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Sammanfattning 
 
Noss AB i Norrköping specialiserar sig på att utveckla system och utrustning 
till pappersmassaindustrin. De vill med detta examensarbete få hjälp att ta 
fram ett verktyg för efterjustering av kraghålen på Radiclone AM80/BM80 för 
att förhindra att läckage uppstår utifall kraghålen blir ovala. 
 
Arbetet syftar till att ta fram en färdig prototyp som kan användas på 
levererade produkter. Framtagningen av lämplig princip kom att bli den stora 
utmaningen då verktygets storlek är begränsad till kraghålets dimensioner. 
 
På grund av kraghålets komplicerade geometri och varierande spänningstextur 
kunde inte teoretiska kunskaper ge svar på utformningen av verktyget. Därför 
tillämpades ”learning by doing” genom att laborera med tänkta metoder för att 
få kraghålet runt. Dessa utfördes i verkstadsmiljö under verkliga förhållanden. 
 
Vår valda princip bygger på att trycka ihop kragen där diametern är som störst 
samtidigt som kragen trycks ut där diametern är som minst. Genom att trycka 
över materialets sträckgräns ska ovaliteten teoretiskt minska då kraghålet får 
återfjädra en viss procent av diameterförändringen. 
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Abstract 
 
Noss AB in Norrköping specializes in developing systems and equipment for 
the pulp and paper industry. Noss AB needs help to manufacture a tool that 
will adjust the collared holes on the Radiclone AM80/BM80, to prevent 
leakage in case the holes become oval. 
 
The aim of the project is to manufacture a complete tool that is ready to be 
used on delivered products. The process of developing the best principle of 
adjustment due to the size limitations of the tool became the main challenge. 
 
Due to the complicated geometry and varied stress texture of the collared hole, 
theoretical theories were non-applicable as a source of information in the 
developing process. Therefore, “learning by doing” was applied when 
working with possible methods of shaping the collar. These experiments were 
carried out in an industrial environment as similar to the actual case as 
possible. 
 
Our chosen principle is to compress the collar where the diameter is at its 
largest and simultaneously decompress where the collars diameter is at its 
smallest. When pressing past the material’s yield limit, theoretically, the 
ovality should decrease. Some reformatting due to the elastic tension will 
occur. 
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1 Inledning 

1.1 Syfte 
Företaget Noss AB i Norrköping vill ha hjälp med att ta fram ett verktyg som ska 
användas för att justera ovala kraghål på en av deras produkter. Syftet med projektet 
är att ta fram ett avancerat verktyg som ska kunna efterjustera dessa hål och göra 
dem runda. Målet är att utveckla och ta fram en färdig prototyp som kan testas och 
se om den fungerar. Tiden är begränsad till ca 10 veckor. 

1.2 Metod 
Utvecklingen har följt delar av ”Hubkas metod” för konceptutveckling som beskrivs 
i kompendiet ”Systematisk Konceptutveckling” av Ulf Liedholm (Linköpings 
universitet Liu-IKP-Rapport 1077). Projektet inleddes med en teoretisk granskning 
av problemet. Flera intervjuer med personer inom företaget gjordes, samt sökning i 
patentdatabaser för att se om någon löst liknande problem tidigare. Vidare 
granskades kraghålets geometrier och utseende. Flera olika koncept arbetades fram 
utifrån funderingar och diskussioner från den teoretiska bakgrunden. Det märktes 
ganska snart att praktiska tester och laborationer var tvungna att genomföras för att 
kunna dra några slutsatser om kraghålets egenskaper. Därför kom projektets 
utveckling att präglas av olika försök och resultat av dessa. 

1.3 Avgränsningar 
Projektet omfattar endast omformning av de kragade hålen på mantel 2 på 
produkterna AM80 och BM80, inte hur själva kragningsoperationen vid 
tillverkningen går till eller hur den kan förbättras. Arbetet innefattar inte heller 
ändringar på detaljen som ska anslutas till det kragade hålet. Detaljen som ska 
anslutas är en ihålig plastkona och benämns i rapporten som cyklon. 
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2 Bakgrund 
”Noss affärsidé är att på global basis tjäna skogsindustrin genom att utveckla, 
tillverka och marknadsföra system och utrustning för cellulosa- och 
papperstillverkande industrier.” 

(Utdrag ur Noss kvalitetspolicy) 
 
Noss AB är ett företag som tillverkar utrustning och system till 
pappersmassaindustrin. De flesta produkterna tillverkas av rostfritt stål. Företaget 
grundades 1949 och har huvudkontoret och tillverkningen i Norrköping. Det finns 
även kontor i USA, Canada, Brasilien, Japan, Indonesien, Tyskland, England och 
Finland. Totalt finns ca 160 anställda. 
 
En av företagets produkter heter Radiclone och finns i två olika modeller, AM80 
och BM80. AM80 rensar bort tungviktiga föroreningar (gem, häftstift etc.), medan 
BM80 tar bort lättviktiga föroreningar (lim, etc.). För att få bort både lätta och tunga 
föroreningar måste pappersmassan passera genom båda aggregaten. Ett system som 
renar pappersmassa innehåller även andra aggregat som exempelvis tar bort större 
saker som kvistar osv. Noss tillhandahåller all den utrustning som behövs till ett 
komplett reningssystem. 
 

 
Figur 1. Genomskärning av ett Radicloneaggregat. 
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Figur 1 visar hur en Radiclone ser ut i genomskärning. Den vita konan på bilden är 
den så kallade cyklonen och är tillverkad av plast. Massan matas (feed) enligt 
figuren och kommer in i den vita cyklonen genom ett hål. Där inne avskiljs 
pappersmassan från lättare alternativt tyngre (beroende på modell) föroreningar. 
Medan renad massa (accept) fortsätter vidare genom systemet kommer smutsig 
massa (reject) att passera systemet igen. De olika kamrarna skiljs åt av tre mantlar 
som cyklonen sitter fast i, se figur 2. 
 

 
Figur 2. Cykloner instuckna i Radiclone. 1, 2 och 3 är de tre olika mantlarna. 

För att inte läckage ska uppstå mellan kamrarna, har hålen i mantlarna en krage som 
ska ligga an mot cyklonen. Cyklonen är försedd med rillor (tätningsringar) för att ge 
en bra tätning, se figur 3. 
 

 
Figur 3. Bild i genomskärning på hur cyklonens rillor tätar mot kragen. 

Kragkanten och cyklonens rillor fungerar alltså som en tätning. Om kragen av 
någon anledning skulle vara oval kommer läckage att uppstå. På bilden i figur 4 
syns hur kragen (kraghålet) ser ut. 
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Figur 4. Bilden visar utseendet på det kraghål som ska justeras och är tagen från insidan av 

manteln. 

Radiclonaggregaten monteras i upprätt läge. Y-led kan likställas med Radiclonens 
axiella riktning. X-led är horisontalled. Således har varje kraghål en x- och y-
riktning, se figur 5. 
 

 
Figur 5. Förklaring av x- och y-led. 
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3 Uppgiftsbeskrivning 

3.1 Djupare beskrivning av problemet 
De kraghål som ska justeras skapas genom utkragning av en 3 mm tjock rostfri plåt 
med hål i. Resultatet blir ett hål med en ca 20 mm hög krage. Kragen kommer att 
vara tunnare längst ut än den är närmast utgångsplåten. Mätningar visade att 
godstjockleken är ca 1,5 mm längst ut och ca 2,25 mm tjock 15 mm in på kragen. 
Insidan på kragen ska vara och antas vara parallell med centrumlinjen genom hålet. 
Eftersom godstjockleken varierar med höjden kommer utsidan att få formen av en 
kona, se figur 6. Lutningen på utsidan blir knappt 3°. Kragens innerdiameter ska 
vara 115 mm. 
 

 
Figur 6. Tvärsnitt av krage. 

Som nämndes tidigare sitter kraghålen på en mantel inuti ett Radicloneaggregat. 
Därför är det viktigt att tänka på att möjligheten att komma åt kraghålet är starkt 
begränsad. Ett hål med diameter 120 mm i mantel 1 måste passeras genom för att 
komma fram till den krage i mantel 2 som ska justeras med det tänkta verktyget. På 
bilden i figur 7 visas svårigheten att komma åt kraghålet på mantel 2. 
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Figur 7. Bild som visar svårigheten att komma åt kraghålet. Närmast syns mantel 1 och 

innanför kan mantel 2 skymtas. 

Andra saker att ta hänsyn till är kraghålets form sett från sidan. De utkragade hålen 
sitter på en rund mantel vilket gör att kragen sett ovanifrån ser ut enligt figur 8. 
 

 
Figur 8. Kraghål sett uppifrån. 

Som nämnts tidigare varierar tjockleken på kragen. Detta medför att i ett plant 
tvärsnitt (streckad linje i figur 8) har kragen olika tjocklek och medför att tjockleken 
varierar 0,2 mm. 
 
Mätdata och annan viktig information samlades in. Detta tillsammans med 
granskningen av själva kraghålet lade en viktig grund för utvecklingen av 
kravspecifikationen och för det fortsatta arbetet med konceptframtagningen. 

3.2 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen utvecklades efter att tillräcklig information om uppgiften 
inhämtats. Det kom dock att visa sig att den fick omarbetas flera gånger under 
projektets gång. Krav och önskemål som står med kursiv stil visade sig för svåra att 
uppfylla och fick därför utelämnas. 
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Funktion 
Verktyget ska omforma kraghålet så att givna toleranser uppfylls. Krav 
 

Funktionsbestämmande egenskaper 
Verktyget ska kunna hantera samtliga existerande geometriska 
avvikelser på kraghålen. 

Krav 

Verktyget ska kunna göra för stora hål mindre. Önskemål
Verktyget ska kunna omforma diameteravvikelser i x- och y-led på 114 
– 116 mm samt ett krav på rundhet där spelet maximalt får vara 0,150 
mm. 

Krav 

Verktyget ska kunna forma kraghålet till en i förväg önskad 
kraghålsdiameter. 

Krav 

Verktygets vikt får inte vara avgörande faktor för hur länge operatören 
kan använda verktyget. Det vill säga, verktyget ska vara lätt. 

Krav 

Verktyget får inte vara konstruerat så att delar eller vätskor lämnas kvar 
i Radiclonen när verktyget dras ut efter färdig omformning. 

Krav 

Ingen speciell utbildning ska krävas för att handha verktyget. Önskemål
All inställning av verktyget ska kunna göras utan externa verktyg. Önskemål
Verktyget ska vara effektivt och ha kort cykeltid. Krav 
Ingen personlig skaderisk får förekomma. Krav 
Verktyget får inte rosta. Önskemål
Medföljande instruktion på handhavande. Önskemål
 

Brukstidsegenskaper 
Verktyget ska vara konstruerat så att det inte är känsligt mot smuts Krav 
 

Tillverkningsegenskaper 
Verktyget ska kunna tillverkas med nuvarande maskinpark Önskemål
Verktyget ska tillverkas så det kan ta sig in genom mantel 1 som har en 
diameter på 120 mm. 

Krav 

 

Distributionsegenskaper 
Verktyget ska kunna transporteras i en portabel väska Önskemål
 

Leverans- och planeringsegenskaper 
Prototyp ska tillverkas Önskemål
 

Säkerhet/Ergonomiska egenskaper 
Låg vikt Krav 
Inga ansträngande rörelser Krav 
Greppvänligt Önskemål
 

Ekonomiska egenskaper 
Ju billigare, desto bättre Önskemål
Ekonomin begränsar inte produktutvecklingen  
Ett snabbt verktyg kan tillåtas kosta mer  
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4 Konceptanalys 
En konceptanalys gjordes för att utifrån problembeskrivningen ta fram verktygets 
funktioner samt att skapa principer med vilka problemet kan lösas. 

4.1 ”Black-Box” modellen 
”Black-Box” modellen visar input, huvudfunktion och output enligt figur 9. En 
operand införs med syfte att utföra huvudfunktionen. 

 
Figur 9. ”Black-Box” modell. 

4.2 Tekniska principer 
En ”state of the art” undersökning gjordes för att studera de redan tillverkade 
verktyg/maskiner som fanns ute på marknaden. Inget verktyg som direkt kunde 
användas fanns. Men några förslag på principer fanns att anteckna, bl. a. 
 

 Utvändig valsning 
 Pressning utifrån och inifrån med backar eller koner 
 Hydrauliska pressverktyg som liknar de saxar som brandkåren använder 

 
Brainstorming genererade flera förslag på koncept/metoder för att forma kraghålet. 
Dessa var: 
 

 Trycka/slå radiellt med backar (2,3,4,.. st. invändiga, utvändiga, eller både 
och) 

 Trycka/dra axiellt med kona/halvsfär (Invändig eller utvändig) 
 Valsa (3,4,... st. invändiga och utvändiga eller utvändiga med mothåll) 
 Trycka radiellt med en princip som liknar slangklämman. 
 Värma bort spänningar (i kombination med någon av ovanstående 

lösningar) 
 
De kraftöverföringsprinciper som antecknades vid brainstormingen var: 
 

 Excenterskiva 
 Slidspår/glidspår 
 Chuck 
 Kuggstång 

Omforma kraghål 
(huvudfunktion)

Runt kraghål 
(output) 

Ovalt kraghål 
(input) 

Kraghålets geometri 
(operand)
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 Vantskruv 
 Knäled/hävarm 
 Kona/kil 
 Någon form av växel 

 
Följande kraftkällor var aktuella: 
 

 Pneumatik (externt tryckkärl) 
 Hydraulik (externt tryckkärl eller handpump) 
 Elmotor (sladd, 2/3 –fas) 

4.3 Försök och utvärdering av de tekniska principerna 
Då möjligheten att välja princip med hjälp av teoretiska beräkningar begränsades av 
kraghålets komplicerade geometri och att nödvändiga parametrar inte fanns 
tillgängliga, behövde laborationer utföras. Vissa laborationer visade sig ha mindre 
vikt för resultatet, men mer betydelse för förståelsen hos laboranterna, därför 
redovisas endast de tester som har betydande relevans för resultatet. 
 
I samtliga försök användes en provbit på ett kraghål utskuret ur en kasserad mantel, 
se figur 10. Vid försöken hade provbiten en tendens att böja sig när krafter verkade 
på kraghålet. 
 

 
Figur 10. Bild på provbit som användes i de olika försöken 
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Diametern på kraghålet mättes med en mikrokator eller skjutmått. Mikrokator 
användes i de fall det gick eftersom det är det mätdon som ger bäst resultat när man 
mäter upp ett hål (figur 11). 
 

 
Figur 11. Bild på mikrokatorns nedre del. 

De mätresultat där 6 mätpunkter använts är mätta enligt figur 12. 
 

 
Figur 12. Bild på mätpunkter som användes vid försöken. 

4.3.1 Försök 1: Valsverktyg 
Ett försök gjordes för att få svar på hur kraghålsgeometrin förändras vid valsning. 
Kraghålet har snarlika egenskaper som ett kort fast inspänt rör. Därför spändes ett 
rör upp med liknande mått som kraghålet för att simulera det verkliga fallet. Ett 
ändamålsenligt verktyg tillverkades med tre kullagervalsar varav en radiellt 
justerbar med ställskruv, se figur 13. 
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Figur 13. Bild på valsverktyg med valsar av kullager 

Röret spändes fast i en svarvchuck och verktyget hölls statiskt mot en dubb, se figur 
14. Röret valsades i omgångar om ca 2 minuter. 
 

 
Figur 14. Bild på valsverktyg i svarv med dubb. 

Olika sätt att spänna fast röret provades. Bäst resultat nåddes genom att använda ett 
specialtillverkat mothåll, se figur 15. Nu kunde rördelen liknas vid ett 20 mm långt 
fast inspänt rör (∅i 100 mm) med ett mothåll (∅y 96,8 mm). 
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Figur 15. Till vänster bild på mothåll och till höger bild på valsat rör med mothåll. 

Vid mätningen användes ett digitalt skjutmått för punktmätning av innerdiametern. 
En diameterskillnad på 1,60 mm kunde uppmätas efter några minuters valsning, se 
tabell 1. 
 

 Mätpunkt 
 (X) 1  2 3 (Y) 4 5 6 Medel
∅ före 99,31 99,73 100,73 100,44 100,24 99,69 100,02
∅ efter 98,04 98,32 98,76 98,75 98,41 98,26 98,42

Tabell 1. Tabell över mätdata från valsningen. 

I diagram 1 visas den formändring som åstadkommes efter ca 7 minuters valsning. 
Omkretsen krympte mycket medan ovaliteten i x- och y-led minskade med 37% 
som kan anses vara en låg siffra med tanke på vilken tid som gick åt. Diametrarna 
har delats på mitten, därav de 12 punkter. 
 

 
Diagram 1. Diagram över mätdata från valsningen. 
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Figur 16. Bild som visar resultatet av valsningen. 

De slutsatser som drogs var att 
• utveckla ett så pass komplicerat verktyg skulle ta lång tid. 
• omfattande undersökningar måste göras för att avhjälpa problemet med 

att valsarna måste ha en konstant radiell hastighet, alltså närma sig 
mitten. Samtidigt som valsarna rör sig in mot mitten ska de löpa 
tangentiellt över mantelytan. 

• det inte kunde bevisas att ett statiskt mothåll skulle vara effektivt då det 
kanske måste kunna variera beroende på hur hålet är ovalt. 

• valsverktygets fördelar är att det går att minska omkretsen om det finns 
kraghål som är för stora. 

4.3.2 Försök 2: Fyra backar utvändigt 
Ett test med fyra yttre backar gjordes för att se om kragens omkrets och ovalitet 
kunde minskas. Backarna som användes hade samma radie som kragen och insidan 
gjordes svagt koniska eftersom kragen är konisk på utsidan. Kraften åstadkoms med 
en fyrbackschuck, se figur 17. 
 

 
Figur 17. Chuck med fyra utvändiga backar. 
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En provbit placerades i testriggen. En lång hävarm på 1,2 m användes för att vrida 
runt chucknyckeln. Det var svårt att säga något om kraftens storlek. Teoretiska 
beräkningar med ångpanneformlerna (Karlebo handbok) gjordes. För att komma 
över materialets sträckgräns (230 N/mm2) behövs ett invändigt tryck på minst 76 
bar. Beräkningarna redovisas i bilaga 1. 
 
Efter upprepade försök hade diametern minskat med ca 0,1 mm i snitt, men 
ovaliteten var densamma, se tabell 2. 
 

 Mätpunkt 
 1 (X) 2 3 4 (Y) 5 6 
Före 114,79 114,70 114,76 114,81 114,66 114,76 
Efter 114,63 114,58 114,66 114,69 114,58 114,63 

Tabell 2. Tabell med mätvärden före och efter testet. 

De slutsatser som drogs var att 
• fyra utvändiga backar med samma radie som kragen gör inte hålet runt. 
• stora krafter behövs och kan vara svårt att åstadkomma med ett litet verktyg. 
• problem skulle uppstå vid konstruktion av ett sådant verktyg eftersom alla 

backar måste kunna fällas in för att ta sig genom kraghålet. 

4.3.3 Försök 3: Två backar utvändigt 
För att göra en oval krage rund testades att trycka med två backar utifrån på kragen 
där den största diametern uppmättes. Tanken var att undersöka om kragens minsta 
diameter skulle öka lika mycket som diametern minskade där den var för stor. Till 
testet användes två svarvade backar med en radie som var lika stor som kragens. 
Hänsyn togs till att kragen var konisk utvändigt genom att backarna fick samma 
konicitet. 
 
För att åstadkomma den kraft som behövdes användes en fyrbackschuck där två 
chuckbackar tagits bort, se figur 18. 
 

 
Figur 18. Chuck med två utvändiga backar. 
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Försöket genomfördes i olika etapper. Först pressades backarna ihop, sedan släpptes 
trycket och mätning utfördes. Sedan upprepades samma procedur ytterligare en 
gång. I första försöket trycktes diametern in 1,4 mm och i det andra 2,0 mm.  
 
Resultatet blev inte det förväntade. I tabell 3 redovisas mätdata från laborationen 
med värden före deformation och efter deformationerna. Det syns tydligt att kragens 
förändringar i x- och y-led inte är lika. 
 

 Mätpunkt 
 1 (X) 2 3 4 (Y) 5 6 
Före 114,60 114,59 115,14 115,44 114,98 114,43 
Efter 115,06 114,84 114,93 115,20 114,72 114,63 

Tabell 3. Tabell med mätvärden före och efter testet. 

I testet användes backar med samma radie som kragens yttre radie. Detta har 
påverkat resultatet eftersom materialet inte kunde ta vägen någonstans. Istället 
borde backarna ha haft större radie. Skulle backar med större radie använts hade 
troligen resultatet blivit annorlunda. Det bör även tilläggas att provbiten hade en 
stor tendens till att böja ut, vilket medförde att även biten deformerades och inte 
bara själva kragen. 
 
De slutsatser som drogs var att 

• ändringarna i x- och y-led inte blir lika genom att använda två utvändiga 
backar med samma radie som kragen. 

• större radie än kragen ska användas. 
• flera tester med olika radier på backarna bör göras för att kunna säga att 

principen inte fungerar. 

4.3.4 Försök 4: Två backar invändigt 
Laborationen påminner väldigt mycket om testet med två backar utvändigt. Två 
backar pressade på kragen inifrån där den minsta diametern uppmättes. Avsikten 
var att se om den största diametern skulle minska lika mycket som diametern ökade 
där den var för liten. Även i detta test användes en chuck, se figur 19. 
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Figur 19. Bild på testrigg med två invändiga backar. 

Försöket genomfördes i flera olika etapper. Först deformation följt av uppmätning 
av hålet. 
 

 Mätpunkt 
 1 (X) 2 3 4 (Y) 5 6 
Före 114,33 114,39 115,15 115,47 114,94 114,33 
Efter 114,54 114,50 115,06 115,37 114,90 114,34 

Tabell 4. Tabell med mätvärden före och efter testet. 

Resultatet blev återigen att x-led och y-led inte förändras lika mycket (se tabell 4). 
Det verkar således svårt att forma ett hål med enbart två invändiga backar. Återigen 
ville provbiten böja ut. 
 
De slutsatser som drogs var att 

• diameterförändringarna i x- och y-led skilde med en faktor 2.  
• två invändiga backar inte gjorde hålet runt. 
• flera tester med olika radier på backarna bör göras för att säga att principen 

inte fungerar. 

4.3.5 Försök 5: Två backar invändigt och två backar utvändigt 
Eftersom principerna med invändiga eller utvändiga backar inte fungerade som 
tänkt görs ett nytt prov där både invändiga och utvändiga backar används. En 
testrigg enligt figur 20 och 21 tillverkades. Kilar trycker de utvändiga backarna inåt 
och de invändiga utåt. För att åstadkomma kraften på kilen användes en 
hydraulpress. I flera omgångar trycks kraghålet ihop. Kraft, diameterförändring och 
återfjädring mättes. När kragen tryckts ihop med en ovalitet på 4 mm blev 
återfjädringen nästan 100 %. Men när trycket ökades och en ovalitet på 8 mm 
uppmättes återfjädrade kragen drygt 60 %. 
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Figur 20. Bild på testrigg. 

 
Figur 21. Bild på invändiga och utvändiga backar på rullar. 

Då det var svårt att mäta kragens innerdiameter under försöket användes istället två 
yttre mätställen som referenser. Mätningar gjordes kontinuerligt under hela försöket 
vid olika krafter. Resultatet visas i diagram 2 och som synes är den pålagda kraften 
nästan linjär mot diameterns förändring. Till försöket hade en provbit stagats upp 
för att motverka att den skulle böjas ut. 
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Diagram 2. Diagram över diameterförändringen i x- och y-led som funktion av pålagd kraft. 

Grafens symmetriska utseende beror på att testriggen är utformad så att x- och y-led 
ska förändras lika mycket. Det kan vara en stor fördel att ha kontroll på hur mycket 
diametrarna förändras, vilket skulle vara svårt om endast två backar används. 
 
Enligt tabell 5 har diametern i x-led ökat ca 1,7 mm och i y-led har den minskat 1,5 
mm. I försöket trycktes mer än nödvändigt och kraghålet blev ovalt åt andra hålet 
istället. 
 

 Mätpunkt 
 (X) (Y)
∅ före 118,84 119,31
∅ efter 120,57 117,81

Tabell 5. Tabell med mätvärden före och efter testet. 

Efter försöket var slutfört kunde följande konstateras:  
• Pneumatik är inte en möjlig kraftkälla då pneumatiska cylindrar skulle bli 

alldeles för stora för att åstadkomma de krafter som behövs. 
• Det plastiska området börjar efter en ovalitetsförändring under tryck på 

mellan 4 och 8 mm.  
• En hydraulcylinder som kan trycka minst 3 ton måste användas. 
 

I samma försök testades olika friktionshämmande lösningar för att se hur det 
påverkade den pålagda kraften. I försöken användes bara två backar. Resultatet 
visas i diagram 3 och tabell 6. 
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Diagram 3. Diameter som funktion av pålagd massa 

Lagervariant Kg/mm 
Oljade glidytor (y-led) 586 
Oljade glidytor med shims (x-led) 384 
Oljade glidytor med shims och tving (x-led) 585 
Oljade glidytor med shims (y-led) 719 
Rullager (y-led) 557 

Tabell 6. Tabell över kraft per diameterförändring. 

 
Figur 22. Bild som visar hur tvingen användes för att stabilisera kraghålet. 

Resultatet av de olika friktionshämmande medlen var att: 
• rullager inte gav den stora skillnaden som förväntats. 
• kurvorna hade så när samma lutning i diagram 3. 
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Vad som kan noteras var att: 
• rullarnas diameter (5 mm) var för liten alternativt att backarna var för mjuka. 

Yttrycket blev för stort och rullarna lämnade tydliga tryckmärken på 
backarna. Det kan dessutom bli ont om plats att rymma rullagren. Oljade 
glidytor fungerade bäst och är därför att rekommendera. 

• kraghålet (se figur 22) böjer lättare upp runt y-axeln. Därför användes en 
tving för att stabilisera kragen. 

4.4 Övriga principer 
De principer som inte tillfredsställde kravspecifikationen eller var uppenbart dåliga 
kunde direkt strykas. Kona, slangklämma och värmning av materialet var sådana 
förslag. Att trycka med en kona var inte tekniskt genomförbart då verktyget först 
måste kunna kollapsa för att ta sig igenom kraghålet för att sedan expandera igen. 
Principen med slangklämman testades på en aluminiumburk men den gav ingen 
garanti på att hålet skulle bli runt. Snabbt insågs att omformning av omkretsen var 
kraftslukande (se bilaga med ångpanneberäkningar) och målet med att få kraghålet 
runt istället för ovalt blev lidande. Därför inriktades arbetet på att få hålet rundare. 

4.4.1 Kraftöverföring 
Vid valet av kraftöverföringsprincip gjordes ett omfattande idéskissarbete för att 
upptäcka för- och nackdelar. På grund av de stora kraftpåkänningarna var en robust 
konstruktion nödvändig. Av chuck och kil blev det kil som valdes för dess goda 
utbytbarhet vid slitage samt om ytterligare tester med andra mått måste göras. 
Fördelarna med ett verktyg konstruerat av kilar och glidspår är: 
 

• Lätt att tillverka 
• God kontroll ges på deformationen 
• Stora slitytor ger möjlighet till högt tryck 
• Ett verktygshuvud kan tillverkas och sedan byggas på till komplett 

verktyg efter att den har använts för tester 
• Utväxlingen blir tillräcklig 
• Verktyget blir kompakt 
• Beprövad teknik 

4.4.2 Kraftkälla 
Pneumatik räckte inte till eftersom det skulle behövas en kolvdiameter på uppemot 
130 mm. Elmotor kan användas om moment ska läggas på. Men med kilverktyget 
behövs en axiell kraft som kan skapas med en hydraulcylinder. 

4.5 Förslag på koncept 

4.5.1 Valsverktyg 
Verktyget utformas med ett antal rullar/valsar som genom valsning får mantelytan 
på kraghålet att tryckas ihop under respektive vals och därmed också platta ut 
spänningar och ovaliteten. Valsarna ska kunna med mekanisk hjälp dras in och 
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läggas på kragens yttersida för att sedan roteras ett antal varv med erforderlig radiell 
kraft så att mantelytan pressas in. 
 
Valsverktygets fördelar är att det finns många produkter på marknaden som kapar 
och formar ändar på rör vilket stödjer teorin att valsning fungerar även på ett 
kraghål. Men då innefattar det ofta stora maskiner och helt runda idealiska rör vilket 
inte passar denna applikation. Nackdelen är att konstruktionen kompliceras då 
valsarna måste ha en radiell hastighet, alltså närma sig mitten. Samtidigt som 
valsarna rör sig in mot mitten ska de löpa tangentiellt och helst ha en sinusformad 
bana axiellt. 

4.5.2 Fyrbacksverktyg med två invändiga och två utvändiga backar 
Verktyget ska på samma sätt som valsverktyget kunna kollapsa och föras in genom 
kraghålet för att sedan kunna klämma åt med de två yttre backarna på utsidan av 
kraghålet, och med två invändiga backar på insidan. Den stora fördelen är 
kiltekniken samt att man får ett relativt lättillverkat verktyg med gammal beprövad 
teknik. 
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5 Valt förslag 

5.1 Motivering till valt förslag 
Av de två koncepten som arbetades fram valdes fyrbacksverktyget att gå vidare med 
och tillverka en prototyp av. En av anledningarna var att principen med kilar är en 
beprövad metod. Försöken som gjorts med principen hade dessutom givit goda 
resultat. Valsverktyget gav inte tillräckligt runda hål samtidigt som principen 
förmodades bli svår att realisera på kragen. Vidare är en valsningsoperation troligen 
tidskrävande och enligt kravspecifikationen ska verktyget ha en kort cykeltid. 
 
Trots att fyrbacksverktyget valdes är det omöjligt att säga att det kommer att 
fungera innan tester gjorts med en färdig prototyp. Principen som verktyget arbetar 
med känns dock helt rätt vad beträffar att göra ett ovalt hål runt. 

5.2 Konstruktion av verktygshuvud 
Verktyget ska ha två backar som trycker ut kragen och två som trycker in den. Flera 
idéer fanns kring hur överföringen av kraften skulle genereras. Ett sätt var att 
använda principen som en svarvchuck har, men det kändes inte riktigt rätt att gå 
vidare med det. Troligen skulle det bli stort slitage i chuckenheten. Istället dök 
andra idéer upp om att förflytta backarna med hjälp av en kil. Det första förslaget 
som togs fram använde både undersidan och ovansidan av verktyget, se figur 23. 
 

 
Figur 23. Bild på verktyg med kil under och över backplatta. 
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Efter vidare funderingar om verktygets utseende insågs snabbt att det fanns stor risk 
att backarna skulle snedställa sig och nypa fast i glidspåret på plattan. Detta på 
grund av att den pålagda kilkraften är på motsatt sida backkraften enligt figur 24. 
 

 
Figur 24. En första konstruktion av back som skulle nypa fast i glidspåret i backplattan. 

En omkonstruktion gjordes och verktyget fick ett nytt utseende. Med denna 
konstruktion minskades risken avsevärt att snedställa backen i spåret, se figur 25. 
 

     
Figur 25. Till vänster verktygshuvudets nya utseende. Till höger ny backkonstruktion för att 

undvika snedställning i glidspåret. 

Det var efter denna princip som kraftprovet gjordes för att få en uppfattning om 
vilka krafter som behövdes. Vidare funderingar fanns kring lagringen mellan back 
och kil. Eventuellt skulle rullar eller någon form av platt nållager kunna användas. 
Det visade sig dock bli en svår lösning eftersom både rullar och nålband tog stor 
plats och verkade svåra att montera dit. Utrymmet var en begränsande faktor. 
Istället undersöktes möjligheten att använda någon form av glidlagerplattor. 
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Kontakt togs med SKF som tillverkar den typen av plattor och de verkade lämpliga 
att använda till verktyget. 
 
Backarnas utseende och radier var svåra att bestämma. Verktyget arbetar efter 
principen att göra hålet ovalt åt andra hållet och därefter få en kvarstående 
deformation som gör att kraghålet blir runt. Detta kräver att de backar som ska 
trycka utifrån på kragen måste ha en större radie än kragen och de backar som 
trycker inifrån måste ha en mindre radie. Det var svårt att veta hur mycket större 
och mindre radie backarna skulle ha. Efter uppskattning och mätning beslutades att 
de yttre backarna skulle ha radie 65 mm och de inre en radie av 50 mm, dvs. 15 mm 
avvikelse från kragens inre radie. 

5.2.1 Komponent- och materialval 
Verktyget ska tillverkas i seghärdat stål SS 14 25 41-03 som är ett hårt stål med en 
sträckgräns på 700 N/mm2 och en hårdhet på 270-325 HB. 
 
Glidlagerplattorna köps in från SKF enligt tabell 7. 
 

Typ TCMS B 
Dimension 500 x 100 mm, höjd 1 till 2,5 

mm 
Behov av smörjning Nej 
Max tillåten statisk belastning 250 N/mm2 
Max tillåten dynamisk 
belastning 

80 N/mm2 

Max glidhastighet 2 m/s 
Temperaturområde -200 till +250 °C 

Tabell 7. Produktdata för glidlagerplatta från SKF. 

5.2.2 Funktion 
Förutsatt att operatören lokaliserat hur kragen är oval, beskrivs verktygshuvudets 
funktion enligt figur 26. 
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Figur 26. Beskrivning av verktygshuvudets funktion. 

1. Backarna är i infällt läge. 
 
2. Verktyget förs sedan förbi kragen på mantel 2, backarna är fortfarande i infällt 

läge. 
 
3. De yttre backarna fälls ut för att komma runt och nå på utsidan av kragen. 
 
4. Verktyget dras tillbaka för att backarna ska komma i höjd med kragen. Nu är 

verktyget i läge för att kunna justera kragen. 
 
Operationen sker omvänt när verktyget ska tas ut. 
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6 Tillverkning av verktygshuvud 
I CAD-programmet Inventor gjordes ritningar som låg till grund för en 
tillverkningsorder. I figur 27 kan man se de olika delarna i verktygshuvudet. 
 

 
Figur 27. Sammanställning över de olika delarna i verktygshuvudet. 

I tillverkningsordern beskrevs de olika tillverkningsoperationerna vilka var kapning, 
klippning, fräsning och svarvning. 
 
Operationsföljden var: 

1. Kapning av ämnen 
2. Klippning av glidplattor 
3. Fräsning av backplatta 
4. Fräsning av inre backar 
5. Fräsning av yttre backar 
6. Fräsning av kilkors 
7. Svarvning av centerslid 
8. Fräsning av huvud på centerslid 

 
I ordern ingick direktiv om att tillkalla konstruktörerna för kontroll av mått och 
funktion. Eftersom huvuddelen av operationerna utförs av en enda person 
(fräsoperatör) kunde en god dialog hållas för att uppnå verktygshuvudets funktion 
och tolerans. Tillverkningen av yttre backar var den mest utmanande operationen på 
grund av dess komplicerade form. 

1. Backplatta 
2. Kilkors 
3. Yttre back 
4. Inre back 
5. Yttre glidplatta 
6. Inre glidplatta 
7. Centerslid 
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7 Resultat 
Målet med projektet var att konstruera ett verktyg och tillverka en prototyp som 
skulle uppfylla kravspecifikationen. Att uppfylla alla krav som ställts från början 
visade sig vara omöjligt och prioriteringar fick göras. Tanken var från början att 
verktyget även skulle kunna göra ett för stort kraghål mindre, men istället fick fokus 
läggas på att forma det runt. 
 
För att arbeta fram ett fungerande koncept fick flera försök genomföras. Olika tester 
med backar och rullar gjordes. Resultatet av försöken gav ledtrådar om hur 
verktyget skulle konstrueras. Efter teoretiska beräkningar och tester insågs att stora 
krafter behövdes för att ändra formen på kragen. Detta ledde till att funderingar 
kring hydraulik påbörjades. 
 
Ett koncept som provades var att rulla med utvändiga rullar på ett rör samtidigt som 
ett invändigt mothåll användes. Denna metod var den enda som lyckades minska 
omkretsen, dock med kvarstående ovalitet. Dessutom skulle det bli svårt att 
använda denna metod på kraghålet, dels för att verktygets skulle bli svårt att 
konstruera, men även för att ett invändigt mothåll eventuellt skulle behöva ändra 
form under operationen. 
 
Andra koncept som togs fram var efter principen att trycka med backar, både inifrån 
och utifrån. Det fanns stora problem när endast två backar användes. När två backar 
tryckte där den största diametern uppmätts, ville inte kragen tryckas ut lika mycket 
som kragen trycktes in. Det spelade ingen roll om man använde två backar som 
tryckte invändigt eller två som tryckte utvändigt, resultatet blev detsamma. 
 
Istället utvecklades ett koncept där fyra backar användes. Två backar trycker ut där 
diametern är för liten och två backar pressar in där den är för stor. Resultatet av 
testerna blev bra och visade att det var en princip som troligen skulle fungera. 
Utifrån testerna som gjordes utvecklades en prototyp som behövdes för att göra de 
slutgiltiga testerna innan verktyget kunde anses fungera. Ett verktygshuvud 
konstruerades och ritningar gjordes för att sedan lägga ut delarna för tillverkning på 
företaget. Verktygshuvudet är konstruerat på så sätt att om det fungerar som tänkt 
kan det kompletteras och byggas vidare till ett färdigt verktyg. Mer om detta finns 
att läsa under rubriken ”rekommendationer”. 
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8 Rekommendationer 
Hela verktyget hann inte med att tillverkas och testas inom projekttiden. Därför ges 
en del rekommendationer för hur arbetet kan fortgå. En förutsättning för att gå 
vidare med verktyget är att tester med verktygshuvudet görs. Om testerna visar bra 
resultat kan ett färdigt verktyg skapas utifrån verktygshuvudet. Följande 
rekommendationer finns att ge: 

8.1 Verktygshuvud blir färdigt verktyg 
I figur 28 visas förslag på hur ett fullständigt verktyg kan se ut. På verktygshuvudet 
monteras en hydraulcylinder. Förslagsvis görs detta med fyra stag samt en övre och 
undre fästplatta. Kolvstången fästs i kilkorset/centersliden. Sedan behövs någon 
form av handtag konstrueras. Detta tros vara lättast att göra då hydraulcylindern 
satts fast och en känsla kan fås för hur handtaget ska utformas. 

 
Figur 28. Rekommendationer för påbyggnad av verktygshuvudet till färdigt verktyg. 

8.2 Tillverkning av verktygskropp 
Verktygskroppen tillverkades inte i tid till rapportens slutdatum och kan således inte 
redovisas. Nedan redovisas övergripande rekommendationer för sluttillverkning av 
verktyget. De redovisas i detalj inom företaget. 
 

1. Fyra hål ska göras i den redan tillverkade backplattan. I dem ska stag av 
lämplig storlek föras in och fästas. 

2. En cylinder ska köpas in och monteras.  
3. Två fästplattor ska anskaffas/tillverkas. De fästs i toppen respektive botten av 

cylindern. De fyra stagen ska gå parallellt genom hela verktyget för att ge 
stabilitet. 

4. Lämpliga anslutningar och kopplingar tillhandahåller Enerpac (eller annan 
tillverkare). 

5. Verktyget ska drivas med en lämplig pump positionerad på golvet. Från 
pumpen ska slangar föra oljan in i cylindern. Oljetrycket styrs med 
fjärrkontroll. 

6. Ventilen ska styra hastighet och riktning på den ingående oljan. 
7. Lämpliga handtag ska tillverkas av plast eller stål så att verktyget kan hållas 

med två händer. Observera att fjärrkontroll ska kunna manövreras samtidigt. 
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8. Positioneringstillsatser kan behövas om verktyget vill vrida sig eller dra sig 
åt något håll. Då kan mantel 1 och dess bajonetter användas för att säkra 
verktygets position. 

9. Måttillsatser kan tillverkas och sättas fast mellan kilkors och backar. 
Alternativt att presshöjden kan styras i cylindern eller runt centersliden. 

8.3 Hydraulcylinder, pump och kringutrustning 
Olika hydraulcylindrar från Mannesmann Rexroth Group och Enerpac har studerats. 
Enerpac har många tillämpningar på handverktyg där deras hydraulcylindrar 
används. I Enerpacs sortiment fanns två intressanta cylindertyper, enkelverkande 
och dubbelverkande. Fördelen med en dubbelverkande cylinder är att man har större 
kontroll på returrörelsen eftersom en enkelverkande cylinder har fjäderretur. Efter 
rådgivning med försäljare från Enerpac visade det sig att det kan bli svårt att få plats 
med anslutningar och annan kringutrustning, speciellt om en dubbelverkande ska 
användas. Fortsatta kontakter med Enerpac hölls och det framkom att de 
enkelverkande cylindrarna med kringutrustning är de enda som får plats. 
 
Eventuellt behöver returrörelsen användas för att styra två av backarna. Om en 
enkelverkande cylinder används finns det möjlighet att använda extra styva fjädrar 
för att uppnå tillräcklig kraft i returrörelsen. 
 
Det förslag på kraftkomponenter som ges grundar sig på  

 cylinderns lätta vikt, slaglängd och kompakta storlek (tabell 8) 
 systemets tillräckliga tryckkraft, goda manövreringsförmåga och flexibilitet 

vad gäller pumpar 
 

Modell-
nummer 

Cylinder-
kapacitet 

(kN) 

Slaglängd
(mm) 

Effektiv 
cylinderarea

(cm2) 

Oljevolym
(cm3) 

Cylinder-
längd 
(mm) 

Vikt
(kg)

RC-51 45 25 6,5 16 110 1,0 
RC-53 45 76 6,5 50 165 1,5 
RC-55 45 127 6,5 83 215 1,9 

Tabell 8. Olika cylindrar i Enerpacs RC-serie 

För att kunna fälla in de yttre backarna nog långt måste slaglängden vara minst 25 
mm förutsatt att kilkorset ska tryckas i botten. Om vajerstyrning (se 
rekommendation på backstyrning) dessutom väljs måste kolven dra med sig 
vajrarna och därför behövs en längre slaglängd. RC-51 har för kort slaglängd och 
RC-55 onödigt lång och är dessutom tyngre. RC-53 är lämplig att använda. Om det 
visas att slaglängden inte räcker kan RC-55 väljas. Hastigheten på kolven bestäms 
enligt figur 29. 
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Figur 29. Ekvation för att beräkna cylinderns kolvstångshastighet 

Anslutningen måste vara liten nog att cylinder med anslutning går in i kraghålet i 
mantel 1. RC-53 har en radie på 19 mm. Om vinkelkoppling FZ-1616 gängas i 
cylindern blir den maximala radien ca 56 mm och får därmed plats i mantel 1 (se 
tabell 9). 
 

Modellnummer Från/till-
anslutning 

Anslutning 
vinkelkoppling 

FZ-1616 3/8” – NPT 3/8” – NPTF* 
*Gängan är konisk på vinkelkopplingen 

Tabell 9. Data över vinkelkoppling 

Från honan på vinkelkopplingen dras ett kalldraget stålrör (modellnummer FZ-38 
NPT-kvarttumrör, längd 85 mm) till en snabbkoppling (modellnummer TX-23). 
Förlängningsröret ska förhindra att anslutningen kommer i vägen för 
bajonettkoppling eller annat. Snabbkopplingen gör det snabbt och enkelt att sära 
hydraulslangen från verktyget då detta ska transporteras. 
 
Beroende på vilken kraftkälla som finns på pappersbruken kan två olika 
pumpsystem väljas (se tabell 10). Tyvärr finns inget variabelt förmonterat stopp att 
få. Båda systemen 

 har ett arbetstryck på 700 bar 
 kan bäras för hand 
 har autoretur som ventiltyp 
 har fjärrkontroll 
 har tryckreduceringsventiler 
 kan utrustas med manometer 

 
Modell-

beteckning 
Motortyp Dimensioner 

BxHxD (mm) 
Vikt 
(kg) 

Ljudnivå 
(dBA) 

Oljeflöde vid 
700 bar* 
(l/min) 

PUD-1100E Eldriven 244x362x244 11,8 85 0,04 

PARG-1102N Luftdriven 313x211x165 10,0 75 0,08 

* se Enerpacs katalog för oljeflödesdiagram 

Tabell 10. Data över pumpar 
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PUD-1100E har en elektrisk handkontroll av plast eller bakelit. När knappen trycks 
in startar elpumpen och kolven går ut. Den återvänder sedan automatiskt när 
knappen släpps. Pumpen drivs på 230 V och fjärrkontrollen på 24 V. 
PARG-1102N har en handkontroll i aluminium. Luften går igenom kontrollen och 
styrs med hjälp av en eller två knappar beroende på om autoretur eller låsning av 
kolv önskas. Pumpen kräver ett lufttryck på 6 bar (6 kg). Ingående gänga för 
tryckluft är 1/4”. 
 
Den luftdrivna pumpen är att föredra då den 

 har bättre möjlighet att fästa fjärrkontroll på verktyg 
 har tystare drift 
 är lättare 
 har lägre driftskostnader 

Tyvärr blir det fler ledningar mellan pump och verktyg. 
 
För mer information, se Enerpacs katalog (Hydraulisk kraft för alla industriella 
tillämpningar, 2002) sidorna 9-10, 64-65, 86-87 och 111. 

8.4 Backstyrning 
Det måste finnas någon form av mekanism som kan styra backarna så att verktyget 
kommer in i aggregatet. De inre backarna kan styras med dragfjädrar som tvingar in 
dem när ingen kraft är pålagd. Styrningen av de yttre backarna är svårare att lösa. 
De måste både kunna fällas in och ut, dessutom en längre sträcka än de inre 
backarna. Utfällningen kan styras med tryckfjädrar och infällningen med vajer, 
kuggstång, länkage eller något som vrider in backarna. Det finns ett utrymme under 
kilkorset som kan användas, men utrymmet är begränsat. Däremot finns det gott om 
plats under backplattan. I figur 30 visas en principskiss på var fjädrarna kan fästas 
och i figur 31 en skiss på hur vajerstyrningen kan se ut. 
 
För att backarna inte ska kunna åka ut för långt måste ett mekaniskt stopp finnas. 
Ett enkelt sätt att lösa det på är att ha ett fastskruvat bleck tvärs över backen, se 
figur 30. På backen kan exempelvis en invändig sexkantsskruv fästas. Backen 
kommer att kunna röra sig utåt tills skruven träffar blecket. Detta gör att man aldrig 
kan tappa backarna när verktyget används, såvida ingen skruv lossnar. Väljs denna 
lösning blir det dessutom väldigt enkelt att lossa på stoppet och ta bort backarna för 
underhåll. 
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Figur 30. Skiss som visar var dragfjädrarna (1) och tryckfjädrarna (2) kan monteras samt en 

lösning på ett mekaniskt stopp. 

 
Figur 31. Skiss som visar hur vajerstyrningen kan se ut. 

Vi rekommenderar följande tryckfjädrar till de yttre backarna (se tabell 11). De är 
tagna ur ”Fjäderkatalogen #12” från Stockspring. De yttre backarna ska kunna löpa 
minst 14 mm för att bibehålla funktionen. 
 
Material: SS1774-05 och SS2331-06 
 

Dt 
Tråddiameter 

Dm 
Medeldiameter 

L0 
Obel. 
längd 

nv 
Antal 

verksamma 
varv 

Ln 
Bel. 
längd 

sn 
Fjädring 
Vid L0 

Fn 
Fjäderkraft 

Vid L0 

c 
Fjäderkonstant 

Art.nr

0,8 6,3 48* 18,5 21,5 26,5 24 0,9 5920 
1 6,3 43,5* 18,5 28,3 15,2 31,7 2,05 5990 

1,25 6,3 51,5* 18,5 27,1 24,4 124 5 6035 
1 6,3 41,1 18,5 23,1 18,1 39,72 2,20 2923 

* Dessa fjädrar kan knäcka ut i sidled om de inte styrs i hylsa eller på dorn. 

Tabell 11. Produktdata för olika fjädrar 
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Tråddiametern, antal verksamma varv och fjäderkraften vid L0 ska vara stor medan 
den belastade längden och fjäderkonstanten ska vara så liten som möjligt. Har man 
en liten medeldiameter kan ett längre avstånd borras in i backen. Då spelar den 
belastade längden mindre roll och fjäderkraften kan ökas då en fjäder med tjockare 
tråddiameter väljs. 
 
En balans måste hittas mellan fjäderkraften från backarnas tryckfjädrar och den 
fjäderkraft i cylindern som backarna dras in med (gäller endast enkelverkande 
cylinder!). Sambandet mellan fjäderkrafterna i cylindern och de yttre backarna kan 
principiellt se ut enligt diagram 5 förutsatt att backarna förs inåt med vajer fäst i 
centrumsliden. Backarnas fjäderkraft är inte linjär för att friktionen i backarna ökar 
när dragvinkeln ökar. 
 

 
Diagram 4. Fjäderkrafterna i cylindern och de yttre backarna som funktion av kolvens position. 

Där kurvorna korsas kommer inte cylindern orka dra in backarna. Fjäderkraften i 
cylindern ska dimensioneras så den räcker till för att dra in backarna nog långt. 
Externa fjädrar kan spännas från fästplatta till kilkors för att hjälpa den fjäder som 
sitter inmonterad i cylindern. Enerpac kan inte ge uppgifter om fjäderns 
fjäderkonstant men vet att kraften på ”ospänd” fjäder är ca 50 N. 
 
Fjädrar till de inre backarna har färre kravparametrar än de yttre backarna. Här 
behövs en dragfjäder som har kort slaglängd. Fjäderkonstanten är bra om den är låg. 
I tabell 12 föreslås ett antal fjädrar som kan vara aktuella. 
 

Dt 
Tråd-

diameter 

Dy 
Ytter-

diameter 

L0 
Ospänd 
längd 

nv 
Antal 

verksamma 
varv 

L1 
Tillåten  
längd 

F0 
Fjäderkraft 
för att börja 

sträcka 

F1 
Fjäderkraft 

vid fullt 
utdragen 

c 
Fjäder-

konstant 

Art.nr 

1,1 7,5 20,6 10 28,9 8,25 55,5 5,69 9544 
1,2 8,5 23 10 32,85 7,68 52,3 4,52 9814 

Tabell 12. Produktdata för olika fjädrar. 



 39

Fjädrarna till de inre backarna försänks in i botten på backplattan och backarna. Den 
fästes med till exempel punktsvets (öglorna kan vara för små för att skruva dit). 

8.5 Mätsticka 
För att ha kontroll på hur kolvstångens läge, dvs. backarnas läge, kan någon form av 
mätsticka användas. Ett förslag på hur en sådan kan utformas visas i figur 32. På 
mätstickan kan sedan märken med önskad betydelse ritsas. 
 
 

 
Figur 32. Illustrerande bild på hur en mätsticka kan se ut. 

8.6 Allmänt 
För att minska risken att föroreningar från verktyget faller ner i Radiclonen kan en 
gummibälg läggas runt verktygshuvudet. Den ska vara lätt att ta av. 
 
För att underlätta hantering av verktyget kan en traversliknande anordning tillverkas 
som fästs ovanpå Radiclonen i de fall där in- och utlopp är monterat nertill. Fäst 
verktyget i en kätting nära verktygets tyngdpunkt. 
 
När glidlagerplattorna ska bytas ut finns det två sätt att göra det på. Epoxylimmet 
kan värmas upp till över 100°C och sedan kan plattorna brytas loss. Risk finns för 
deformation av limmets anläggningsyta på kilkorset. Det andra sättet är att fräsa 
bort plattorna. Då måste andningsskydd användas. Det gör inget om ett lager 
epoxylim finns kvar på kilkorset då nytt lim fäster bra mot en limmad yta. 
Glidlagerplattornas livslängd går att uppskatta på SKF’s hemsida (www.skf.com), 
se bilaga 1. 
 
Om verktyget skulle ha tendens att vilja glida av kraghålet kan ett mothåll 
konstrueras som appliceras på mantel 1’s utsida. Det bör tas i beaktande att 
bajonettkopplingarna på mantel 1 kan komma i vägen. ”Stoppet” kan konstrueras 
som en extra stagplatta med armar som går att skjuta längs cylinderstagen. 
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Bilaga 1 
 
Beräkningar med ångpanneformlerna 
För att kunna minska kragens omkrets måste spänningen i materialet var större än 
dess sträckgräns. Materialet i kragen har en sträckgräns på 220 N/mm2. Om kragen 
likställs med ett rör kan följande samband tecknas: 
 

R
tp ⋅

=
σ , där σ är materialets sträckgräns (220 N/mm2), t tjockleken på kragen (2 

mm) och R radien (57,5 mm). 
 

65,7
0575,0

002,010220 6

=
⋅⋅

=p  MPa (=76,5 bar) 

 
Teorin gäller i mitten på ett långt rör vilket inte är verkligheten i vårt fall. Troligen 
skulle ännu högre tryck behövas. 
 
Yttrycksberäkningar för glidplattor 
Redovisning av beräkningar som behövdes under arbetets gång. 
 

 
Kraften som hydraulcylindern trycker med är max 40 kN. Respektive back tar upp 
en fjärdedel av kraften. I figuren ovan är A en fjärdedel av 40 kN, dvs. 10 kN. 
Kraften B som verkar på glidlagerplattan blir således: 
 

29238
20sin

10000
20sin

=
°

=
°

=
AB N ≈ 30 kN 

 
Den minimala längden på glidlagerplattan som är i kontakt med backen är 16 mm. 
Bredden på backen är 28 mm. Således blir den minsta kontaktarean 448 mm2. 
 

67
448

30000
===

A
Bp  MPa 

 
Maximala yttrycket blir 67 MPa. 
 
Livslängdsberäkningar på glidplattor 
När livslängdsberäkningar på glidplattor gjordes användes SKF’s interaktiva 
beräkningsprogram på deras hemsida. Vanliga plattor fanns ej, därför fick runda 
glidlager användas för att beräkna uppskattad livslängd. Ett lager med ∅105 mm 
valdes.  Glidplattornas längd gjordes om till en bit av lagrets mantelyta. 
Sektorvinkeln blev 0,004 radianer. Kraften (F) är 26 kN. 



 II

 
 

 
Beräkningsdata för beräkning av livslängd på glidlagerplattorna. 

 
Livslängdsberäkningen ska ses som en grov uppskattning. 
 
Kraftberäkningar på yttre backarnas glidytor 

 
Sökt: 
F1 och F2  
 
Givet: 

kNF 40=   (cylinderkraft) 



 III

o20sin*4
FP =  

Antag att 10,0=µ  i alla ytor. Försumma o9,2sin*3F  genom att anta att 
oo 9,2cos*9,2sin* 3333 FFFF ≈⇒<<  och att friktionskraften mot kraghålet därmed 

kan försummas. Antag att o20cos*3 PF =  (idealiskt tillstånd utan friktion) 
 
Nedan följer jämviktsekvation då backen rör sig en försvinnande liten sträcka, det 
vill säga, antag att hastigheten är 0 men att dynamisk friktion gäller. Det vill säga att 
ytorna glider mot varandra. 
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F1 och F2 måste sedan halveras då det finns totalt fyra glidbanor på backen. Alltså, 
F1 ≈ 4000N och F2 ≈ 700N. 
Observera att detta fall kan endast ses som ett teoretiskt ”värsta fall” då F1 och F2 är 
punktlaster. Om det vore fallet skulle naturligtvis µ öka markant med resultat att 
backen till sist skulle nypa fast. I verktyget ska backarna glida på en oljefilm som 
sprider kraften utmed glidytan och därmed förhindrar att backarna nyper fast. 
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