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Sammanfattning 

 
En del av verksamheten vid EuroMaint Industry AB i Skövde består av att tillverka och sälja 

maskinsystem för tillverkningsindustrin. Ett av dem är fixturer för fastspänning av 

bilväxellådskåpa, inför bearbetning. Fastklämning av denna detalj i fixtur sker med hjälp av 

hydrauliska spännare som arbetar i sekvens med olika tryck samt fastspänningskraft. 

Styrningen sker med hjälp av en sekvensenhet som dels är skrymmande, dels har relativt hög 

framtagningskostnad. Det här examensarbetet har syftat till att ta fram en ny sekvensenhet 

med mål att få en kompaktare lösning med en lägre framtagningskostnad. 

 

Arbetet resulterade i en produkt med avsevärt mindre dimensioner och en 

framtagningskostnad av ca.70 % jämfört med den befintliga produkten (vid tillverkning av 

minst tio stycken enheter). 
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Abstract 

 

A part of the business at EuroMaint Industry AB in Skövde is to produce and sell machine 

systems to manufacturing companies. One of these is fixtures for clamping of car gear box 

part, for machining. Clamping of the part is done with hydraulic clamping units, that are 

sequence controlled and the units have different actuating pressure and clamping force.  

The control is made by a sequence unit that is both large and expensive to manufacture. This 

study’s purpose is to find out a solution to find a smaller and cheaper sequence unit. 

 

The result is a product that is significantly smaller and has a production cost of about 70 %, 

compared to the present product (by making at least 10 units). 
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Förord  

 

Detta examensarbete ingår i den slutliga examinationen för avläggande av magisterexamen 

vid Luleå Tekniska Universitet. Arbetet är utfört vid EuroMaint Industry AB i Skövde och 

beskriver framtagning av produkt för sekvensstyrning av bearbetningsfixtur. 

 

För hjälp under arbetet vill jag tacka följande personer:  
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund                

 

EuroMaint Industry AB i Skövde tillverkar och säljer bl.a. fixturer för fastspänning av 

bilväxellådskåpa inför bearbetning (se figur 1). Fastklämning av detalj i fixtur sker med hjälp 

av hydrauliska fastspänningscylindrar. Spänncylindrarna arbetar i sekvens med olika tryck 

samt fastspänningskraft. 

 

Figur 1. Fixtur för fastspänning av växellådskåpa 

 

Generellt vid användning av sekvensstyrd hydraulik används sammankopplade tryckstyrda 

ventiler, inte anpassade för ändamålet, med problem som instabilitet och utrymmeskrävande 

installationer. Instabiliteten orsakar produktionsstörningar med påföljande kostnader. 
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1.2 Problemformulering 

 

För att lösa problemet med instabilitet i hydrauliksystemet har EuroMaint Industry AB tagit 

fram en konstruktion som istället arbetar med nockstyrda ventiler. Genom detta fås ett stabilt 

system men produkten är fortfarande utrymmeskrävande och dyr att tillverka.  

 

 

Figur 2. Sekvensstyrningsenhet 
 

En strävan mot ett kompakt blocksystem med minimal rördragning mellan 

hydraulikkomponenter skulle te sig mer gynnsam. Sekvensstyrningen kan ske genom att en 

egenkonstruerad slidventil tas fram, specialanpassad för ändamålet. Vad innebär det 

kostnadsmässigt att gå från utifrån inköpta sammankopplade komponenter till att ta fram en 

egen produkt för styrningen av sekvenserna? Fås lönsamhet från första tillverkade enheten 

eller måste stora serier tillverkas för att överhuvudtaget få en positiv prisbild? 
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1.3 Syfte och mål 

 

Det övergripande syftet med detta arbete är att konstruera en hydrauliksekvensventil som är 

mindre skrymmande än dagens systemlösning, där fristående utrymmeskrävande 

hydraulikkomponenter används.  Kostnaden för framtagning är också, i sammanhanget, hög 

och bör med en ny konstruktion kunna minskas markant.  

Målsättningen är att få ett kompakt system som därmed också kan användas i fixturer med 

begränsade mått. Fokus läggs likaså på att få en lägre tillverkningskostnad för att få högre 

lönsamhet och ett konkurrenskraftigare försäljningspris och därmed också en ökad 

försäljning. När det i rapporten hänvisas till ”sekvensventil” menas här inte bara en enskild 

ventil utan hela systemet av ventiler som styr fixturens fastklamningscylindrar. 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Arbetet är begränsat till framtagning av fixturens hydraulikkomponentstyrning, där 

sekvensventilen har en central roll för att få rätt tryck i rätt tid till systemets spänncylindrar. 

 

1.5 Metod 

 

Teoretiska metoder som använts är hämtade från en samling litteratur, bl.a. Hans 

Johannesson, Jan-Gunnar Persson och Dennis Pettersson, Produktutveckling (2004), Ulrich 

K.T. och Eppinger S.D., Product Design and Development (2003), Pahl G. och Beitz W., 

Engineering Design: A Systematic Approach (1995). 

 

 

 

 

 

 

  



Hydraulisk Sekvensventil för Spännhydraulik 
 

   
Claes Heijkenskjöld  11 

2 Presentation av företaget EuroMaint Industry AB 

 
Företaget EuroMaint Industry AB har en kort historia som eget fristående bolag, då det 

bildades tidigt under 2006. Sitt ursprung går så långt tillbaka som till 1860-talet där förstadiet 

till Volvo Maskinteknik uppstod. År 2000 knoppades Maskinteknik av från Volvo och 

Euromation bildades. Under 2005 köpte sedan EuroMaint AB bolaget. 

 

EuroMaint Industry’s affärsidé är att stärka industrins konkurrenskraft genom att erbjuda 

kunskap, service och utrustningar som ger en effektivare produktion. Kompetensområdet 

”Underhåll” utför förbättringsarbeten för att återställa produktionsutrustning till köpt 

kapacitet. ”Komponentservice” utför felsökning och reparation. Ska produktionsprocessen i 

en fabrik förändras står ”Produktionsteknik” för att på ett säkert och tillförlitligt sätt införa 

nya lösningar, med minimala driftstörningar. Behövs en kundanpassad utrustning är det 

kompetensområdet ”Produktionsutrustningar” som utvecklar en sådan. 
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3 Arbetsmetod 

 

3.1 Beskrivning av utvecklingsprocedur 

 

Enligt Johannesson, Persson och Pettersson (2004) delas en systematisk konstruktionsprocess 

in i ett antal delsteg, såsom; 

 

� Produktspecificering 

� Konceptgenerering med funktionell struktur 

� Konceptutvärdering och konceptval 

� Produktlayout och detaljkonstruktion 

� Tillverkningsanpassning 

 

3.1.1 Produktspecificering 

 

Produktspecificeringen består av formulerande av vad som ska skapas, vad problemet är, vad 

målet är. Undersökning om lösningar och patent redan finns framtagna som löser problemet. 

Produktspecifikationen ska utformas så att den kan utgöra referens för utvärdering av den 

färdiga produktlösningen. En tidig målspecifikation tas fram för att genom utvecklingsarbetets 

gång formas och bli en färdig slutspecifikation. Alltså är inte produktspecifikationen helt 

bestämd vid arbetets start, utan uppdateras under konstruktionsprocessens gång mot färdig 

produkt. Detta som en följd av att kunskapen om produkten ökar med utvecklingens 

framskridande. Produktens kriterier kan delas in i två huvudkategorier, dels en som är kopplad 

till produktens förväntade funktion – Funktionella kriterier, dels en som sätter gränser – 

Begränsande kriterier. En annan uppdelning som likaså tillämpas, är mellan kategorierna krav 

och önskemål, där kraven alltid måste bli uppfyllda medan önskemålen kan uppfyllas i 

varierande omfattning. 
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3.1.2 Konceptgenerering med funktionell struktur 

 

Konceptgenereringens uppgift är att alstra koncept som uppfyller kriterierna enligt 

produktspecifikationen. Ett antal lösningsförslag skapas genom att först uträtta en 

funktionsgranskning där produktens huvudfunktion delas upp i delfunktioner. 

Delfunktionerna kan lösas på många sätt och sedan kombineras i olika varianter, gärna med 

hjälp av en morfologisk matris, för att uppnå en huvudfunktion. De olika kombinationerna 

granskas sedan och orimliga avarter sorteras bort. Den morfologiska matrisen möjliggör, 

teoretiskt, ett mycket stort antal möjliga lösningar, ofta långt över vad som är praktiskt möjligt 

att gå vidare med. Antalet lösningar måste följaktligen reduceras men med försiktighet utan 

att eliminera värdefulla lösningsprinciper. Ta först bort alla fullständigt opassande 

kombinationer. Om det fortfarande återstår alltför många måste de som uppenbarligen är 

bättre än de övriga ges företräde att utvärderas i matrisen (Pahl/Beitz, (1995)). 

Målet är att få fram ett antal lösningar som dels uppfyller samtliga kriterier enligt 

produktspecifikationen, dels är tekniskt, ekonomiskt, geometriskt samt fysikaliskt passande. 

 

3.1.3 Konceptutvärdering och konceptval 

 

Analys av de framtagna lösningskoncepten utförs där avsikten är att få fram ett koncept som i 

största möjliga mån uppfyller de uppställda kraven och önskemålen enligt 

produktspecifikationen. Till hjälp kan här användas olika typer av beslutsmatriser där 

egenskaperna entydighet och enkelhet ligger i centrum när lösningsalternativen analyseras 

(Pahl/Beitz, (1995), Cross, (2000), Pugh, (1991)); 

 

� Elimineringsmatris – Utsorteringsmetod där undersökning görs om lösningen bl.a. 

uppfyller alla krav, är realiserbar och inom kostnadsramen 

 

� Relativ beslutsmatris – Här jämförs olika lösningsförslag relativt varandra 

 

� Relativ beslutmatris med viktade urvalskriterier – En variant av utvärdering där 

jämförelser görs mellan lösningsförslag, men nu är krav och önskemål viktade 
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3.1.4 Produktlayout och detaljkonstruktion 

 

Vald konceptlösning utvecklas till färdig produkt med uppfyllande av produktspecifikationens 

kriterier. Produktens alla detaljer, som krävs för att tillverka produkten, ska här konkretiseras 

med bl.a. ritningar, komponentspecifikationer, flödes-/kopplingsscheman. Produktlayouten 

sker med skapande av en preliminär layout som sedan utformas till en detaljerad layout (Pahl 

och Beitz, (1995)). 

 

3.1.4.1 Preliminär layout - Detaljerad layout 

 

Utgå från den tekniska specifikationens krav och identifiera de krav som är kritiska för den 

fysiska designen, såsom; 

 

� Storleksstyrande krav såsom flödesriktning, rörelser, positioner 

� Materialstyrande krav såsom korrosionsbeständighet, livslängd, eventuellt 

specificerade material, råämnesdimensioner 

� Krav baserade på säkerhet, ergonomi, produktivitet och montering är sådant 

som också kan påverka 

 

Yttre rumsliga ramar skapas sedan som leder till en grov layout som bygger på konceptvalet, 

komponenter och sammansättningar ska också uppfylla huvudfunktionerna. Hänsyn måste tas 

till vilka huvudfunktioner/funktionsbärare som bestämmer storlek, komponentutformning och 

arrangemang.  
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En preliminär, provisorisk layout tas fram för huvudfunktionskomponenterna där, i grova 

drag, sammankopplingen mellan komponenter och komponenters utformning och material är 

bestämda. Utformningen styrs enligt den morfologiska matrisen; 

 

� Bestäm nödvändiga hjälp/underfunktioner som tätnings-, skruvförbands- och 

lasthållande funktioner 

� Undersök kända lösningar såsom standardartiklar 

� Detaljerad layout för huvudfunktionerna samt hjälpunderfunktionerna tas fram 

� Kontrollera huvudlayouten med avseende på misstag i funktion, prestanda, 

livslängd, tillförlitlighet, kostnad, underhåll, montering. Förfina steg för steg  

� Lås den preliminära layouten 

� Optimera och slutför utformningen av den bestämda låsta layouten 

� Ta fram en preliminär styck/detaljlista 

� Fortsätt med/till detaljkonstruktion och utveckla komponenter 

� Komplettera med detaljritningar, material, toleranser, specificerade 

standarddetaljer 
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3.1.4.2 Produktarkitektur 

 

Funktioner kan slås samman att lösas av en enda komponent eller eventuellt av flera separata, 

enskilda komponenter. Denna s.k. produktarkitektur kan delas in i dels modulär arkitektur där 

systemet bygger på modulenheter (modulsubsystem) med en eller få funktioner i en enhet, 

dels integrerad arkitektur där många funktioner finns i en enhet (Kahn, (2004), 

Ulrich/Eppinger, (2003)). Fördelarna med modulär arkitektur är att det är lättare att göra 

ändringar i produktens funktion, underlätta underhåll, ger en stor möjlighet att variera 

produktens funktioner. Nackdelarna är att konkurrenter lättare kan kopiera produkten, det kan 

leda till högre materialkostnader (större antal detaljer), sänkt prestanda eftersom man förlorar 

kompakthet (Kahn, (2004)).  

Vid stora komplexa produktframtagningar där olika konstruktionsavdelningar är inblandade 

kräver modulär respektive integrerad arkitektur också olika typer av projektstyrning vid 

framtagning av en produkt. En modulär konstruktion där en konstruktionsavdelning har som 

uppgift att ta fram en fysisk enhet har att göra med en känd och relativ begränsad 

funktionsmässig sammankoppling med andra enheter. Vid en integrerad konstruktion krävs en 

god och noggrann koordinering mellan de olika konstruktionsavdelningarna för att få de olika 

funktionerna i en (eller fåtal) och samma fysiska enhet (Ulrich/Eppinger, (2003)). Enligt 

Ullman (2002) finns ett antal kriterier som skäl att komponera en produkt i ett antal 

fristående/separata komponenter; 

 

� Komponenter rör sig i förhållande till varandra 

� Olika material ska användas 

� Komponenter/delar av produkten måste flyttas bort för åtkomst 

� Material eller produktionsbegränsningar 

� Vid användande av standardkomponenter som kan vara en del av produkten 

� För sänkt framtagningskostnad – en komplex enhet kan delas upp i flera enkla 

 

Ytterliggare en viktig orsak till att välja produktuppbyggnad med sammansatta separata 

enheter är möjligheten att genom att kombinera de separata enheterna, få ett antal olika 

funktioner hos produkten. Vid integrerad produktframtagning skulle ett antal varianter istället 

få tas fram (Pahl/Beitz, (1995)).  
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3.1.4.3 Konstruktionstödmetod – Feleffektsanalys FMEA 

 

Ett stöd vid produktframtagningen är att arbeta med feleffektsanalys av produkten.  

Feleffektsanalys enligt FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) bygger på bedömning av 

eventuella fel som kan uppträda hos en produkt och dess komponenter 

(Johannesson/Persson/Pettersson, (2004)). 

Man bedömer sannolikheten för att ett fel ska uppstå, dess allvarlighetsgrad samt möjligheten 

att felet kommer att upptäckas. De här tre faktorerna bedöms vanligen enligt en tiogradig 

skala och genom multiplicering fås ett risktal (0-1000). Talet för respektive bedömning ges 

enligt; 

 

� Felsannolikhet, där 1 = mycket liten sannolikhet att fel uppkommer, 10 = hög 

felsannolikhet att fel uppkommer 

� Allvarlighetsgrad, där 1 = försumbar inverkan på funktionen, 10 = mycket 

allvarligt fel 

� Sannolikhet att inte felet upptäcks, där 1 = felet upptäcks nästan säkert, 10 = felet 

är mycket svårupptäckt 

 

Anses risktalet vara för högt omarbetas konstruktionen och ett nytt risktal räknas ut. FMEA 

utförs kontinuerligt under konstruktionsfasen i syfte att förbättra produkten.  

 

3.1.4.4 Konstruktionstödmetod – CAD Geometrimodellering 

 

Som hjälp vid konstruktionsframtagning av detaljer och konstruktioner av sammansatta 

detaljer används idag i mycket stor utsträckning 3D CAD-modellering – tredimensionellt 

datorstöd (CAD - Computer Aided Design). Detaljerna skapas först som enskilda 3D-

modeller som senare sätts samman till sammanställningar av desamma. Även 

hållfasthetsberäkningar kan göras direkt med hjälp av 3D-modellen. Ritningar skapas vid 

behov direkt från 3D-modellen och inget separat manuellt 2D ritande behöver göras. Ofta 

används 3D-modellen vid produktionsberedning för tillverkning av detalj – inte som förr då 

alltid 2D ritningar var utgångspunkt för produktion.  
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3.1.5 Tillverkningsanpassning 

 

Framtagen produkt med tillhörande tillverkningsunderlag måste anpassas så att den är 

praktisk möjlig att producera till rimlig kostnad. Anpassningar av dimensioner, toleranser 

samt ytjämnhet är sådant som måste göras för att tillverkningsmässigt få en ändamålsenlig 

produkt. 

 

3.2 Sammanfattning 

 

De olika metoderna och stegen i produktframtagningen bör bara tillämpas när det är 

nödvändigt. Beroende på rutin, erfarenhet och kunskap, ska 

designern/konstruktören/utvecklingsingenjören välja korrekt metod för varje enskilt steg i 

produktframtagningen. 
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4 Produktspecificering 

 

4.1 Patentundersökning 

 

Undersökning genomfördes med mål att hitta registrerade patent på produkt med ett kompakt, 

sekvensstyrt hydrauliksystem. Ett patent hittades (patentnummer EP1154163), med 

uppbyggnad som använder sig av den generella lösningen, med dess negativa instabila 

egenskaper, bestående av sammankopplade sekvensföljdventiler monterade på 

moduluppbyggda hopkopplade block (figur 3 och 4). Patentet finns registrerat på företaget 

”ROEMHELD A GMBH & CO KG DE” http://www.roemheld.com. 

 

 

Figur 3. Sekvensstyrningsenhet C 2.960 från Roemheld 
 

 

Figur 4. Hydraulikschema C 2.960 Roemheld 

http://www.roemheld.com
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4.2 Kriterielista 

 

Nedanstående kriterielista har sin bakgrund i tidigare framtagning och användning av 

sekvensstyrda fastspänningsanordningar för fixturer. Kriterierna är kategoriserade dels som 

absoluta krav på utrustningen, dels som önskemål. Somliga kriterier är satta med tanke på 

funktion, andra kriterier sätter gränser för produktlösningen – att exempelvis kravet på att 

systemet måste vara kompakt utesluter många konstruktionslösningar. 

 
Kriterium Nr Krav/ 

Önskemål  
Funktionellt/ 
Begränsande  

Kompakt system 1 K B 

Hydrauliskt system 2 K B 

Kanalsammankoppling i så stor utsträckning som möjligt 3 K B 

Minimal rörsammankoppling 4 Ö B 

Styrning av fyra stycken sekvenser 5 K F 

Mätnippelutgångar 6 K B 

Minimalt antal o-ringar 7 Ö B 

Minimalt antal tätningspluggar 8 Ö B 

Minimalt antal sneda bearbetningar 9 Ö B 

Minimalt antal dragstänger 10 Ö B 

Minimalt antal försänkningar 11 Ö B 

Minimalt antal gängor 12 Ö B 

Minimalt antal skruvar 13 Ö B 

Möjlighet att bibehålla tryck 14 K F 

Möjlighet att utnyttja tryckstegrare 15 Ö F 

Avluftningspluggar 16 Ö F 

Backventiler inbyggda i block 17 K B 

Stabilt hydrauliktryck 18 Ö F 

Låg tillverkningskostnad 19 Ö B 

Kontrollerat tryck till varje sekvens 20 K F 

Inget läckage av hydraulikolja mellan block/kanal 21 K B 

Monteringsvänlig 22 Ö B 

Figur 5. Produktspecifikation 
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5 Konceptgenerering med funktionell struktur 

 

5.1 Morfologisk matris 

 

Konceptgenereringsfasens första steg, med uppdelning av huvudfunktionen i ett antal 

delfunktioner som sedan kombineras i möjliga realistiska lösningar, resulterar här i flera 

tänkbara totallösningar enligt figur 6. 

 
Delfunktion Dellösningsalternativ 

Styra cylindrar i 

bestämd följd 

 

 

Kamstyrning 

 
 
 

 

 

Elektrisk styrning 

 

 

Slidventil-

styrning 

Samman-

kopplande 

sekvens-

ventiler 

Manuell 

styrning 

Aktivering när 

visst tryck 

uppnåtts 

Elektrisk styrning 

med tryckgivare 
Tryckbegränsnings-

ventiler 
   

Delar av 

systemet måste 

hållas vid visst 

lägre tryck än 

systemtrycket 

Tryckreducerings-

ventiler 

Elektrisk styrning 

med tryckgivare och 

reglerventil 

   

Tryck måste 

bibehållas viss 

tid efter 

frikoppling av 

fixtur 

 

Hydraulisk pump på 

fixtur 

Tryckackumulator    

Tätt system Tätningsmassa Finslipade ytor o-ringar   

Skiftande 

funktioner 

Varianter av komplett 

produkt 

Elektrisk- / 

datorstyrning med 

varianter av mjukvara 

Modulblock 

med 

varierande 

funktioner 

 

 

 

 

 

Figur 6. Morfologisk matris 

2 3 
4 

5 
6 

1 
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6 Konceptutvärdering och konceptval 

 

6.1 Elimineringsmatris 

 

De framtagna lösningskoncepten ska nu granskas och genom elimineringsmatrisen, figur 7, 

sker nu en första utsortering.   
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1 + - + - - - - 

2 + - + - + + - 

3 + + + - + + + 

4 + + + + + + + 

5 + + + + - + + 

6 + + + - + + + 

Figur 7. Elimineringsmatris 

 

Lösningsalternativ ett och två uppfyller inte alla krav enligt produktspecifikationen och är 

alltså inga alternativ som kommer att granskas vidare. De sorteras här bort och alternativ tre 

till sex kommer att bedömas i en mer djupare analys. 
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6.2 Relativ beslutsmatris 

 

Utgående från kraven och önskemålen enligt kriterielistan jämförs nu de olika 

lösningsalternativen med en referens, där granskning görs för att se om alternativet uppfyller 

det aktuella kriteriet bättre eller sämre än referensen. Som referens har här valts dagens 

befintliga produkt, med nockstyrda ventiler. 

Av nettovärdet av alla sammanräknade plus och minus, för varje lösningsalternativ, fås en 

inbördes rangordning där urval görs av vilken lösning som går vidare till utveckling. 

 

Lösningsalternativ 
Kriterium N

r 

R
ef

 

1 2 3 4 5 6 

Kompakt system 1 0 + + + + 
Hydrauliskt system 2 0 - 0 0 0 
Kanalsammankoppling i så stor utsträckning som möjligt 3 0 + + + + 
Minimal rörsammankoppling 4 0 + + + + 
Styra fyra stycken sekvenser 5 0 0 0 0 0 
Mätnippelutgångar 6 0 0 0 0 0 
Minimalt antal o-ringar 7 0 - - + - 
Minimalt antal tätningspluggar 8 0 + - - - 
Minimalt antal sneda bearbetningar 9 0 0 0 0 0 
Minimalt antal dragstänger 10 0 - - - 0 
Minimalt antal försänkningar 11 0 + + + + 
Minimalt antal gängor 12 0 0 0 0 + 
Minimalt antal skruvar 13 0 + + + + 
Möjlighet att bibehålla tryck 14 0 0 0 0 0 
Möjlighet att utnyttja tryckstegrare 15 0 0 0 0 0 
Avluftningspluggar 16 0 + + + + 
Backventiler inbyggda i block 17 0 + + + + 
Stabilt hydrauliktryck 18 0 + + + + 
Låg tillverkningskostnad 19 0 - + + - 
Kontrollerat tryck till varje sekvens 20 0 + + + + 
Inget läckage av hydraulikolja mellan block / kanal 21 0 + + - + 
Monteringsvänlig 22 0 + + - - 
Summa +  12 12 11 11 

Summa 0  6 7 7 7 

Summa -  4 3 4 4 

Nettovärde 0 8 9 7 7 

Rangordning  2 1 3 3 

Vidareutveckling  

B
or

ts
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t l
ös
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ng
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 ok   

Figur 8. Relativ beslutsmatris 
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Jämförelser mellan lösningsförslag med utvärdering av kriterier resulterar i att lösningsförslag 

nummer fyra är ”vinnare” och färdig för nästa steg i produktframtagningsprocessen. 

 
 
6.3 Relativ beslutsmatris med viktade urvalskriterier 

 

En variant av analys med viktade krav och önskemål ger också, som i fallet utan viktning, att 

lösningsalternativ nummer fyra är det mest fördelaktiga alternativet för vidareutveckling. 

 

Lösningsalternativ 
Kriterium 

V
ik

t 

N
r 

R
ef

 

1 2 3 4 5 6 

Kompakt system 5 1 0 + + + + 
Hydrauliskt system 5 2 0 - 0 0 0 
Kanalsammankoppling i så stor utsträckning som möjligt 3 3 0 + + + + 
Minimal rörsammankoppling 3 4 0 + + + + 
Styra fyra stycken sekvenser 2 5 0 0 0 0 0 
Mätnippelutgångar 2 6 0 0 0 0 0 
Minimalt antal o-ringar 2 7 0 - - + - 
Minimalt antal tätningspluggar 2 8 0 + - - - 
Minimalt antal sneda bearbetningar 2 9 0 0 0 0 0 
Minimalt antal dragstänger 1 10 0 - - - 0 
Minimalt antal försänkningar 1 11 0 + + + + 
Minimalt antal gängor 1 12 0 0 0 0 + 
Minimalt antal skruvar 1 13 0 + + + + 
Möjlighet att bibehålla tryck 4 14 0 0 0 0 0 
Möjlighet att utnyttja tryckstegrare 4 15 0 0 0 0 0 
Avluftningspluggar 4 16 0 + + + + 
Backventiler inbyggda i block 4 17 0 + + + + 
Stabilt hydrauliktryck 5 18 0 + + + + 
Låg tillverkningskostnad 5 19 0 - + + - 
Kontrollerat tryck till varje sekvens 5 20 0 + + + + 
Inget läckage av hydraulikolja mellan block / kanal 4 21 0 + + - + 
Monteringsvänlig 3 22 0 + + - - 
Summa +  40 43 38 36 

Summa 0  6 7 7 7 

Summa -  13 5 10 12 

Nettovärde 0 27 38 28 24 

Rangordning  3 1 2 4 

Vidareutveckling  

B
or

ts
or

te
ra

t l
ös
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ng
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lte
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Figur 9. Relativ beslutsmatris med viktade urvalskriterier 
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7 Produktlayout och detaljkonstruktion 

 

7.1 Preliminär layout 

 

Den preliminära layouten för sekvensventilen består av sammankopplade ventilblock, där 

varje ventilblock har ett eller ett flertal s.k. inskruvningsventiler med olika funktioner (se figur 

10). Inskruvningsventilerna har inget eget yttre ventilhus utan ventilblocket verkar som hus. 

Ingen rördragning mellan de olika blocken finns utan mediaflödet mellan blocken sker genom 

kanaler som avtätas med o-ringar i övergången från ett block till ett annat. Kanaler finns för 

fastspänning respektive lossning av fixturklamning där de olika fastspänningscylindrarna 

påverkas. Blocken hålls samman med gängade dragstänger. Genom att kanalerna för 

respektive cylinder alltid ligger på en bestämd plats i förhållande till varandra - exakt lika i 

alla block - kan blocken kombineras i olika arrangemang så olika funktioner fås. 

 

 

Figur 10. Preliminär layout - ventilblock 
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7.2 Detaljerad layout 

Framtagning av detaljerad layout med bestämmande av blockdimensioner, hydraulikschema, 

blockkonfiguration och uppbyggnad av varje enskilt ventilblock (ritningar och stycklistor, se 

bilagor); 

7.2.1 Blockdimensionering 

Kanalerna i ventilblocken sätts till en diameter 4mm, med hänsyn taget till 

tillverkningsbearbetning och okänslighet för föroreningar i de färdiga kanalerna. 

Kanalpluggar med diameter 5mm och en längd av 5.5mm används där kanaler behöver 

pluggas. Utformning av infästning i fixtur sker med M5-dragstänger. För bestämning av 

modulblockens yttre storlek är valet av hydraulikkomponenter avgörande. Efter en avsyning 

av marknaden och vad som tidigare används på företaget väljs komponentleverantörer som 

Hydac, Roemheld, Parker Hannifin. Blockens bredd och höjd styrs av inskruvningsventilernas 

inbyggnadsmått, antal ventiler i varje block, antal huvudkanaler genom systemet, dimensioner 

på tätningar kring kanaler, genomgående hål för dragstänger, styrningar, tvärkanaler, 

tätningspluggar, samt kopplingar. Med detta i beaktande bestäms bredden till 100mm och 

höjden till 50mm, enligt figur 11. Djupet kan variera, eftersom gränssnittsytan bestäms av 

bredd och höjd, men är satt till 50mm för merparten av block. 

 

 

Figur 11. Ventilblockens yttre dimensioner 
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7.2.2 Hydraulikschema 

 

Hydraulikschema enligt den befintliga sekvensventilen, inom blåmarkerat område (1), figur 

12 (bilaga 2) ligger till grund vid framtagning av den nya sekvensventilen. En utökad 

användning av ventilblock tas fram med möjlighet att även kunna inkludera komponenter 

markerade med röda ringar i blocksystemet.  

Sekvenserna ska utföras så att vid fastlåsning ska först sekvens nr.1 ske direkt. När sedan 

trycket stiger till 75bar (normalinställning) sker sekvens nr.2 tätt följt av sekvens nr.3. När 

trycket når 130bar (normalinställning) sker sekvens nr.4, dock med ett reducerat tryck på 

50bar ut till fastspänningscylindrarna.  

 

               
Figur 12. Hydraulikschema – Sekvensventil med fixtur 

 

Den nya sekvensventilens hydraulikscheman finns under bilaga 5. De visar ett schema som 

inkluderar komponenter inom blå (1) och röd markering (2-5) enligt figur 12, samt ett schema 

som motsvarar dagens sekvensventil med komponenter inom blå markering (1) plus den 

pilotstyrda backventilen (2). 

1 

2 

3 

4 5 



Hydraulisk Sekvensventil för Spännhydraulik 
 

   
Claes Heijkenskjöld  28 

7.2.3 Ventilblockuppbyggnad 

 

Ventilblocken är uppbyggda så att varje block innefattar ett eller ett fåtal inskruvningsventiler. 

Bearbetning vid tillverkning av blocken blir således relativ enkel och kostnaden för 

framtagning kan hållas låg. Felsökning och eventuell rengöring av kanaler blir också 

okomplicerad med denna uppbyggnad. Likaså kan modifieringar och tillägg av nya funktioner 

(block) lätt utföras. 

 

7.2.3.1 Konfigurationer av ventilblock 

 

En version av blocksammansättning, där sekvensventilens huvudfunktioner finns med, ses i 

figur 13 nedan (hydraulikschema, se bilaga 5). Denna uppsättning motsvarar den befintliga 

sekvensventilens uppsättning. 

 

 

Figur 13. Sekvensventil 
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Nedanstående figur visar en utökad blockkonfiguration som innefattar alla komponenterna (1-

5) enligt tidigare beskrivet hydraulikschema, figur 12, plus mätnippelanslutningar för kontroll 

av hydrauliktryck i varje enskild blockkanal, samt ett block för röranslutning 

(hydraulikschema, se bilaga 3). 

 

 

Figur 14. Sekvensventil 
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7.2.3.2 Uppbyggnad av de enskilda ventilblocken 

 

Följande avsnitt behandlar uppbyggnaden av de enskilda ventilblocken, där en enkel bild samt 

hydraulikschema över aktuellt block visas. För detaljerade ritningar se bilagor. 

 

Ventilblock ”Block A”, med infästningar för rörkopplingar. Används då det inte är önskvärt 

att ansluta sekvensventilen direkt till fixturen, utan då anslutning genom rördragning önskas. 

 

   

Figur 15. ”Block A” 

 

 

 

Ventilblock ”Block B” innehåller mätnippelutgångar för kontroll av hydrauliktrycket i varje 

enskild kanal. 

 

 

   

Figur 16. ”Block B” 
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Ventilblock ”Block C” är uppbyggt av en kombinerad stryp/backventil motsvarande ventil (3) 

i hydraulikschema figur 12.  

 

 

   

Figur 17. ”Block C” 

 

 

 

Ventilblock ”Block D” består av en pilotstyrd backventil motsvarande ventil (2) samt en 

kombinerad stryp/backventil motsvarande efterföljande ventil nedströms. 

 

 

    

Figur 18. ”Block D” 
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Ventilblock ”Block E” innehåller en tryckreduceringsventil, ventil (4) i schemat. 

 

   

Figur 19. ”Block E” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hydraulisk Sekvensventil för Spännhydraulik 
 

   
Claes Heijkenskjöld  33 

Ventilblock ”Block F” innehåller ytterliggare en tryckreduceringsventil, ventil (5) i schemat. 

 

    

Figur 20. ”Block F” 

 

Ventilblock ”Block G” innehåller en s.k. sekvensföljdventil (egentligen en modifierad 

tryckbegränsningsventil som öppnar vid ett visst fjädermottryck (Merrit, (1967), 

Olsson/Rydberg, (1993)) med inbyggd backventil, för styrning av (4) samt (5). 

 

    

Figur 21. ”Block G” 
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Ventilblock ”Block H” innehåller en ackumulator för bibehållande av tryck vid frånkoppling 

av tryckkälla samt ett antal backventiler som, dels förhindrar tillbakaströmning och tryckfall i 

fastspänningscylindrarna, dels säkerställer cylindrarnas lossarörelse. 

 

    

Figur 22. ”Block H” 

 

Till sist ventilblock ”Block I” som består, dels av en stryp/backventil, dels av en 

sekvensföljdventil med inbyggd backventil, men också av en cylinder/kolvkonstruktion som 

styr sekvens nr.2, 3 samt 4. Till skillnad mot den befintliga sekvensventilen, med reglerbar 

stryp/backventil, är här ventilen utrustad med fast strypning, då behovet att behöva reglera 

strypningen anses vara litet. Om så önskas kan ventilen enkelt bytas ut mot en ventil med 

större/mindre strypning (samma inbyggnadsdimensioner).  

 

   

Figur 23. ”Block I”  
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Låstiden (från öppen till låst) för fastspänning av detalj i fixtur bör ligga på ett par sekunder 

och bestäms av kolvens förflyttning från ”öppet” till ”låst” läge (i låst läge är alla sekvenser 

aktiverade), som är beroende av tiden för att fylla volymen bakom kolven vid aktuell rörelse.  

Flödet av mediainströmning för fyllning av volymen styrs av stryp/backventilen.  

 
Volym att fylla upp vid kolvrörelse är; 
 
Kolvslag, mLkolv 014.0=  

Kolvdiameter m020.0= , ger en kolvarea, ( ) 222 010.0 mmrAkolv ππ ⋅=⋅=  

 
Volym, LALV kolvkolv

32 104.4010.0014.0 −⋅≈⋅⋅=⋅= π  

 
 
Vid 75bar tryckskillnad (sekvensföljdventilens normalinställning), ger stryp/backventilen 

(Hawe BE0-20) ett flöde q  på 0.15 liter per minut, detta ger ett teoretiskt låsförlopp på; 

 

sekunder
q

V
t 8.1min029.0

15.0

1014 2

≈≈
⋅⋅

==
π

 

 
Tid för fyllnad av fastspänningscylindrarna tillkommer - kolven stannar upp vid tryckfallet 

som uppstår då respektive cylinder aktiveras. 

Stryp/backventilen (Hawe BE0-20) finns i flera varianter (samma inbyggnadsmått) med olika 

stryparea, därmed kan tiden för låsning vid behov korrigeras, genom att byta variant. 

 

När sekvensventilens ”låskanal” trycksätts kommer sekvens nr.1, med fastspänningscylinder 

direkt att aktiveras. Trycket i systemet börjar stiga först när sekvens nr.1 börjar låsa mot den 

detalj som ska spännas fast. Trycket stiger då uppskattningsvis på bråkdelen av en sekund och 

sekvensföljdventilen öppnar. Det är inte önskvärt att kolv rör sig till öppet läge för sekvens 

nr.2, p.g.a. läckflödet från tryckmatningskanalerna, innan sekvensföljdventilen öppnar (vid 

normalinställning 75bar). För att kolv ska nå öppet läge för sekvens nr.2 krävs en kolvrörelse 

på 2mm. Vid 75bars tryck rör sig kolv initialt, p.g.a. läckflödet med en hastighet av; 

Läckflödet i spalten mellan cylinder/kolv 5.2
12

2 3

⋅





⋅⋅
⋅⋅⋅⋅∆=

L

hrp
Q

µ
π

 (Isaksson, O. (1992)), där 

tryckskillnad Pabarp 5107575 ⋅==∆ , ventilradie mr 01.0= , spalthöjd mh 6105 −

⋅= , 

dynamisk viskositet Pas016.0=µ , spaltlängd mL 002.0=  ger läckflödet s
mQ

37102 −

⋅= , 

ger en kolvhastighet smmv /6.0≈  
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Kolven hinner följaktligen inte förflyttas nämnvärt under tiden fram till att 

sekvensföljdventilen öppnar. Önskad funktion har sålunda uppnåtts. 
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7.2.4 Feleffektsanalys FMEA 

 

Under framtagningsarbetet av sekvensventilen har en feleffektsanalys (FMEA) kontinuerligt 

utförts med syfte att upptäcka och lösa eventuella konstruktionssvårigheter (se figur 24). 

 

Figur 24. Feleffektsanalys - FMEA 
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8 Resultat  

 

8.1 Dimensioner 

 

De yttre dimensionerna för den befintliga sekvensventilen är; 

 

� Bredd: 449mm  

� Höjd: 219mm 

� Djup: 71mm 

 

Den nya sekvensventilens (huvudfunktioner enligt befintlig sekvensventil) dimensioner är; 

 

� Bredd: 252mm  

� Höjd: 183mm 

� Djup: 54mm 

 

Den nya sekvensventilen är storleksmässigt betydligt mindre än den befintliga (se figur 25). 

En mindre storlek gör det möjligt att göra kompaktare fixturer och även en friare placering av 

sekvensventil på fixtur är möjlig.  

 

Figur 25. Storleksjämförelse 
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8.2 Kostnader 

 

Kostnaden för den befintliga sekvensventilen ligger på ca 34 000 kr, där egentillverkade 

detaljer står för ca 20 000 kr och köpta komponenter för ca 14 000 kr. 

 

Den nya sekvensventilens kostnader är för framtagning av ett enda exemplar ca 37 000 kr, där 

egentillverkade detaljer står för ca 32 000 kr och köpta komponenter för ca 5 000 kr. Vid 

tillverkning av 10 stycken enheter sjunker kostnaden per exemplar till ca 23 000 kr. 
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9 Diskussion och Slutsats 

 

Målet med produktframtagningsarbetet var att finna en sekvensventil med mindre 

skrymmande dimensioner än dagens befintliga sekvensventil, samt att få en lägre 

framtagningskostnad. Resultatet som uppnåtts visar på en betydligt mindre konstruktion till 

ett pris av ca 70 % jämfört med befintlig sekvensventil vid framtagning av tio stycken 

enheter. Vid tillverkning av en enda sekvensventil ligger priset på ca 110 % av dagens ventil.  

Även om en enda enhet tas fram, då priset ligger högre än för dagens sekvensventil, kan 

fördelarna med ett kompaktare och mer flexibelt moduluppbyggt system överväga denna 

merkostnad. Även möjligheten att snabbt och enkelt kunna modifiera systemets egenskaper 

genom tillägg/utbyte av modulblock kan i många fall vara en stor fördel. 

 

Som förslag till en fortsättning av detta arbete med att få lägre tillverkningskostnader samt 

kompaktare utformning skulle kunna vara att ta fram egna förenklade inskruvningsventiler. 

Eventuellt kan också det grundläggande hydraulikschemat och dess uppbyggnad modifieras. 

 

För att verifiera samt förfina produkten bör en komplett prototyp tillverkas där alla 

ventilblocken tas fram och kan fältprövas. Observationer under utvärderingstiden noteras och 

dokumenteras noggrant. Efter en period görs sedan en utvärdering och eventuella ändringar 

utförs innan serietillverkning. 
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Bilaga 1     Ritning befintlig Sekvensventil 
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Bilaga 2    Schema  Hydraulik befintlig Sekvensventil 
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Bilaga 3     Schema Hydraulik Sekvensventil A 
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Bilaga 4     Stycklista Hydraulik Sekvensventil A 
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Bilaga 5     Schema Hydraulik Sekvensventil B 
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Bilaga 6     Stycklista Hydraulik Sekvensventil B 
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Bilaga 7     Smst-ritning Sekvensventil A 
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Bilaga 8     Stycklista Sekvensventil A 
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Bilaga 9     Smst-ritning Sekvensventil B 
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Bilaga 10     Stycklista Sekvensventil B 
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Bilaga 11     Smst-ritning Block A 
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Bilaga 12     Stycklista Block A 
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Bilaga 13     Smst-ritning Block B 
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Bilaga 14     Stycklista Block B 
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Bilaga 15     Smst-ritning Block C 
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Bilaga 16     Stycklista Block C 
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Bilaga 17     Smst-ritning Block D 
 

 
       



Hydraulisk Sekvensventil för Spännhydraulik 
 

   
Claes Heijkenskjöld  60 

Bilaga 18     Stycklista Block D 
 

 
 



Hydraulisk Sekvensventil för Spännhydraulik 
 

   
Claes Heijkenskjöld  61 

Bilaga 19     Smst-ritning Block E 
 

 
       



Hydraulisk Sekvensventil för Spännhydraulik 
 

   
Claes Heijkenskjöld  62 

Bilaga 20     Stycklista Block E 
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Bilaga 21     Smst-ritning Block F 
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Bilaga 22     Stycklista Block F 
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Bilaga 23     Smst-ritning Block G 
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Bilaga 24     Stycklista Block G 
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Bilaga 25     Smst-ritning Block H 
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Bilaga 26     Stycklista Block H 
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Bilaga 27     Smst-ritning Block I 
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Bilaga 28     Stycklista Block I 
 

 
 
 


