
dock inte fullständig utan en diskussion och kritisk granskning av resultatet. De uppgifter 
som behövs för att kunna tillverka gradningsutrustningen finns presenterade under 
nämnda rubrik. Vi har även sammanställt kostnaderna för inköp av material och gjort en 
förkalkyl för att i ekonomiskt syfte ta fram ungefärliga tillverkningstider. 
 
Kommer utrustningen att fungera? Vi tror att en gradningsutrustning som har hög effekt 
och stabil gång krävs för att få ett bra gradningsresultat. De åtgärder vi pekat på i detta 
arbete påverkar dessa punkter radikalt. En förutsättning är då givetvis att tryckluftsystemet 
byggs om och får ökad kapacitet. 
 
Om den nya konstruktionen utförs enligt de instruktioner vi presenterat i rapporten 
innebär den en effektökning på motorn med 38 % (900 W/650 W ≈1,38). Även vikten 
har reducerats med cirka 12 % (6 kg/6,8 kg ≈ 0,88). Dessa faktorer tillsammans med 
ökad stabilitet i konstruktionen gör att vi anser att projektet lyckats. 
 
En till synes svag punkt är tiltcylinderns infästning mot stommen. Teoretiskt finns en 
möjlighet att tiltcylindern kan röra sig axiellt på axeln för tiltcylinderinfästningen. Skulle 
det uppstå axiella förskjutningar här kan det dock enkelt avhjälpas med två distanshylsor i 
t. ex. plast. 
 
Ytterligare utredning krävs även vad gäller produktivitetsförbättring. Detta måste mätas 
under en längre tid och det insamlade datamaterialet måste kunna analyseras. För att få en 
jämförelse bör även en studie i befintlig miljö göras. 
 
Ett skrivbordsarbete av det här slaget vi presenterat måste även provas i praktiken. Det 
kommer säkert att behövas en del finjusteringar för att gradningsutrustningen skall 
fungera optimalt. En del ändringar måste troligtvis även göras i robotens program men vi 
har i arbetet inte berört detta område. Vår rekommendation är därför att uppdragsgivaren 
går vidare i arbetet och tar fram en prototyp som efter justering och eventuell 
omprogrammering kan antas till utrustningsfamiljen. 
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Bilaga 2 

BERÄKNING AV PNEUMATISKA KOMPONENTERNAS 
RESULTERANDE C-VÄRDE 
 
 
 
 
 
Tabell över komponenternas enskilda C-värde (beräknat ur nomogram (bilaga 3)). 
 

Sträcka Nomogram 
 C-värde 

1. Stamledning i tak till golvuttag 20 
2. Golvuttag till robot 10 
3. Slang genom robot 6 
4. Slang till ventilpaket på robotarm 6 
5. Magnetventil 4,0* 
6. Ventilpaket till motor 2,8* 
7. Verktygsväxlarfästets genomföring 3,0* 
* Pos 5-7 är monterad i dubbel uppsättning (parallellt) 
 
 
De seriekopplade ledningarna (pos. 1-4 i tabellen ovan) insatt i ekvation [1.3] med 
arbetsbeteckningen C1: 
 

− − − − −= + + + =3 3 3 3 13
1 (20 10 6 6 ) 4,583...C  

 
De seriekopplade komponenterna (pos. 5-7 i tabellen ovan) insatt i ekvation [1.3] med 
arbetsbeteckningen C2. Då dessa komponenter är monterade i dubbel uppsättning 
parallellt multipliceras med 2 (enligt ekvation [1.4]): 
 

− − − −= ⋅ + + =3 3 3 13
2 2 (4 2,8 3 ) 4,334...C  

 
Detta ger ett totalt C-värde med beteckningen Cres, återigen insatt i ekvation [1.3] då de 
parallella komponenterna C2 är kopplade i serie med C1: 
 

− − −= + = ≈3 3 13 (4,583... 4,334... ) 3,533... 3,5resC  
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NOMOGRAM FÖR BERÄKNING AV LEDNINGSKOMPONENTERS 
C-VÄRDE I PNEUMATISKA INSTALLATIONER 
 
 
 
 
 

 
 
 
Källa: Mannesmann Rexroth Pneumatik GmbH. (1993). Pneumatik katalog (AB Rexroth 

Mecman övers.) Stockholm: AB Rexroth Mecman. s. 15.045 
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TEKNISKA DATA ATLAS COPCO LSF27 S250 
 
 
 
 
 
Produktdata   LSF27 S250 

 
Beställningsnr. 8423 1235 10  

Modell LSF27 S250  

Tomgångsvarvtal 25000 rpm 

Vikt 0.7 kg 

 1.5 lb 

Luftförbrukning vid tomgång 13 l/s 

 27 cfm 

Rek. slangdimension 10 mm 

 3/8 in 

Anslutningsgänga 3/8 BSP 

Ljudnivå 75 dB(A) 

Effekt 0.87 hp 

 0.65 kW 

Spännhylse-/chuckkapacitet 6 mm 

Längd 205 mm 

Rek. max diameter hårdmetallfil 12 mm 

Rek. max diameter slipstift 32 mm 

Luftförbrukning vid max. effekt 18 l/s 

 38 cfm 

  
   
 
 
Källa: Atlas Copco Sweden (19.9.2003.) http://www.atlascopco.com 
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TEKNISKA DATA GEORGES RENAULT KC922-9 
 

 
 
Källa: Georges Renault (2000). Tryckluftverktyg. Stockholm: MK Produkter AB 
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TEKNISKA DATA AIR TURBINE TOOLS 230XA, 203A SAMT 203XA 
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Källa: Air Turbine Tools. The Air Turbine Advantages. Skoghall: Maskin-Westin KB. 
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REKOMMENDERAD DIMENSIONERING AV SLANG- OCH RÖRNÄT 
TILL ROBOT 
 
 
 
 
 
Första åtgärden vid ombyggnation bör vara att planera för fast installation, dvs. de 
snabbkopplingar av typen CEJN eller TEMA som idag sitter på slang- och rörnätet bör 
uteslutas. Den avstängningskran som är monterad på anslutningsröret till taket bör dock 
behållas. 
 
Total slanglängd från uttag vid golv och fram till ventilpaketet på robotens arm är cirka 
12 meter. Slangens inre struktur har stor betydelse för den flödeshastighet slangen kan 
prestera, därför bör slang med lågt inre motstånd väljas. 
 
Dimensioneras slangarna för 150 % av max flödesuttag på motorn ger det ett flöde 
genom slangarna på max 42,45 l/s (0,04245 m3/s) vilket bör räcka även om man tar i 
beaktning att motorn inte är den enda luftförbrukaren. 
 
Beräkning; Max flöde till motor Air Turbine Tools 230XA är 28,3 l/s (0,0283 m3/s) 

⋅ =28,3 1,5 42,45  l/s (0,04245 m3/s) omräknat till flöde per minut blir det 
⋅ =42,45 60 2547  l/min (2,547 m3/min). 

 
Uppskattning vid avläsning i nomogrammet, se bilaga 3, visar att det behövs en slang 
med innerdiametern 17 mm. 
 
Att korta slangens väg skulle minska slangdiametern. Därför bör man överväga om 
slangen kan installeras på annat sätt än som idag, exempelvis rak väg från ”uttag” vid golv 
till robot. Givetvis måste då åtgärder vidtas för slangens mekaniska skydd, det skulle t. ex. 
gå att lösa genom att en ”kabelränna” i stålplåt monteras över slangen som skydd. 
 
I slang- och rörnätet finns även att ta hänsyn till de magnetventiler som styr luftens till- 
och frånslag. Magnetventiler som styr motorn bör vara av högflödestyp för att minimera 
risken för oönskade tryckfall. Vi har undersökt marknaden och kan konstatera att de 
flesta leverantörer har högflödesventiler i sortimentet. Ett alternativ till de befintliga 
magnetventilerna är Bosch Rexroth serie 560 som har mycket hög flödeskapacitet, se 
bilaga 8. 
 
Vid installation av tryckluftkomponenter är det ganska vanligt att montörer som inte är 
fullt insatta i konsekvenserna monterar diverse reduceringar ”för att det ska passa”. Att 
notera på serie 560 är den förhållandevis stora anslutningen (0,5 tum). Det är av största 
vikt vid installation av denna ventil att man inte reducerar anslutningen då detta 
omedelbart resulterar i sämre flödeskapacitet. 
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TEKNISKA DATA BOSCH REXROTH 3/2-MAGNETVENTIL SERIE 560 
 
 
 
 
 
3/2-ventiler Serie 560 
 
 

Dim. Spänning 
±10% 

Flöde Qn 
[NI/min.] 

Flöde 
C-värde 

Styrtryck 
min. [bar] 

Omställningstid 
[ms] 

          tF» t¡E» 
  DC 24 V            
  AC 230 V           

G 1/2  AC 110 V  4240 17,3  3,5  15  30  
  AC 24 V           

  Grundventil 
utan elspole            

 
 
Källa: Bosch Rexroth, Sweden (20.9.2003.) http://www.boschrexroth.se/ 
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Bilaga 10
Sida 1 (2)

Tider i timmar (h) Tillämning Progr. Uppsp. Ställtid Bearbetning
FF2-02-01 0,3 1,0 1 0,2 0,1
Stomme 2 0,2 0,4

3 0,2 0,1
FF2-02-02 0,2 - 1 0,2 0,2
Axel för tiltcylinderinfästning 2 0,2 0,2
FF2-03-01 0,3 1,0 1 0,2 0,5
Tiltplatta 2 0,2 0,1

3 0,2 0,3
FF2-03-02 0,3 1,0 1 0,2 0,3
Lagerhus 2 0,2 0,1

3 0,2 0,5
FF2-03-03 0,3 0,5 1 0,2 0,3
Lagerhus med fästöron 2 0,2 0,3

3 0,2 0,5
4 0,2 0,1

FF2-03-04 0,3 1,0 1 0,2 0,2
Axel för tiltled 2 0,2 0,2

3 0,2 0,5
FF2-03-05 0,2 - 1 0,2 0,1
Axel för tiltkolvöra 2 0,1 0,2

3 0,2 0,2
FF2-04-01 0,2 0,5 1 0,2 0,3
Dämpcylinderfäste 2 0,2 0,3

3 0,2 0,3
4 0,2 0,3
5 0,2 0,1

FF2-04-02 0,3 1,0 1 0,2 0,3
Dämparm 2 0,2 0,3

3 0,2 0,1
FF2-05-01 0,3 1,0 1 0,2 0,2
Motorfäste 2 0,2 0,2

3 0,2 0,1
4 0,2 0,3
5 0,2 0,1
6 0,2 0,5

FF2-05-02 0,3 1,0 1 0,2 0,1
Överfall för motorfäste 2 0,2 0,1

3 0,2 0,1
4 0,2 0,1
5 0,2 0,3
6 0,2 0,3

Summa tid (h) 3,0 8,0 8,1 9,8

Total tillverkningstid (h) 28,9

14 450 krTOTAL TILLVERKNINGSKOSTNAD
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Uppspänning Kommentar till bearbetning
FF2-02-01 1 Borra för uppspänning
Stomme 2 Fräsa kontur, lagerläge, fräsa v-spår

3 Borra
FF2-02-02 1 Plansvarva, fasa, gänga
Axel för tiltcylinderinfästning 2 Plansvarva, fasa, gänga
FF2-03-01 1 Planfräsa, borra, försänka, valsfräsa, fräsa spår
Tiltplatta 2 Borra

3 Planfräsa, borra, försänka
FF2-03-02 1 Planfräsa, fräsa kontur, lagerläge
Lagerhus 2 Planfräsa

3 Borra, fasa, gänga, mont. Heli-Coil
FF2-03-03 1 Planfräsa, fräsa kontur, lagerläge
Lagerhus med fästöron 2 Planfräsa, valsfräsa

3 Borra, fasa, gänga, mont. Heli-Coil
4 Borra

FF2-03-04 1 Plansvarva, lagerläge, spår
Axel för tiltled 2 Plansvarva, lagerläge, spår

3 Planfräsa, borra, fasa, gänga
FF2-03-05 1 Plansvarva, dubbhålsborra
Axel för tiltkolvöra 2 Svarva, fasa, gänga, sticka

3 Planfräsa
FF2-04-01 1 Bocka
Dämpcylinderfäste 2 Valsfräsa, borra, gänga

3 Borra
4 Borra

FF2-04-02 1 Planfräsa, fräsa kontur, hål
Dämparm 2 Borra, gänga, försänka

3 Planfräsa
4 Spårfräsa

FF2-05-01 1 Plansvarva, lagerläge, spår
Motorfäste 2 Plansvarva, lagerläge, spår

3 Planfräsa
4 Planfräsa, fräsa kontur, spårfräsa
5 Planfräsa, fasa
6 Planfräsa, borra, fasa, gänga, mont. Heli-Coil

FF2-05-02 1 Planfräsa
Överfall för motorfäste 2 Planfräsa

3 Planfräsa
4 Planfräsa
5 Planfräsa, fräsa kontur, spårfräsa
6 Planfräsa, fasa, borra, försänka



         STYCKLISTA (INKL. PRIS- OCH VIKTBERÄKNING)
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Ritningsnr Ritning Benämning Antal

á-pris
exkl.

moms

Summa
exkl.

moms Vikt/st Vikt
FF2-01-00 Gradningsutrustning Motor Air Turbine Tools 230XA 1 6610,00 6610,00 0,85 0,85
FF2-01-00 övr Sammanställning Tryckluftslang d=4 mm 1 15,00 15,00
FF2-01-00 övr T-Koppling LTK 4 1 20,00 20,00
FF2-01-00 övr Tryckluftslang d=6 mm 1 15,00 15,00
FF2-01-00 övr Rak anslutning LAN M5-6 2 20,00 40,00
FF2-01-00 övr T-Koppling LTT G3/8-10 1 30,00 30,00
FF2-01-00 övr Tryckluftslang d=10 mm 2 15,00 30,00
FF2-01-00 övr Plugg 3 20,00 60,00
FF2-01-00 övr Vinkelanslutning 4 1 30,00 30,00
FF2-01-00 övr Vinkelanslutning 6 2 30,00 60,00
FF2-01-00 övr Vinkelanslutning 10 1 30,00 30,00
FF2-01-00 övr Kopplingsdosa Alubox 1590Z, IP65 1 97,00 97,00
FF2-01-00 övr Kopplingsplint 6 4,43 26,58
FF2-01-00 övr Ändstycke för kopplingsplint 1 0,97 0,97
FF2-01-00 övr Kabelförskruvning Pg11 1 8,47 8,47
FF2-01-00 övr Kabelförskruvning Pg9 2 7,89 15,78

FF2-02-00 Stomme Verktygsväxlarfäste 1 0,00 0,00 1,7 1,7
FF2-02-00 Sammanställning Kullager 6204-2RS 2 87,00 174,00 0,05 0,1
FF2-02-00 Spårring SgH 42, DIN 472 2 1,00 2,00
FF2-02-00 Bricka BRB, d=6,4 4 1,00 4,00
FF2-02-00 Nyloc Låsmutter, M6, DIN 985 4 1,50 6,00
FF2-02-00 Spårring SgA 20, DIN 471 2 1,00 2,00
FF2-02-00 Skruv MC6S, M10x30 4 1,50 6,00
FF2-02-00 Cylinder 522, d=16, s=50 1 378,00 378,00 0,096 0,096
FF2-02-00 Kulledskoppling, M6, d=6 1 124,00 124,00
FF2-02-00 övr Givare 2 300,00 600,00
FF2-02-00 övr Fäste för givare 2 22,70 45,40

FF2-02-01 Stomme Aluminium, ALUMEC, 130x20x220 2 75,00 150,00 0,58 1,16

FF2-02-02 Axel för tiltcyl. infästn. Stål, ARNE, d=6 h8, l=125 (slipad) 1 10,00 10,00 0,0265 0,0265

FF2-03-00 Tiltplatta Bricka BRB, d=6,4 1 1,00 1,00
FF2-03-00 Sammanställning Nyloc Låsmutter, M6, DIN 985 1 1,50 1,50
FF2-03-00 Skruv MLC6S, M8x20 2 1,50 3,00
FF2-03-00 Kullager 6204-2RS 2 87,00 174,00 0,05 0,1
FF2-03-00 Skruv MC6S, M5x16 2 1,50 3,00
FF2-03-00 Fjäderbricka FBB, M5, DIN 127 B 2 1,00 2,00
FF2-03-00 Skruv MLC6S, M6x16 4 1,50 6,00

FF2-03-01 Tiltplatta Aluminium, ALUMEC, 140x110x30 1 63,00 63,00 0,283 0,283

FF2-03-02 Lagerhus Aluminium, ALUMEC, 75x50x30 1 10,00 10,00 0,049 0,049
FF2-03-02 Heli-Coil M6 (1084-6CN 090) 2 5,00 10,00

FF2-03-03 Lagerhus m. fästöron Aluminium, ALUMEC, 75x50x30 1 15,00 15,00 0,054 0,054
FF2-03-03 Heli-Coil M6 (1084-6CN 090) 2 5,00 10,00

FF2-03-04 Axel för tiltled Stål, EN 10 083-C45E, d=25, l=110 ceax 1 10,00 10,00 0,211 0,211

FF2-03-05 Axel för tiltkolvöra Stål, EN 10 083-C45E, d=12, l=80 ceax 1 10,00 10,00 0,02 0,02

FF2-04-00 Dämpcylinderfäste Cylinder KHZ, d=20, s=10 2 222,00 444,00 0,082 0,164
FF2-04-00 Sammanställning Vinkeladapter LVT, M5, d=4 2 19,60 39,20
FF2-04-00 Filterplugg typ F, M5 2 13,60 27,20
FF2-04-00 Vagnsbult, MVBF, M5x16 2 1,50 3,00
FF2-04-00 Mutter, ML6M, M5 2 1,00 2,00
FF2-04-00 Skruv, MC6S, M5x16 4 1,50 6,00

FF2-04-01 Dämpcylinderfäste Stål, EN 10 083-C45E, 135x40x4 1 10,00 10,00 0,129 0,129

FF2-04-02 Dämparm Stål, EN 10 083-C45E, 85x45x25 1 15,00 15,00 0,128 0,128
FF2-04-02 Skruv, MC6S, M6x25 1 1,50 1,50

FF2-05-00 Motorfäste O-ring d=40x1,6 2 8,10 16,20
FF2-05-00 Sammanställning Skruv, MC6S, M6x25 4 1,50 6,00
FF2-05-00 Spårring SgA 20, DIN 471 2 1,00 2,00

FF2-05-01 Motorfäste Stål, EN 10 083-C45E, 120x50x50 1 25,00 25,00 0,6 0,6

FF2-05-02 Överfall f. motorfäste Aluminium, ALUMEC, 75x50x30 1 15,00 15,00 0,15 0,15

Aluminiumdetaljer Ytbehandling, anodisering 1 700,00 700,00
Dämpcylinderfäste Ytbehandling, svartoxidering 1 100,00 100,00

Vikt skruv och monteringsmaterial 1 0,2 0,2
(cirka 13%) Material- och tillverkningsomkostnader 1 1479,00 1479,00

SUMMA kr 11 800 SUMMA kg 6,0

           Priserna avser bruttopriser hos resp. leverantör 2003-10-29.



       INKÖPSUNDERLAG MATERIAL OCH DETALJER
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Leverantör Lev. art nr Antal Benämning
Bosch-Rexroth 082-201-052 2 Cylinder KHZ, d=20, s=10
Bosch-Rexroth 522-660-353-2 2 Fäste för givare
Bosch-Rexroth 522-662-050-0 1 Cylinder 522, d=16, s=50
Bosch-Rexroth 814-500-050-0 2 Filterplugg typ F, M5
Bosch-Rexroth 895-820-881-2 1 Kulledskoppling, M6, d=6
Bosch-Rexroth 2 Givare
ELFA 48-352-03 6 Kopplingsplint
ELFA 48-352-29 1 Ändstycke för kopplingsplint
ELFA 50-139-17 1 Kopplingsdosa Alubox 1590Z, IP65
ELFA 55-017-13 2 Kabelförskruvning Pg9
ELFA 55-017-21 1 Kabelförskruvning Pg11
Ferruform 5 Bricka BRB, d=6,4
Ferruform 2 Fjäderbricka FBB, M5, DIN 127 B
Ferruform 4 Heli-Coil M6 (1084-6CN 090)
Ferruform 2 Mutter ML6M, M5
Ferruform 5 Nyloc Låsmutter, M6, DIN 985
Ferruform 2 O-ring d=40x1,6
Ferruform 2 Rak anslutning LAN M5-6
Ferruform 4 Skruv MC6S, M10x30
Ferruform 6 Skruv MC6S, M5x16
Ferruform 5 Skruv MC6S, M6x25
Ferruform 4 Skruv MLC6S, M6x16
Ferruform 2 Skruv MLC6S, M8x20
Ferruform 4 Spårring SgA 20, DIN 471
Ferruform 2 Spårring SgH 42, DIN 472
Ferruform 1 T-Koppling LTK 4
Ferruform 1 T-Koppling LTT G3/8-10
Ferruform 2 Tryckluftslang d=10 mm
Ferruform 1 Tryckluftslang d=4 mm
Ferruform 1 Tryckluftslang d=6 mm
Ferruform 2 Vagnsbult, MVBF, M5x16
Ferruform 1 Verktygsväxlarfäste
Ferruform 2 Vinkeladapter LVT, M5, d=4
Maskin-Westin 1 Motor Air Turbine Tools 230XA
Momentum 4 Kullager 6204-2RS
Tibnor 2 Aluminium, ALUMEC, 130x20x220
Tibnor 1 Aluminium, ALUMEC, 140x110x30
Tibnor 3 Aluminium, ALUMEC, 75x50x30
Tibnor 1 Stål, EN 10 083-C45E, 120x50x50
Tibnor 1 Stål, EN 10 083-C45E, 135x40x4
Tibnor 1 Stål, EN 10 083-C45E, 85x45x25
Tibnor 1 Stål, EN 10 083-C45E, d=12, l=80 (slipad)
Tibnor 1 Stål, EN 10 083-C45E, d=25, l=110 (slipad)
Tibnor 1 Stål, ARNE (SS 2140), d=6 h8, l=125 (slipad)
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MONTERINGSANVISNING 
 
 
 
 
 
Gradningsutrustningen antas monteras av fackman med tillgång till fullständigt 
ritningsunderlag. Denna monteringsanvisning är utarbetad som hjälp och förklaring till 
vissa moment i monteringen. Hänvisningar inom hakparenteser nedan avser ritning med 
motsvarande namn. 
 
 
Förberedande montage 
• Montera vagnsbult samt mutter på vardera dämpcylinder. 
• Montera dämpcylindrar på dämpcylinderfäste. Lås med svag gänglåsning. 
• Montera vinkeladapter och filterplugg på vardera dämpcylinder. 
• Montera givare samt anslutningskopplingar på tiltcylinder. 
• Montera kulledskoppling på kolvstång (tiltcylinder). 

 
Montering av stomme 
• Montera lager på detalj [Axel för tiltled], låses med spårringar. 
• För detalj [Axel för tiltcylinderinfästning] genom cylinderfäste, skruva på låsmuttrar 

på båda sidor. 
• Montera stommarna på [Axel för tiltled] samt [Axel för tiltcylinderinfästning], lås 

med spårringar och låsmuttrar. Glöm ej brickor! 
V-spåret i stommarna är avsedda för slutlig justering av tiltvinkeln, därför är det 
lämpligt att vänta med åtdragning av låsmuttrarna på [Axel för tiltcylinderinfästning] 
tills hela utrustningen är monterad. 

 
Tanken med V-spåret har varit att axeln monteras i spåret enligt 
sammanställningsritning. Spåret är dock V-format för att kunna utnyttja en exakt 
kopia av stommen på motstående sida. 

 
• Montera stommen på verktygsväxlarfästet. 

 
Montering av motorfäste på tiltplatta 
• Montera lager på [Motorfäste], låses med spårringar. 
• Montera [Lagerhus] samt [Lagerhus med fästöron] på [Motorfäste] enligt ritning, 

skruva fast lagerhusen i tiltplattan. Lås med svag gänglåsning. 
 

OBS! Tillse att ingen snedställning sker. Motorfästet skall kunna röra sig obehindrat 
i lagringen. 

 
Montering av tiltplatta på axel för tiltled 
• Skruva fast [Tiltplatta] på [Axel för tiltled], lås med svag gänglåsning. 
• För in kulledskopplingen från tiltkolven i spåret på tiltplattan, fixera med [Axel för 

tiltkolvöra] genom tiltplattan, montera bricka och lås axeln med låsmutter. 
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Montering av dämpcylinderfäste samt motor 
• Montera [Dämpcylinderfäste] på [Lagerhus med fästöron]. 
• Montera [Dämparm] på [Motorfäste]. 
• Fixera O-ringar runt motorn, passa dessa mot spåren i motorfästet och lägg ner 

motorn i motorfästet. Montera [Överfall för motorfäste]. Kontrollera att  
O-ringarna ligger i spåren. 

 
O-ringarna har som syfte att verka friktionshöjande så att motorn inte kan vridas 
runt i fästet. Överfallet skall bottna mot motorfästet vid åtdragning. 

 
Övrigt 
Kontrollera att alla skruvar är åtdragna. Justera tiltvinklar enligt [Mått, yttre geometri]. 
Montera slangar för pneumatik samt kopplingsdosa med plint. Se till att rörligheten ej 
äventyras i någon del på utrustningen då plats väljs för kopplingsdosan. 
 
Att notera är de stora spel som finns i skruvhål. Avsikten har varit att inte fördyra 
tillverkningen, detta ställer dock krav på den person som monterar utrustningen. Det är 
av största vikt att inga oavsiktliga inspänningar eller fastlåsningar sker. Alla lagrade detaljer 
skall kunna röra sig fritt och utan kännbart motstånd. 
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RITNINGSFÖRTECKNING 
 

 

 

Ritning nr Detalj  

 

FF2-00-01 Mått yttre geometri (tilt ner) 

FF2-00-02 Mått yttre geometri (tilt upp) 

 

FF2-01-00 Gradningsutrustning, sammanställning 

 

FF2-02-00 Stomme, sammanställning 

FF2-02-01 Stomme 

FF2-02-02 Axel för tiltcylinderinfästning 

 

FF2-03-00 Tiltplatta, sammanställning 

FF2-03-01 Tiltplatta 

FF2-03-02 Lagerhus 

FF2-03-03 Lagerhus med fästöron 

FF2-03-04 Axel för tiltled 

FF2-03-05 Axel för tiltkolvöra 

 

FF2-04-00 Dämpcylinderfäste, sammanställning 

FF2-04-01 Dämpcylinderfäste 

FF2-04-02 Dämparm 

 

FF2-05-00 Motorfäste, sammanställning 

FF2-05-01 Motorfäste 

FF2-05-02 Överfall för motorfäste 

 








































