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Sammanfattning 
 
Arbetet innefattar ett konstruktionsförlopp i syfte att förbättra justering och indikering hos en 
fettdoseringsenhet för ett tvåledarsystem. Arbetet utförs på uppdrag av och i samråd med Assalub 
AB i Åtvidaberg. 
 
Fettdoseringsenheten ingår i ett centralsmörjsystem av tvåledartyp och används ofta i utsatta och 
påfrestande miljöer. Det är därför viktigt att enhetens funktion och justering är enkel och 
tillförlitlig, samt att indikeringen är tydlig och underlättar funktionskontroller. Den justeringsenhet 
som används för justering och indikering idag tillfredsställer inte Assalubs krav. Den nuvarande 
konstruktionen har ingen tillförlitlig justering, kan ge upphov till läckage och har en indikering som 
är svår att urskilja från vissa vinklar. Detta arbete syftar därför till att utveckla och förbättra 
konstruktionen hos justeringsenheten så att tillförlitligheten och livslängden ökar samt att 
underhåll och funktionskontroll förenklas. 
 
Resultatet av arbetet blev att ett koncept med en tillförlitlig justeringsenhet med tydliga 
indikationsflaggor och en enkel justering togs fram. Utifrån detta koncept framställdes och 
levererades CAD-modeller, produktionsritningar och en prototyp för funktionstest. 
 
 
 
 

Abstract 
 

The work consists of a construction process in order to improve the adjustment and indication of a 
grease dosing unit used in a dual-line lubrication system. The work is performed on behalf of and 
in consultation with Assalub AB in Åtvidaberg. 
 
The grease dosing unit is a part of a dual-line central lubrication system and is often used in 
exposed and strenuous environments. Therefor it is important that the unit’s function and 
adjustment is easy and trustworthy and that the indication is clear and facilitates functional 
checks. The adjustment device used for adjustment and indication today does not cater Assalubs 
requirements. The present construction has no reliable adjustment, can give rise to leakage and 
has an indication which is difficult to see from some angles. This work therefor aims to develop 
and improve the design of the adjustment device so that the reliability and life expectancy 
increases and functional checks is simplified.  
 
The work resulted in a concept with a reliable adjustment unit with well visible flags for indication 
and a simple adjustment unit was developed. Based on this concept CAD-models and production 
drawings was produced and delivered, and a prototype was made for function testing.  
  



 
 

Förord 
 
Vi har haft nöjet att skriva vårt examensarbete inom maskinkonstruktion tillsammans med Assalub 
AB i Åtvidaberg. Under arbetets gång har vi fått mycket hjälp och stöd från företaget och skulle 
därför vilja rikta ett stort tack till alla som har varit inblandade i det här examensarbetet. Ett extra 
stort tack riktas till Niklas Rehn och Kim Funck, som har varit väldigt engagerade och bistått med 
mycket vägledning och rådgivning under hela arbetet.  
 
Vi vill även passa på att tacka vår handledare Stina Gunnarsson på avdelningen för 
maskinkonstruktion som har guidat oss och hjälpt oss genom hela processen med 
examensarbetet. 
 
Våra opponenter Gustav Jilderfält och Kristoffer Ivarsson förtjänar även ett stort tack för all hjälp 
med granskning och feedback under arbetets gång. 
 
Ett tack riktas också till Ann-Charlott Bengtsson på Stebro plast AB som har varit mycket hjälpsam 
vid utveckling av de plastdetaljer som tagits fram i arbetet. 
 
Tack! 
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1 Inledning 
 
Rapporten behandlar ett examensarbete inom området för maskinkonstruktion. Arbetet 
innefattar ett konstruktionsförlopp i syfte att förbättra justering och indikering hos en 
fettdoseringsenhet för ett tvåledarsystem. Arbetet utförs på uppdrag av och i samråd med Assalub 
AB i Åtvidaberg. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Många industriprocesser, exempelvis sågverk, pappersmaskiner och metallverk, har komponenter 
som kräver många smörjpunkter på relativt liten yta. Detta möjliggörs genom användning av ett 
avancerat centralsmörjsystem. Dessa system används ofta i utsatta miljöer med höga 
arbetstemperaturer och starka kemikalier. Tvåledarsystemet (se Figur 1) är därför konstruerat för 
användning under svåra driftförhållanden och är tillverkat i förzinkat stål, eller syrafast stål för att 
möta speciellt höga krav. Systemet består av en tryckluftsdriven tvåledarpump som är 
sammankopplad med flera doseringsenheter via två smörjlinjer. (Assalub AB, u.d.) 
 

 
 
  

Figur 1. Doseringsenheter i ett tvåledarsystem. Bilden visar hur flera enheter är monterade på en 
bottenplatta. 

Justeringsenhet 
Doseringsenhet 
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Doseringsenheternas huvudfunktion är att vid vald tidpunkt dosera en bestämd mängd fett till en 
smörjpunkt. För att bestämma mängden smörjfett som doseras används en justeringsenhet där en 
ställskruv styr enhetens slagvolym. I justeringsenheten ingår även en indikeringsflagga som 
används för att indikera enhetens funktion. Justeringsenhetens nuvarande konstruktion 
tillfredsställer inte Assalubs krav på tillförlitlighet och indikering. De har till exempel problem med 
att kontrollera enhetens funktion vid underhåll och funktionskontroller. Denna studie behandlar 
därför förbättring och utveckling av justeringsenheten på en fettdoserare för Assalubs 
tvåledarsystem. 

 
 

1.2 Syfte och mål 
 
Arbetet syftar till att förbättra doseringsenhetens konstruktion så att tillförlitligheten hos 
doseringsenheterna ökar samt att underhåll och kontroll av enheterna förenklas. 
Målet med arbetet är dels att förbättra den befintliga fettdoseraren så att justering av kolvens 
slaglängd blir enkel och tillförlitlig, dels att förtydliga indikeringen för kolvens position i cylindern.  
I slutet av arbetet levereras 3D-modeller, ritningsunderlag för produktion samt en prototyp för 
funktions- och livslängdstest.  
 

1.3 Frågeställningar 
 
Utifrån den problembeskrivning som erhölls från Assalub togs följande frågeställningar fram:  
 

 Hur kan justeringsenheten konstrueras för att uppnå en tillförlitlig justering av kolvens 
slaglängd? 

 Hur kan justeringsenheten konstrueras så att den är enkel att justera? 

 Hur kan kolvens position indikeras för att vara väl synlig under drift? 
 

Ställskruv Indikeringsflagga 

Figur 2. Justeringsenhet på doserare i ett tvåledarsystem 
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1.4 Avgränsningar 
 
Här redovisas delar av arbetet som medvetet valts bort på grund av olika aspekter, till exempel 
tidsåtgång, kostnad eller komplexitet. 
 

1.4.1 Livslängdstest 
Livslängden hos en doseringsenhet mäts i antal slag som enheten ska kunna utföra innan den 
behöver bytas ut. Kravet på den enheten är 250 000 slag, vilket testas i en testrigg som klarar av 
att belasta systemet med 1 slag per minut. Detta innebär att livslängdskravet skulle kunna 
säkerställas först efter att enheten har blivit testad i 176 dagar. Då tidsramen för arbetet är satt till 
70 dagar ansågs ett livslängdtest ogenomförbart i förhållande till tidsramen. 
 

1.4.2 Konstruktion 
Ett önskemål från företaget var att tillverka en lösning för justering och indikering utan en extern 
pinne som går genom cylindern. Framför allt framfördes önskemålet med förhoppning att slippa 
användning av onödigt många packningar i enheten. Detta skulle kräva en alltför stor modifikation 
av doseringsenheten, vilket ansågs onödigt då denna del av enheten i dagsläget fungerar bra. 
Därför ansågs det bättre att behålla den externa pinnen och utforma enheten med den i åtanke. 
Denna avgränsning medför att hela konstruktionsprocessen genomförs med fokus på 
justeringsenheten och att doseringshuset lämnas omodifierat. 
 

1.5 Företagsbeskrivning 
 
Assalub utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning för rationell smörjautomation. Företaget 
har under lång tid tillverkat högkvalitativa produkter till bland annat försvarsindustrin. Assalub 
grundades år 1993 efter att anställda på smörjavdelningen på företaget ÅSSA köpt tillbaka 
tillverkningen av smörjsystem från konkursboet från Safematic AB (ÅSSA, u.d.). Dagens 
produktsortiment för centralsmörjning omfattar flerledarapparater, så kallade lubrikatorer, 
enledarsystem, tvåledarsystem och cirkulationssystem. Assalub har ett produktprogram för 
hantering av smörjmedel som omfattar luftdrivna pumpar för oljor, fetter, rostskyddsmedel och 
andra verkstadsvätskor. Det omfattar också speciella fettpumpar till tvåledarsystem och en 
eldriven fatpump. 
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2 Metod 
 
Nedan följer en redogörelse för den konceptutvecklingsmetod som användes för att generera och 
utvärdera kvalitativa konstruktionskoncept. Kapitel 1.5.1 – 1.5.3 följer Liedholms metod för 
systematisk konceptutveckling (Liedholm, 1999). De koncept som tas fram ligger sedan till grund 
för de 3D-modeller, ritningar och prototyper som framställs. 
 

2.1 Konceptfas 1 - Från problem till konstruktionskriterielista (KKL) 
 

Målet med denna fas är att genomföra en kritisk granskning av problemet genom att undersöka 
vad problemet och målet är, vem som har problemet, vilka bieffekter som ska undvikas samt vilka 
begränsningar som finns.  En State of the art analys genomförs även för att få en inblick i hur 
liknande problem har lösts och för att undersöka befintliga patent. Utifrån dessa punkter går man 
vidare med att göra en bedömning om problemet är tekniskt/ekonomiskt möjligt att genomföra. 
Detta resulterar slutligen i en KKL där krav och kriterier bestäms som produkten ska uppfylla för 
att lösa problemet. 
 

2.2 Konceptfas 2 – Funktionsanalys 
 

Funktionsanalysen syftar till att identifiera vilka funktioner som krävs för att produkten ska 
uppfylla de krav och kriterier som tagits fram i Konceptfas 1. Den inleds med att etablera en 
Blackbox, vars syfte är att redovisa produktens operand och huvudfunktion (se Figur 3).  
En operand är en parameter, till exempel material eller information, som ändrar tillstånd eller 
omvandlas under produktens användning. Huvudfunktionen ska uttryckas lösningsoberoende och 
är den funktion som ändrar eller omvandlar operanden från in-tillstånd till ut-tillstånd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Operand 
 
In-tillstånd 

Operand 
 
Ut-tillstånd 

Black-box 

Figur 3. Black-box som innehåller produktens operand och huvudfunktion. 

Huvudfunktion 
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Figur 4. I transformationssystemet delas den tekniska processen upp i tre faser. Rutorna symboliserar transformationer som 
förändrar operandens läge eller struktur. 

Analysen fortsätter med att undersöka vilka medel som kan uppfylla huvudfunktionen, dessa 
kallas huvudmedel eller tekniska principer och utvärderas i syfte att välja bort uppenbart dåliga 
förslag. För varje teknisk princip som återstår etableras sedan ett transformationssystem som 
delas upp i en förberedande, utförande och avslutande fas. För varje fas etableras sedan de 
transformationsfunktioner som krävs för att utföra respektive process (se Figur 4). 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Med hjälp av de funktioner och transformationer som tagits fram etableras ett Funktion/Medel-
träd där systemets funktioner och medel struktureras upp i en överskådlig hierarki (se Figur 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Operand 
 
In-tillstånd 

Operand 
 
Ut-tillstånd 

Teknisk process 

Förberedande fas Utförande fas Avslutande fas 

Huvudfunktion (från Black-box) 

Tekniska principer 

Transformationsfunktioner 

Underfunktioner 

Figur 5. Exempel på ett funktion/medel-träd. De vita rutorna symboliserar funktioner och de grå rutorna 
symboliserar medel. 
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2.3 Konceptfas 3 - Etablera koncept 
 
I den här fasen etableras de koncept som ska ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet. 
Med hjälp av tidigare utarbetat FM-träd upprättas en morfologisk matris med alla funktioner 
produkten ska klara av och dess tillhörande medel eller lösningar. Beroende på hur omfattande 
problemet är kan matrisen ge upphov till en stor mängd lösningskombinationer som realistiskt sett 
inte kan genereras till koncept, då det inte är möjligt att utvärdera alla. Det kan även uppstå 
konflikter mellan vissa lösningar vilket minskar lösningsmängden. För att generera realiserbara och 
teoretisk möjliga koncept måste därför de olika lösningarnas kompatibilitet undersökas innan. 
 
När ett antal koncept är framtagna behöver de granskas, jämföras och viktas mot varandra och 
mot KKL:n för att se vilket koncept som är bäst lämpat för att lösa det givna problemet. Detta görs 
genom att etablera en så kallad utvärderingsmatris där ett flertal kriterier listas som produkten 
viktas mot, till exempel pris, vikt, användarvänlighet etc. Baserat på resultatet tas beslut om vilka 
koncept som ska tas vidare för vidareutveckling. För att komma fram till ett slutgiltigt koncept 
behöver de kvarvarande koncepten granskas ytterligare där målet är att förbättra eventuella 
svagheter de kan ha inom vissa områden. Detta kan åstadkommas genom att välja lösningar från 
redan förkastade koncept och på så sätt få fram ett bättre koncept.  
 

2.4 Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 
 
Nästa steg i arbetet är att utföra en Failure Mode Effect Analysis. Denna analys utförs för att i 
detalj undersöka produktens komponenter som har störst sannolikhet att antingen gå sönder, 
åsamka personskador eller hämma produktens funktionalitet. Fokus ligger på att analysera hur 
respektive komponent kan fallera, vad som kan vara orsaken, sannolikheten för uppkomst och 
upptäckt samt hur problemen ska förebyggas. (McDermott, et al., 2009) 
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3 Teori 
 
I följande kapitel redovisas relevant information vad gäller utformning av och funktion hos den 
doseringsenhet som arbetet behandlar. Här presenteras även teorier och fakta som låg till grund 
för det fortsatta konstruktionsförloppet. 
 

3.1 Fettdoseringsenhet GD01 
 
Doseringsenheten är uppbyggd av en cylinder, en kolv samt en justeringsenhet (se Figur 6). I 
botten av enheten som är ihopkopplad med bottenplattan, finns det två inlopp och två utlopp, 
vilka är anslutna till en pistong som styr vilken sida som blir in- respektive utlopp. Enheten 
fungerar genom att vardera smörjlinje trycksätts växelvis med hjälp av ett styrsystem och en 
växelventil (se Figur 7). Då ena linjen trycksätts genomför kolven ett slag inuti cylindern och 
smörjfett doseras. För att indikera i vilket läge kolven befinner sig i används en färgad flagga som 
sitter fast i en extern pinne. Den externa pinnen är monterad på kolven som löper i cylindern i 
doseringshuset (se Figur 6). För att förhindra läckage i systemet används gummipackningar och o-
ringar mellan pinnen och doseringshuset.  
 

 
Figur 6. Schematisk bild av doseringsenhet modell GD011. Visar hur kolven rör sig då linje 1 respektive linje 2 trycksätts. 

 
Då linje ett trycksätts fylls ena sidan av cylindern upp med smörjfett samtidigt som den andra 
sidan doserar den befintliga mängden fett som finns lagrad, och vice versa (se Figur 6). För att 
ställa in mängden fett som ska doseras för respektive slag tillämpas i dagsläget en ställskruv som 
bestämmer kolvens slaglängd. 

  
 

Ställskruv 

Extern pinne 

Flagga Pistong 

Linje 1 Linje 2 

Kolv 

Bottenplatta 

Cylinder 

Justeringsenhet 

Gummipackningar 
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Gängan på ställskruven är stukad så att friktionen i gängan ökar och på så sätt förhindrar att den 
flyttar sig, vilket skulle medföra oönskad doseringsmängd (se Figur 8). Trots detta händer det att 
ställskruven flyttar sig under användning. På grund av att gängan är stukad kan metallspån lossna 
när ställskruven ändras till ett nytt läge. Anledningen till att detta uppstår är på grund av att ena 
halvan av skruven är för stor för gängan som skruven går i. I längden leder det till skadade 
packningar vid den externa pinnen och läckage i systemet. (Assalub AB, u.d.) 
 

 

Data på nuvarande konstruktion: 
 

 Livslängd: 250 000 slag 

 Yttermått (LxBxH): 137x30x30 mm 

 Maximalt utstick från doseringsenhet: 63 mm  

 Material: Syrafast stål (EN 1.4404)/Elförzinkat automatstål SS 1914-04 

 Tillverkningskostnad för justeringsenheten (Elförzinkat): 61,49 SEK  
 

Figur 7. Schematisk skiss över tvåledarsystemet som styrs av en pumpenhet med växelventil. 

Figur 8. Den stukade gängan gör att ställskruven nyper. Detta 
medför även att gängan slits ut vid justering. 
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3.2 Materialegenskaper 
 
Vid tillverkning av nya produkter är det nödvändigt att ha vetskap om vilka material som finns att 
tillgå samt hur respektive material behandlas och bearbetas för att önskad prestanda och funktion 
ska uppnås. 
 

3.2.1 Elförzinkat stål 
För att erhålla ett stål med ökade krav på korrosionsbeständighet är elförzinkning den vanligaste 
beläggning som används. Beroende på tjockleken av lagret som appliceras varierar livslängden på 
beläggningen. Korrosionsbeständigheten förbättras genom efterbehandling i form av kromatering, 
där gul- och grönkromatering ger den bästa förbättringen. (Svensk Ytbehandlingsförening AB, u.d.) 
 

3.2.2 Syrafast stål 
Det syrafasta stål som Assalub använder i sina produkter är EN 1.4404. Det är ett 
molybdenbelegrat rostfritt stål som är syrabeständigt genom en hög halt av Nickel och Molybden. 
Stålet har en hög korrosionsbeständighet mot allmän korrosion och punktfrätning vilket gör det 
lämpligt för bruk i svåra miljöer. På grund av dess låga kolhalt undviks även interkristallin korrosion 
(se Figur 9) vid bearbetning av stålet. (BE Group Sverige AB, u.d.) 
 

3.2.3 Automatstål 
Automatstål SS 1914-04 lämpar sig mycket bra till bearbetning i automatiska CNC-maskiner på 
grund av dess utmärkta skärbarhet och små spånor. Detta innebär att höga skärhastigheter kan 
tillämpas. Stålet har låg korrosionsbeständighet och är inte lämpligt för användning i utsatta 
miljöer. För att öka automatstålets korrosionsbeständighet kan det elförzinkas efter bearbetning. 
(Se 3.2.1 Elförzinkat stål) 
 

3.2.4 Plaster 
ABS är en opak termoplast med en låg kostnad som är enkel att framställa och bearbeta. Den 
lämpar sig till användning i ett flertal områden då den karaktäriseras av tålighet mot kemikalier, 
värme och stötar. Den används ofta i prototyper på grund av sin dimensionella stabilitet, styrka, 
stelhet samt att den är enkel att måla och limma. (Plastics International, u.d.) 
 
  

Figur 9. Interkristallin korrosion (korrosion vid korngränserna) i rostfritt stål (Svensk Kärnbränslehantering AB, 2015) 
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Polykarbonat är en mycket effektiv och hållbar plast som är miljövänlig. Plasten kännetecknas 
genom sin höga hållbarhet, splittertålighet, låga vikt samt värmetålighet. Tack vare att den är 
transparent används den också i många områden som kräver ett genomskinligt material. De två 
främsta tillverkningsmetoderna för polykarbonat är formsprutning och strängpressning. (Plastics 
International, u.d.) 
 
Polypropen är en halvstel plast som är böjlig vid små dimensioner. Plasten tillämpas i många 
produkter, till exempel lådor, skålar, hinkar och leksaker. Den har en god tålighet mot kemikalier 
och bra utmattningshållfasthet. Möjliga produktionsmetoder är pressande formblåsning och 
formsprutning. (British Plastic Federation, u.d.) 
 
Polyamid är en termoplast med bra mekaniska egenskaper och en bra nötningsbeständighet. 
Plasten kallas ofta nylon och finns i många olika varianter, där egenskaperna kan skilja stort. 
Polyamid är beständig mot oljor, fetter och bensin. Den har en låg friktionskoefficient och klarar av 
höga arbetstemperaturer, vilket gör att den är lämplig att använda till olika typer av 
maskinelement. (Plastbearbetning, 2015) 
 

3.3 Tillverkning 
 
I detta avsnitt presenteras de maskiner och material som finns tillgängliga och kan vara lämpliga 
för tillverkning av den nya produkten. För varje maskin visas maskinkostnader och lämpliga 
bearbetningar (se Tabell 1). Här redogörs även för hur maskintider och totala 
tillverkningskostnader beräknas för en detalj. 
 
Tabell 1. Sammanställning av kostnader för de maskiner och material som kan användas vid tillverkning. Värden i tabellen är 
hämtade från Assalubs databas för maskin- och materialkostnader. 

Maskin 
Maskinkostnader 

[SEK/h] 
Operatörskostnad 

[SEK/h] 
Bearbetning 

Mazak Nexus 100 165 230 Skärande 

Mazak Quickturn 8 93 230 Skärande 

Material Pris 
Densitet  
[kg/m3] 

Bearbetning 

Rundstav, Automatstål SS1914-04 17 [SEK/kg] 7850 Skärande 

Rundstav, Syrafast stål SS2343/SS2348 41 [SEK/kg] 7850 Skärande 

Rör 20x14, Polykarbonat 71 [SEK/m] - Skärande 

 

3.3.1 Beräkning av maskintid och tillverkningskostnad 
För att beräkna total maskintid för en detalj togs följande ekvation fram (1). 
 

𝑡𝑚  =  𝑡𝑠𝑡ä𝑙𝑙  +  𝑡𝑠𝑡𝑦𝑐𝑘   (1) 

𝑡𝑚 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑡𝑖𝑑 [𝑚𝑖𝑛] 

𝑡𝑠𝑡ä𝑙𝑙 = 𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑡𝑖𝑑 [𝑚𝑖𝑛] 

𝑡𝑠𝑡𝑦𝑐𝑘 = 𝑠𝑡𝑦𝑐𝑘𝑡𝑖𝑑 [𝑚𝑖𝑛] 

 
Ställtiden är den tid det tar för en operatör att klargöra en maskin för att producera en serie av en 
detalj. Det innefattar byte av verktyg, mata maskinen med material och anpassa inställningar. 
Tiden det tar för maskinen att tillverka en detalj kallas stycktid.  
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För att beräkna total tillverkningskostnad togs följande ekvation fram (2). 
 

𝑘𝑡𝑜𝑡 = 𝑡𝑚 ∙
𝑘𝑜 + 𝑘𝑚

60
+ 𝑘𝑚𝑎𝑡    (2) 

𝑘𝑡𝑜𝑡 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 [𝑆𝐸𝐾] 

𝑘𝑜 = 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡ö𝑟𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 [𝑆𝐸𝐾/ℎ] 

𝑘𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 [𝑆𝐸𝐾/ℎ] 

𝑘𝑚𝑎𝑡 = 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 [𝑆𝐸𝐾] 

 

3.3.2 Extern tillverkning 
I dagsläget köper Assalub in flaggan som används för indikering från Stebro plast AB. Dessa 
formgjuts och har en kostnad på 2,65 SEK/st (se Bilaga 4). 
 

3.4 Finita Elementmetoden 
 
Finita elementmetoden används för att beräkna hållfasthet på mekaniska strukturer. Den bygger 
på att strukturen delas upp i små element. Varje enskilt element delar upp i ett antal noder. För 
dessa tas sedan ekvationer fram för att beräkna förflyttningen av respektive nod. Alla dessa 
ekvationer adderas till ett globalt element där den totala förflyttningen beräknas. För att 
underlätta dess beräkningar kan en programvara användas, till exempel ANSYS eller ABAQUS. 
(Liu & Quek, 2003) 
 
För att beräkna indata till programvaran används följande ekvationer och illustration (se Figur 10): 
 (Formelsamlingen, u.d.) 
 

𝐴𝑐𝑖𝑟𝑘𝑒𝑙 = 𝜋 ∙ 𝑑2   (3) 

𝑃 =
𝐹

𝐴
   (4) 

𝛼 = arctan (
𝑎

𝑏
)   (5) 

𝐹𝑥 = 𝐹 ∙ sin(𝛼)   (6) 
𝐹𝑧 = 𝐹 ∙ cos(𝛼)   (7) 

 

 
  

a 

b 

α 

Figur 10. Beskrivande triangel för ekvation 5-7. A är 
motstående katet, b är närliggande katet och α är vinkeln. 
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3.5 Kort om färglära 
 
Färgcirkeln används som ett designverktyg för att avgöra hur hög eller låg kontrast olika färger har 
i relation till varandra. Ju större avstånd det är mellan färgerna i färgcirkeln desto högre är 
kontrasten (se Figur 11). 
De färger som har högst kontrast sitter mitt emot varandra i färgcirkeln, dessa kallas 
komplementfärger. Komplementfärger används då man vill att färger ska sticka ut gentemot 
varandra. Färger som har låg kontrast sitter nära varandra och kallas analoga färger. (Lupton & 
Cole Phillips, 2008) 
  

Figur 11. Färgcirkel med pilar för att visa komplementfärger. (Lindquist, 2014) 
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4 Genomförande 
 
Inledningsvis genomfördes en konceptutvecklingsprocess enligt metoden för Systematisk 
konceptutveckling (Liedholm, 1999). Utvecklingen sker i tre faser som beskrivs ingående under 
kapitel 2 Metod. Konceptutvecklingsprocessen inriktas endast mot justeringsenheten, den del av 
doseraren som styr justering av kolvens slaglängd samt indikering av kolvens position. Detta är en 
följd av de avgränsningar som beskrivs i kapitel 1.4 Avgränsningar. 
 

4.1 Konceptfas 1 
 
Första fasen i konceptutvecklingsprocessen genomfördes enligt metoden som står beskriven i 
kapitel 2.1 Konceptfas 1. 
 

4.1.1 Kritisk granskning av problemet 
Här bröts problemet ner med hjälp av tre kärnfrågor för att få en tydligare bild av arbetets 
delproblem, mål och eventuella bieffekter. Resultatet av detta redovisas nedan (se  Tabell 2). 
 
 Tabell 2. Frågeställningar som tagits fram under den kritiska granskningen 

Vad är problemet? 
 

Vad är målet?  Vilka bieffekter bör undvikas? 

Justering av cylinderns slaglängd 
är inte tillförlitlig 

Tillförlitlig justering Stegvis justering (se Tabell 3) 

Trög justering av slaglängd 
 

Enkel justering av slaglängd Stegvis justering 

Otydlig indikering av kolvens 
läge och funktion 

Tydlig indikering Komplicerad konstruktion 

 

4.1.2 State of the art 
För att undersöka hur konkurrerande företag har valt att konstruera liknande produkter 
genomfördes en analys av verksamma konkurrenter. I analysen undersöktes produktblad, CAD-
modeller samt fysiska produkter. Det konkurrerande företaget som i första hand undersöktes var 
SKF, eftersom de har liknande lösningar för centralsmörjning. 
 
SKF tillverkar ett liknande tvåledarsystem för centralsmörjning. För att justera 
doseringsenheternas slaglängd använder sig SKF av flera olika lösningar (SKF, 1994): 
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 Extern pinne och ställskruv på extern enhet (två skruvar som dras mot varandra för att 
låsas i invändigt gängad cylinder) (se Figur 12).  

 
 

 Doseringsskruvar i olika längder direkt i huset (se Figur 13) 
  

Figur 12. Schematisk skiss av principen med extern pinne och låsskruvar. 

Extern pinne Låsskruvar 

Figur 13. Schematisk skiss över principen med 
doseringsskruvar. Doseringsskruven längst ner i bilden 
kommer i olika fasta längder för att justera kolvens 
slaglängd i cylindern. 
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De använder sig även av flera olika lösningar för indikering av kolvens läge (SKF, 2012): 
 

 Flagga på extern pinne och en ”öppen cylinder” (se Figur 14). 
 
  

 
 

 Magnetring runt en ”stängd cylinder” (se Figur 15). 
  

 
 

 Elektronisk övervakning (se Figur 16). 

  
 

Figur 14. Tre olika modeller av doseringsenheter från SKF. De 
båda undre modellerna använder lösningen med en flagga på 
en extern pinne. 

Flagga 

Extern pinne 

Figur 15. Justerings enhet med magnetring för att indikera 
kolvens position. Magnetringen följer den externa pinnen utan 
fysisk kontakt vilket innebär att cylindern kan vara helt sluten 
och packningar kan undvikas. 

Figur 16. Doseringsenhet med elektronisk övervakning. De olika givarna 
mäter tryck och flöde. 
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För att förhindra att gällande patent inkräktas under konceptutvecklingsprocessen genomfördes 
en patentsökning i espacenets databaser. Sökningen koncentrerades till patent från företag i 
samma bransch samt patent för liknande produkter. Den resulterade i att det ansågs finnas en risk 
att följande patent kunde inkräktas: 
 

 Lubricant distributor with function-control device (se Figur 17) 
(Palincic, et al., 1995) 

 

 Centralsmörjningssystem och doserare för ett dylikt system (se Figur 18) 
(Trygg, 1984) 
 

 Pneumatic positioning system (se Figur 19) 
(Coffman & Blanding, 2015) 

Figur 17. Doseringsenhet som använder en gängstång och en mutter  för att justera 
slaglängden på en kolv. 

Figur 18. Doseringsenhet med ställskruv för justering av slaglängd och en fjäderbelastad 
pistong. 

Figur 19. Fjäderbelastad pistong där pistongens slag styrs med hjälp av tryckluft. 
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4.1.3 Teknisk och ekonomisk genomförbarhet 
Utifrån den kritiska granskningen av problemet som har genomförts i kapitel 4.1.1 Kritisk 
granskning av problemet, samt undersökningen konkurrentanalysen i kapitel 4.1.2 State of the art 
gjordes en bedömning om arbetet var ekonomiskt och tekniskt genomförbart. Baserat på givna 
resurser och förkunskaper ansågs att inga ekonomiska eller tekniska hinder fanns i detta skede.  
 

4.1.4 Konstruktionskriterielista 
Utifrån företagets krav och önskemål på produkten samt observationer från den kritiska 
problemgranskningen upprättades en KKL (se Tabell 3).  
 
 

Tabell 3. Konstruktionskriterielista med krav och önskemål för funktioner och egenskaper som produkten ska uppfylla. 

1.Funktion Krav Önskemål 

1.1 Justera kolvens slaglängd X  

1.2 Indikera kolvens läge och funktion X  

 

2. Funktionsbestämmande egenskaper Krav Önskemål 

2.1 Justering [mm/steg] < 1,25  steglös 

2.2 Slaglängdsjustering [%] 0-100  

2.3 Tillförlitlig justering X  

2.4 Synlig indikering från alla vinklar X  

2.5 Indikering av inställd slaglängd  X 

2.6 Justering och indikering utan extern pinne  X 

2.7 Max utstick (GD2/GD0, GD1) [mm] 100/80 86/63 

2.8 Max bredd [mm] 30  

2.9 Systemtryck [MPa] 50 100 

 

3. Brukstidsegenskaper Krav Önskemål 

3.1 Temperatur [°C] 140 150 

3.2 Livslängd [antal slag] 250000  500000 

3.3 Lättåtkomlig justeringsenhet X  

 

4. Tillverkningsegenskaper Krav Önskemål 

4.1 Ska kunna tillverkas i befintlig maskinpark  X 

4.2 Skall gå att tillverka i syrafast stål (EN 1.4404) X  

 

5. Säkerhet  Krav Önskemål 

5.1 Skaderisk för operatörer ska minimeras X  

 

6. Ekonomiska egenskaper   

6.1 Tillverkningskostnad [SEK] 100  80 

6.2 Monteringstid [min] 3 2 
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4.2 Konceptfas 2 
 
Här utreds vilka funktioner och egenskaper den nya justeringsenheten bör inneha samt vilka 
medel som krävs för att uppfylla dessa. 
 

4.2.1 Blackbox 
Inledningsvis etablerades en blackbox för att fastställa justeringsenhetens operand och 
huvudfunktion. Huvudfunktionen för justeringsenheten är att justera kolvens slag och enhetens 
operand är ett kolvslag (se Figur 20).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2 Tekniska principer och transformationssystem 
Här undersöktes vilka tekniska principer som kan utföra huvudfunktionen. Nedan presenteras de 
principer som har undersökts. För varje princip som undersöktes etablerades även ett 
transformationssystem (se Figur 21 - Figur 24). I transformationssystemet framgår det vilka 
transformationer som operanden ska genomgå samt vad som ska utföra dessa transformationer. 
 

Elektrisk signal 
Med hjälp av en elektrisk lägesgivare eller flödesmätare övervakas kolvens läge eller doserad 
fettmängd och med en elektrisk signal kan en magnetventil styras för att strypa flödet av fett då 
vald fettmängd har doserats. 

 
  

Öppna ventil 
Bestäm kolvens 

ändläge 

Förflytta kolven 

Stäng ventil vid 
kolvens 

bestämda 
ändläge 

Avläs kolvens 
position 

Figur 21. Transformationssystem för elektrisk signal. 

Ojusterat kolvslag 
 

Justerat kolvslag 

Förberedande fas Utförande fas Avslutande fas 

Justera kolvens slag 

Figur 20. Blackbox för justeringsenheten med huvudfunktion och operand. 
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Tryckstyrning med fjäder 
Genom att belasta kolven med en fjäder kan kolvens ändläge bestämmas genom olika 
förspänningskrafter. Detta kräver ett konstant tryck i 2-ledarsystemet, vilket kan säkerställas med 
hjälp av en konstanttrycksventil.  
 

 

 

Extern pinne med stopp 
En extern pinne, som är fäst i kolven, löper fram och tillbaka utanför doseringsenheten. Kolvens 
ändläge justeras med hjälp av ett mekaniskt stopp som begränsar pinnens rörelse och därmed 
kolvens rörelse.  

 
 

 
  

Trycksätt linje Ställ in stopp Förflytta kolven 
Stanna kolv vid 

stoppet 

Figur 23. Transformationssystem för extern pinne med stopp. 

Trycksätt linje Förspänn fjäder Förflytta kolven 
Stanna kolv vid 

rätt position 

Figur 22. Transformationssystem för tryckstyrning med fjäder. 

Förberedande fas 

Förberedande fas 

Utförande fas 

Utförande fas 

Avslutande fas 

Avslutande fas 
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Elektromagnetiskt stopp 
Med hjälp av elektromagnetiska spolar och en järnkärna kan kolvens rörelse begränsas. 

 
 

 

4.2.3 Funktion/medel-träd (FM-träd) 
Utifrån transformationssystemen togs de funktioner och medel som behövdes för att 
transformera operanden fram. Genom att strukturera upp dessa funktioner och medel i en 
hierarki uppnåddes en överskådlig bild över olika kombinationer av underfunktioner och medel 
som kan utföra de nödvändiga transformationerna. FM-trädet återfinns i Bilaga 1. Funktioner och 
medel från detta träd låg till grund för den morfologiska matris som behandlades i kapitel 4.3 
Konceptfas 3. 

 

4.3 Konceptfas 3 
 
Utifrån FM-trädet (se Bilaga 1) utformades en morfologisk matris (se Bilaga 3). Kombinationer av 
medel för respektive funktion resulterade i åtta stycken genererade koncept (se Bilaga 2). Dessa 
koncept värderades sedan utefter ett antal viktade kriterier för att se vilket eller vilka koncept som 
var värda att arbeta vidare med (se Tabell 4).  
 
I denna utvärderingsmatris jämförs varje individuellt koncept mot den befintliga lösningen. Ett 
koncept får värdet 1 om det uppfyller kriteriet bättre, värdet 0 om det klarar av det lika bra och 
värdet -1 om det är sämre. Dessa värden multipliceras sedan med vikten för varje kriterier och 
summeras för att slutligen jämföras med de andra koncepten och få en inbördes rank. Ju högre 
totalsumma desto bättre. 
 
Eftersom målet med arbetet är att förbättra justeringen av kolvens slaglängd så att den blir 
tillförlitlig och noggrann samt att förtydliga indikeringen för kolvens position i cylindern fick dess 
kriterier en hög vikt. Kriteriet extern pinne värderades lägst tillsammans med tillverkning i egen 
maskinpark. Att bevara funktionaliteten utan att behöva ha en extern pinne skulle innebära en för 
stor modifikation av hela produkten för att vara ekonomiskt lönsamt, därav det låga värdet på 
vikten. Samma gäller för tillverkning i egen maskinpark då företaget i dagsläget redan lejer ut 
produktion av vissa komponenter. 

Trycksätt linje 
Välj antal aktiva 

spolar 
Förflytta kolven 

Stanna kolv vid 
första aktiva 

spolen 

Figur 24. Transformationssystem för elektromagnetiskt stopp. 

Förberedande fas Utförande fas Avslutande fas 
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Tabell 4. Utvärderingsmatris där koncept rankas mot den befintliga konstruktionen. Utvärderingen bygger på kriterier ur 
konstruktionskriterielistan (se Tabell 3). 

KRITERIER VIKT 1 2 3 4 5 6 7 8 BEFINTLIG 

Noggrannhet vid justering 20 1 1 -1 

EJ G
EN

O
M

FÖ
R

B
A

R
 

1 0 1 -1 

R
EFER

EN
S 

Tillförlitlig justering 25 1 1 -1 -1 1 1 -1 

Tydlig indikering 10 0 1 0 1 0 1 0 

Extern pinne 5 0 0 1 1 0 0 0 

Lättåtkomlig justering 10 -1 0 0 1 -1 0 1 

Tillverkning i egen 
maskinpark 

5 0 0 0 -1 0 0 -1 

Tillverkningskostnad 15 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 

Monteringstid 10 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 

∑ 100 10 30 -40 -10 -10 30 -65 

Rank  3 1 6 - 4 4 1 7 

Gå vidare?  JA JA NEJ NEJ NEJ NEJ JA NEJ 

 
 
Efter att resultatet hade sammanställts från utvärderingsmatrisen beslutades det att gå vidare 
med koncept 1, 2 och 7, då de hade bäst summa i jämförelse med de andra koncepten (se Tabell 
4). Dessa tre koncept presenterades sedan för företagsledningen samt konstruktörer på Assalub 
för evaluering (se Figur 25). Detta resulterade i ett nytt koncept, vilket var en kombination av 
indikeringen från koncept 2 och justeringsenheten från koncept 7. Därtill bestämdes att en till 
flagga skulle tillsättas även på justeringsenheten för att ytterligare förtydliga indikeringen. Detta 
för att få en bättre blick över om kolven slagit hela sin slaglängd, vilket underlättar felsökning av 
systemet. Alla dessa ändringar låg till grund för det valda konceptet som behandlas i kapitel 4.4 
Valt koncept.  
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Figur 25. De tre koncept som arbetades vidare med efter utvärdering. Se Bilaga 2 för 
funktionsbeskrivning. 

Koncept 1 

Koncept 2 

Koncept 7 
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4.4 Valt koncept 
 
Det valda konceptet (se Figur 26) har stora likheter med den befintliga produkten.  Framför allt 
beror detta på att det underlättar justeringsenhetens integration med doseringshuset. För att inte 
behöva modifiera huset har därför samma dimensioner för cylindern använts vid infästningen till 
huset. Själva cylindern har förlängts för att få plats med den tillagda flaggan och den nya 
ställskruven. Detta innebär även att skyddshylsan har förlängts för att passa konstruktionen. 
 
Det valda konceptet består av följande lösningar för justering och indikering: 
 

 Justering 
Slaglängden justeras med en tvådelad ställskruv. Principen, som förklaras ingående nedan, 
bygger på att skruvens båda delar låses mot varandra med hjälp av friktion.  

 

 Indikering 
Kolvens position indikeras med en flagga som fästs på den externa pinnen och löper 
utvändigt runt den invändigt gängade cylindern (se koncept 2 i Bilaga 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eftersom doseringsenheterna kan vara placerade i lägen där de ibland kan vara svåra att se är det 
viktigt att man tydligt kan avgöra läget för kolven och ställskruven vid inspektion. Enligt 
färgcirkeln, som beskrevs i kapitel 3.5 Kort om färglära, är de bästa färgvalen för indikering de 
färger med högst kontrast, alltså de som har störst avstånd från varandra i färgcirkeln.  
Eftersom cylindern som flaggorna löper runt kommer vara gulkromaterad för att vara 
korrosionsbeständig var de lämpligaste färgerna på flaggorna blå och röd, då dessa var de två 
färger som har högst kontrast mot den gula bakgrunden och mot varandra (se Figur 27). 
 
 

Figur 26. Valt koncept. Den blå flaggan indikerar ställskruvens läge och den röda flaggan indikerar 
kolvens läge. 
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Till det valda konceptet togs det inledningsvis fram två versioner av ställskruven (se Figur 28). 
Version 1 var lite mer avancerad medan Version 2 var relativt enkel. Båda byggde på samma 
princip med två stycken M8 skruvar som gängas i efter varandra och låser sig själva med hjälp av 
friktion. Skillnaden mellan de båda var att Version 1 är designad så att skruvarna sitter ihop och 
skruvas ner samtidigt. Detta åstadkoms genom att en insexnyckel används för att skruva ner den 
nedre skruven. En pinne som går genom denna skruv går samtidigt i ett spår i den övre skruven. 
När pinnen når ändläget på spåret efter att den undre skruven skruvats ner följer den övre delen 
av skruven med. För att låsa skruvarna används en plattmejsel (se vänstra bilden, Figur 28). 
Version 2 var tvådelad och kräver endast en insexnyckel för att justeras då urtaget för insexnyckeln 
är genomgående för den övre skruven. 
Båda versionerna var utvändigt gängade och har en nedsvarvad tapp på den undre skruven för att 
fästa indikeringsflaggan. Det valdes att arbeta vidare med båda versionerna för fortsatt 
utvärdering. 

 

  

Figur 28. Två sprängskisser för koncept till ställskruv med indikering. 

Version 1 Version 2 

Indikeringsflagga Nedre skruv 

Övre skruv 

Figur 27. Valt koncept i genomskärning. Med version 1 som justeringsanordning. 
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4.5 Hållfasthet 
 
Om någonting i smörjsystemet skulle fallera och orsaka en tryckökning kan trycket stiga till 
pumpens maxtryck som är ungefär 500 bar. Det är viktigt att undersöka så att den mest kritiska 
punkten i konstruktionen klarar av de krafter som systemets maxtryck medför. Denna 
undersökning genomfördes endast på de nya komponenterna som tagits fram eftersom den 
befintliga produkten utfyller kraven på hållfasthet. Den svagaste punkten i den nya konstruktionen 
var tappen som håller fast flaggan på ställskruven. Därefter genomfördes även en 
utmattningsanalys för att undersöka om konstruktionen klarar av livslängdskravet på 250 000 slag 
vid normalt systemtryck. För att utföra analyserna användes programmet ANSYS för beräkningar 
med Finita Element Metoden (FEM).  
 

4.5.1 Hållfasthetsberäkning vid maximalt systemtryck 
För att omvandla trycket till den kraft som verkar på tappen beräknades inledningsvis arean på 
kolven som trycket verkar på samt den resulterande kraften som verkar på ställskruven (se Figur 
29).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

𝐴𝑘𝑜𝑙𝑣 =
𝜋 ∙ 𝑑2

4
=

𝜋 ∙ 5,92

4
= 27,34 𝑚𝑚2 

 

𝑃𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑚𝑎𝑥

𝐴
 → 𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝐴𝑘𝑜𝑙𝑣 = 50 ∙ 27,34 = 1367 𝑁 

 
Eftersom kolven har lite svängrum i cylindern slår den inte rakt mot tappen vid varje slag. Den 
maximala avvikelsen från centrum på tappen blir således när kolven har en vinkel på 1,63°. Detta 
värde erhålls genom att använda det maximala spelet mellan cylindern och flaggan, vilket är 1 
mm, samt slaglängden på 35 mm.  

𝛼 = arctan (
1

35
) = 1,63° ≈ 2° 

 
Därefter beräknades kraftens komposanter som infördes i ANSYS för beräkningar (se Figur 30).  
 

𝐹𝑍 = 1367 ∙ cos(2°) = 1366 𝑁 
𝐹𝑋 = 1367 ∙ sin(2°) = 47,7 𝑁 

Figur 29. Kolven som löper i doseringsenhetens cylinder. Den röda ytan visar den 
area som trycket verkar på. 
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Maximal spänning som uppstår under ett slag beräknades till är 289,65 MPa (se Figur 31). 
Sträckgräns för automatstål SS 1914-04 är 440 MPa (BE Group Sverige AB, u.d.). Slutsatsen av 
FEM-analysen blev att tappen klarar av ett slag vid systemets maxtryck, som är 500 bar. 
 
 

Figur 30. Kraften B motsvarar ett systemtryck på 500 bar, vilket är det maximala trycket 
konstruktionen ska klara av. Kraften på tappen uppstår när kolven slår ett slag mot 
ställskruven. A är en fast inspänning som simulerar skruvens gängförband. 

Figur 31. Total deformation av tappen för infästning av flaggan på den nedre 
ställskruven vid ett systemtryck på 500 bar. 
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4.5.2 Utmattning 
För att beräkna utmattningslivslängden på komponenten behövde kraften som verkar på tappen 
vid normalt systemtryck beräknas (se ekvation 9). Denna kraft applicerades sedan vinkelrätt mot 
ytan, då detta är normalfallet. 
 

𝑃𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 =
𝐹𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

𝐴𝑘𝑜𝑙𝑣
 → 𝐹𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 = 𝑃𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 ∙ 𝐴𝑘𝑜𝑙𝑣 = 14 ∙ 27,34 = 382.76 ≈ 400 𝑁  (9) 

 

 
I analysen användes kraften och stöden från Figur 32. Resultatet visade att tappen på skruven 
skulle klara av över 1 000 000 slag innan den deformeras. Dimensionerna är därmed tillräckliga för 
att klara av önskemålet vad gäller livslängd, vilket är 500 000 slag (se Figur 33). 
 

Figur 32. Kraften A motsvarar ett slag från kolven vid normalt systemtryck, 
vilket är 140 bar. B är en fast inspänning som simulerar skruvens gängförband. 

Figur 33. Resultatet av analysen för utmattningslivslängd. Enheten är antal slag till 
plastisk deformation. 
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4.6 FMEA  
 
En FMEA (se kapitel 2.4 Failure Mode and Effect Analysis) utfördes på de nya komponenterna i 
konstruktionen som ansågs vara mest kritiska för funktionaliteten vad gäller justering och 
indikering (se Bilaga 5). Detta resulterade i följande ändringar till det slutgiltiga konceptet: 
 

 Cylindern ska konstrueras så att den är enkel att dra åt. 

 Rundade kanter på flaggan för att förhindra att den hakar i gängan. 

 Öka spelet mellan flaggan och gängan. 
 
 

4.7 Prototypframställning och tillverkningskostnad 
 
En prototyp tillverkades i syfte att testa och evaluera modellens funktionalitet. Utifrån prototypen 
beräknas sedan tillverkningskostnaden för justeringsenheten. 
 

4.7.1 Tillverkning av prototyp 
För att tillverka en prototyp togs produktionsritningar fram för alla modifierade delar av 
fettdoseraren. Dessa ritningar numrerades och formaterades enligt Assalubs standard (se Bilaga 
6). Vid tillverkning av prototypen beslutades av företagets VD att version 1 av ställskruven som 
tagits fram inte skulle tillverkas. Detta på grund av att den versionen hade en för komplicerad 
geometri med för små dimensioner för att vara ekonomiskt lönsam att producera. Det uppstod 
även några revideringar på indikatorhuset och ställskruven för att underlätta vid produktion. 
Samtliga komponenter till prototypen tillverkades i syrafast stål för att säkerställa att kravet 4.2 i 
KKL:n (se Tabell 3). 
Till prototypen användes flaggorna från den befintliga lösningen eftersom de nya flaggorna måste 
beställas från en extern leverantör, vilket inte tidsplanen tillät. 
För att tillverka de delar som inte köps in från externa leverantörer användes två olika maskiner 
från Assalubs maskinpark. Nedan följer en redogörelse för vilka detaljer som tillverkades i vilken 
maskin: 
 

Mazak Quickturn 8 
 

 Skyddshylsa 
 

Mazak Nexus 100 
 

 Övre ställskruv 

 Nedre ställskruv 

 Indikatorhus 
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4.7.2 Tillverkningskostnad 
Under tillverkningen av prototypen antecknades maskintider och ställtider för samtliga 
komponenter som tillverkades. Dessa tider användes sedan för att beräkna tillverkningskostnaden 
för hela justeringsenheten. Den totala tillverkningskostnaden beräknades för produktion av en 
serie om 300 enheter. För komponenter i justeringsenheten som inte hade modifierats användes 
befintlig data för tillverkningskostnader och inköpspris. En tabell med dessa värden för samtliga 
ingående delar av doseringsenheten återfinns i Bilaga 4. Uträkningar och tillverkningskostnader  
för de delar som tillverkas i Assalubs maskinpark redovisas nedan. Maskin-, material- och 
operatörskostnader återfinns i Tabell 1. Den totala tillverkningskostnaden för justeringsenheten 
redovisas i Tabell 6. 
 

Indikatorhus (se Bilaga 6, ritning U3639) 
 
Ställtid: 60 min 
Stycktid: 5 min(automatstål) 10 min (syrafast stål)  
Längd (råmaterial): 70 mm 
Diameter (råmaterial): 14 mm 
Densitet (𝜌): 7850 kg/m3 

 
Maskintid (automatstål):  

300 ∙ 5 + 60

300
= 5,2 𝑚𝑖𝑛/𝑠𝑡 

Maskintid (syrafast stål):  
300 ∙ 10 + 60

300
= 10,2 𝑚𝑖𝑛/𝑠𝑡 

 
Volym (råmaterial):  

𝜋 ∙ 142

4
∙ 70 = 10775,6 𝑚𝑚3 = 1,07756 ∙ 10−5 𝑚3 

Vikt:  
1,07756 ∙ 10−5 ∙ 𝜌 = 0,0846 𝑘𝑔 = 84,6 𝑔 

 
Materialkostnad (syrafast stål):  

0,0846 ∙ 41 = 3,468 𝑆𝐸𝐾 
 
Materialkostnad (automatstål): 

0,0846 ∙ 17 = 1,438 𝑆𝐸𝐾 
 
Total tillverkningskostnad (automatstål): 

5,2 ∙
165 + 230

60
+ 1,438 = 35,67 𝑆𝐸𝐾 

 
Total tillverkningskostnad (syrafast stål): 

10,2 ∙
165 + 230

60
+ 3,468 = 70,61 𝑆𝐸𝐾 
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Skyddshylsa (se Bilaga 6, ritning U3646) 
 
Ställtid: 30 min 
Stycktid: 0,833 min 
Längd (råmaterial): 70 mm 
Diameter (råmaterial): 20/14 mm 
 
Maskintid (vid 300 st):  

250 + 30

300
= 0,933 𝑚𝑖𝑛/𝑠𝑡 

Materialkostnad: 
0,07 ∙ 71 = 4,91 𝑆𝐸𝐾 

 
Total tillverkningskostnad: 

0,933 ∙
93 + 230

60
+ 4,91 = 9,93 𝑆𝐸𝐾 

 

Ställskruv komplett (se Bilaga 6, ritning U3650 och U3643) 
 
Ställtid: 40 min 
Stycktid: 3,2 min 
Längd (råmaterial): 15 mm 
Diameter (råmaterial): 8 mm 
Densitet (𝜌): 7850 kg/m3 
 
Maskintid:  

300 ∙ 3,2 + 40

300
= 3,3 𝑚𝑖𝑛/𝑠𝑡 

Volym (råmaterial):  
𝜋 ∙ 82

4
∙ 15 = 753,982 𝑚𝑚3 = 7,539 ∙ 10−7 𝑚3 

Vikt:  
7,539 ∙ 10−7 ∙ 𝜌 = 0,00592 𝑘𝑔 = 5,92 𝑔 

 
Materialkostnad (automatstål): 

0,00592 ∙ 17 = 0,1006 ≈ 0,1 𝑆𝐸𝐾 
 
Total tillverkningskostnad (automatstål): 

3,3 ∙
165 + 230

60
+ 0,1 = 21,825 𝑆𝐸𝐾 
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Flagga 1 och 2 (se Bilaga 6, ritning U3638) 
För prisuppgifter se offert i Bilaga 7. 
 
Verktygskostnader: 49 820 SEK 
 
Styckpris (EOK 2000): 2,53 SEK 
 
Totalt styckpris (10 000 enheter): 

49820

10000
+ 2,53 = 7,512 𝑆𝐸𝐾 

 
 

 

4.8 Test och evaluering 
 
För att funktionstesta den nya konstruktionen monterades doseringsenheten i en testrigg på 
Assalub (se Figur 34). Testriggen är konstruerad för att testa dessa enheter och består av ett 
komplett tvåledarsystem som kan belasta doseringsenheterna med ett valt tryck och vid valda 
intervall. I testriggen belastades enheten med 100 bar under cirka 5000 slag. Syftet med testet var 
att säkerställa funktionen samt att kontrollera att den nya ställskruven är tillförlitlig och inte flyttar 
sig under drift.  
  
 

  

Figur 34. Assalubs testrigg med prototypen och andra doseringsenheter monterade på en bottenplatta. 

Prototyp Bottenplatta 
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5 Resultat 
 
I detta avsnitt presenteras resultatet av konstruktionsförloppet, prototypframställningen samt de 
funktions- och livslängdstester som utfördes i Assalubs testrigg. Här kontrolleras även vilka krav 
och önskemål som har uppfyllts. 
 

5.1 Slutgiltigt koncept 
 
Konstruktionsförloppet resulterade i att en ny konstruktion av justeringsenheten togs fram (se 
Figur 35). Justeringsenheten bygger på samma grundprincip som den tidigare modellen. Det 
används en extern pinne för justering och indikering, men indikatorhuset, ställskruven och 
indikationsflaggan har modifierats. 
 
 

 
Figur 35. Ny konstruktion av justeringsenhet med ett tvärsnitt vid ställskruven. 

 
  

Indikatorhus 
Flagga 

Ställskruv 



35 
 

Indikatorhus 
 

 Huset har förlängts för att göra plats åt den nya ställskruven. 

 Ytterdiametern har minskats för att göra plats åt den nya flaggan. 

 Det frästa spåret i huset har minskats till följd av den minskade ytterdiametern och den nya 
flaggans utformning. 

 Ett urtag för blocknyckel har adderats för att underlätta montering. 
 

Ställskruv 
 

 Ställskruven utgörs av två insexskruvar utan huvud som dras mot varandra. 

 En indikationsflagga har adderats till ställskruven för att indikera ändläge. 

 Den övre insexskruven har ett genomgående urtag vilket tillåter att båda skruvarna kan 
dras samtidigt med samma verktyg. 

 Justering av ställskruven sker i två moment. Först skruvas de båda insexskruvarna ner till 
önskat läge. För att låsa ställskruvens position skruvas sedan endast den övre ned tills den 
låses mot den nedre. 

 

Indikationsflaggor 
 

 Justeringsenheten har två flaggor. En för att indikera kolvens lägen och en för att indikera 
ställskruvens position. 

 Flaggorna tillverkas i färger som har hög kontrast mot varandra och mot indikatorhuset. 

 Flaggorna löper runt hela indikatorhuset. 
 

 
 

5.2 Prototyp, test och produktionsritningar 
 
Här redovisas prototypen som tillverkades i testsyfte och de ritningsunderlag som tagits fram. 
Dessa levererades senare till Assalub i enlighet med kapitel 1.2 Syfte och mål. 
 

5.2.1 Prototyp 
Den prototyp som tillverkades enligt kapitel 4.7.1 Tillverkning av prototyp redovisas här (se Figur 
36). Under tillverkningsprocessen genomfördes ett antal ändringar för att underlätta tillverkningen 
och minska tillverkningskostnaden av prototypen. Dessa ändringar redovisas nedan och kommer 
att tillämpas vid serieproduktion. 
 

Figur 36. Prototyp av komplett doseringsenhet. 
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Urtaget för blocknyckeln löper längs hela urfräsningen i indikatorhuset. Detta medför att färre 
verktyg behöver användas och maskintider och ställtider minskas (se Figur 37). 
 

  
 
Tappen på den undre ställskruven har en fläns istället för ett spår för att hålla fast flaggan. Även 
detta medför färre verktyg och minskade maskintider (se Figur 38). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 37. Prototyp av komplett indikatorhus med ställskruv och flaggor. 

Urtag för blocknyckel 

Övre ställskruv Nedre ställskruv 

Figur 38. Övre och nedre ställskruv. 

Tapp 

Fläns 
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5.2.2 Test 
Funktionstestet resulterade i att prototypens funktion säkerställdes och inget läckage uppstod. 
Innan prototypen monterades på riggen för testet uppmättes ställskruvens läge, längden L, till 
28,5 mm. Denna längd är avståndet mellan indikatorhusets ytterkant och ställskruvens flagga(se 
Figur 39). Längden uppmättes till samma värde både före och efter genomfört test. 
 

 
 
 

5.2.3 Produktionsritningar 
Totalt togs nio stycken nya komponenter fram till den nya justeringsenheten. Fullständiga 
produktionsritningar och sammanställningsritningar framställdes för alla dessa komponenter (se 
Tabell 5). Ritningarna är reviderade och innehåller de ändringar som genomfördes under 
prototypframställningen (se kapitel 5.2.1 Prototyp).  
 
 
Tabell 5. Framtagna komponenter och tillhörande ritningsnummer. 
Ritningar återfinns i Bilaga 6. 

Komponent Ritningsnummer 

Flagga 1 U3638 

Indikatorhus U3639 

Övre ställskruv, Version 1 U3640 

Nedre ställskruv, Version 1 U3641 

Övre ställskruv, Version 2 U3643 

Nedre ställskruv, Version 2  U3650 

Flagga 2 U3644 

Skyddshylsa U3646 

Pinne till ställskruv, Version1  U3649 

Sammanställning ställskruv, Version 1 U3647 

Sammanställning ställskruv, Version 2 U3648 

Sammanställning doseringsenhet  U3645 

  

Figur 39. Prototypen monterad på testriggen. Längden L visar ställskruvens position. 

L 
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5.3 Tillverkningskostnader 
Här redovisas tillverkningskostnader och inköpspris för samtliga komponenter i justeringsenheten 
(se Tabell 6). Beräkning av tillverkningskostnader för komponenter som tillverkas av Assalub 
återfinns i kapitel 4.7.2 Tillverkningskostnader.   
 
 
Tabell 6. Pris för samtliga ingående delar i justeringsenheten 

ART.NR BENÄMNING PRIS 

121117 PLUG FZ 12,75 

900210 O-RING 12,1X1,6 SMS1586 0,16 

906140 O-RING 10,1X1,6 HNBR 80 1,15 

906233 O-RING 13,1X1,6 HNBR 80 0,65 

906235 STÖDRING STR 6/2X1 PTFE 1,6 

U3648 STÄLLSKRUV 2, KOMPLETT 21,825 

U3638 FLAGGA 1 7,512 

U3644 FLAGGA 2 7,512 

U3646 HYLSA 9,93 

U3639 INDIKATORHUS (AUTOMATSTÅL) 35,67 

U3639 INDIKATORHUS (SYRAFAST STÅL) 70,61 

   

 TOTALT (AUTOMATSTÅL) 98,759 

 TOTALT (SYRAFAST STÅL) 133,699 
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5.4 Uppfyllda krav och önskemål 
 
Här redovisas om den nya konstruktionen har uppfyllt de krav eller önskemål som staterats i 
konstruktionskriterielistan (se Tabell 7). Punkt 6.2 Monteringstid har inte kontrollerats eftersom 
de nya indikeringsflaggorna ännu inte är tillverkade.  
 
        Tabell 7. Återkoppling till KKL:n med kolumn för att visa om krav och önskemål är uppfyllda. 

1.Funktion Krav Önskemål Uppfyllt? 

1.1 Justera kolvens slaglängd X  JA 

1.2 Indikera kolvens läge och funktion X  JA 

  

2. Funktionsbestämmande egenskaper Krav Önskemål  

2.1 Justering [mm/steg] < 1,25  steglös JA, Steglös 

2.2 Slaglängdsjustering [%] 0-100  JA 

2.3 Tillförlitlig justering X  JA 

2.4 Synlig indikering från alla vinklar X  JA 

2.5 Indikering av inställd slaglängd  X JA 

2.6 Justering och indikering utan extern pinne  X NEJ* 

2.7 Max utstick (GD2/GD0, GD1) [mm] 100/80 86/63 JA, 100/80 

2.8 Max bredd [mm] 30  JA 

2.9 Systemtryck [MPa] 50 100 JA, 100 

  

3. Brukstidsegenskaper Krav Önskemål  

3.1 Temperatur [°C] 140 150 JA, 150 

3.2 Livslängd [antal slag] 250 000  500 000 JA, 500 000 

3.3 Lättåtkomlig justeringsenhet X  JA 

  

4. Tillverkningsegenskaper Krav Önskemål  

4.1 Ska kunna tillverkas i befintlig maskinpark  X NEJ** 

4.2 Ska gå att tillverka i syrafast stål (EN 1.4404) X  JA 

  

5. Säkerhet  Krav Önskemål  

5.1 Skaderisk för operatörer ska minimeras X  JA 

  

6. Ekonomiska egenskaper    

6.1 Tillverkningskostnad [SEK] 100  80 Automatstål: 
JA, 99 SEK 
Syrafast: 
NEJ, 134 
SEK*** 

6.2 Monteringstid [min] 3 2 - 

 
* Se kapitel 1.4 Avgränsningar. 
** Företaget har inga maskiner för formsprutning. Se offert Bilaga 7. 
*** Se uträkningar för tillverkningskostnader, kapitel 5.3 Tillverkningskostnader.  
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6 Analys och diskussion 
 
I följande avsnitt analyseras och diskuteras resultat, syfte och de frågeställningar som återfinns i 
kapitel 1.3 Frågeställningar. Även potentiella felkällor behandlas.  
 

6.1 Justering 
 

Har justeringsenheten konstruerats så att en tillförlitlig justering av kolvens slaglängd uppnås? 
Kolvens slaglängd justeras genom två skruvar som skruvas ned efter varandra i det invändigt 
gängade indikatorhuset. Genom att dra den övre skruven så att den applicerar en kraft mot den 
undre skruven säkerställs friktion i båda skruvarnas gängor. Ju mer moment den övre skruven dras 
med desto mer friktion uppstår i gängan, vilket leder till att gängan låses på plats. Konstruktionen 
är enkel och anses tillförlitlig, vilket framgår av resultatet i kapitel 5.2.2 Test.  
 
 

Har justeringsenheten konstruerats så att kolvens slaglängd är enkel att justera? 
Den ställskruv som används för att justera kolvens slaglängd i den nya konstruktionen är 
lättåtkomlig och behöver endast en insexnyckel för att justeras. Ställskruven har även en egen 
indikationsflagga som tydligt indikerar den aktuella inställningen. Med dessa förbättringar i åtanke 
anses kolvens slaglängd enkel att justera. 
 

 

6.2 Indikering 
 

Är kolvens indikering väl synlig från alla vinklar? 
De nya indikationsflaggorna har konstruerats så att de löper runt hela indikatorhuset, vilket 
innebär att de är väl synliga från alla vinklar. De har även färglagts så att de har hög kontrast mot 
varandra och mot underlaget. Detta medför att båda de nya flaggorna är lätta att urskilja i alla 
vinklar. Flaggorna kan däremot vara svåra att se i mörka ljusförhållanden, vilket skulle kunnat 
undvikas genom en självlysande markering runt hela flaggan. 
 
Eftersom de nya flaggorna inte hann tillverkas går det i dagsläget inte att få någon kvittens på hur 
bra de faktiskt syns i monterat läge. Men utifrån de CAD-modeller som tagits fram går det att få en 
bra blick i hur de skulle se ut (se Figur 26). 
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6.3 Hållfasthet 
 
Under hållfasthetsanalysen för konstruktionens svagaste punkt användes materialparametrar för 
automatstål SS 1914-04. Dessa parametrar är tabellvärden och kommer från ett produktblad (BE 
Group Sverige AB, u.d.). Dessa tabellvärden stämmer inte alltid överens med hur stålet beter sig 
beroende på var, hur och hur länge det legat på lager. Andra faktorer är även vilken kvalitét det är 
på stålet och vilken bearbetning det genomgått. Genom att genomföra ett dragprov på det 
inköpta materialet kan en mer träffsäker analys genomföras i syfte att säkerställa hållfastheten. 
 
Vid analyser vad gäller utmattning används parametrar som är specifika för varje enskilt material 
och erhålls genom utförliga materialprover. I utmattningsanalysen som utfördes i Ansys användes 
materialparametrar för allmänt konstruktionsstål, eftersom det var det enda material som fanns 
tillgängligt i programvaran. Detta innebär att analysen blev en grov förenkling jämfört med hur det 
skulle se ut i verkligheten. I och med detta är det svårt att uppskatta om det syrafasta stålet och 
elförzinkade automatstålet klarar av de givna påfrestningarna. Men med tanke på resultatet från 
analysen (se Figur 33), kan en livslängd på över 500 000 slag anses vara rimlig. 
 

6.4 Tillverkningskostnad 
 
De tillverkningskostnader som räknats ut baserades på ställtider och maskintider vid tillverkning av 
den prototyp som togs fram. Prototypen tillverkades i en Mazak Nexus 100, vilken är den maskin i 
Assalubs maskinpark som har högst maskinkostnad. Den tillverkades i denna maskin eftersom det 
var den enda som fanns tillgänglig vid den tidpunkten. Vid serieproduktion skulle andra maskiner i 
företagets maskinpark med lägre maskinkostnad kunna användas och på så sätt sänka 
tillverkningskostnaden.  
För att sänka tillverkningskostnaden ytterligare skulle komponenternas konstruktion kunna 
optimeras för att förenkla tillverkning och sänka maskin- och ställtider. Komponenternas 
tillverkningskostnad styrs till stor del av dessa tider och att minska dessa skulle göra en stor 
skillnad på den totala tillverkningskostnaden. Den komponent som skulle gynnas mest av en 
tillverkningsoptimering är indikatorhuset, eftersom den har längst maskin- och ställtid (se kapitel 
4.7.2 Tillverkningskostnad).  

 

6.5 Metod och arbetsgång 
 
Metoden för konceptutveckling som använts under stora delar av arbetet har varit väl anpassat för 
det problem som arbetet behandlar. Vid uppstart av ett konstruktionsprojekt kan det vara svårt 
att komma på bra idéer som går att använda till produkten. Genom att använda den tillämpade 
metoden kunde problemet brytas ner till en nivå där enskilda problem kunde belysas och 
behandlas separat. Detta hjälpte oss att komma på idéer till lösningar för respektive problem. 
Eftersom det finns en mängd olika lösningar för varje problem hjälpte detta till att få en bra 
överblick och därmed uppnå en bra lösning.  
 
Arbetet strukturerades med ett Gantt-schema och en variant av visual planning i excel. Vid 
uppstarten av arbetet utformades Gantt-schemat som sträckte sig över hela tidsperioden. Detta 
var till stor hjälp för att se till att tidsplanen följdes och att arbetet inte halkade efter under 
arbetets gång. Visual planning användes för varje vecka så att vi skulle ha en överblick på vad som 
behövdes utföras för att hålla tidsplanen. Det hjälpte även till med att se till så att arbetet delades 
upp på ett sätt som gynnade fortskridandet arbetet.  



42 
 

7 Slutsatser 
 
Slutsatser som kan dras av arbetet är att fettdoseraren kan utvecklas och förbättras genom att 
genomföra de ändringar i enhetens konstruktion som föreslås i denna rapport. Att ändra 
konstruktionen hos justeringsenheten leder till att justering av kolvens slaglängd blir tillförlitlig, 
kontroll och underhåll av doseraren förenklas samt att livslängden ökar. Att göra de ändringar i 
konstruktionen som föreslås medför dock att ett fortsatt arbete bör genomföras, där möjligheten 
att sänka tillverkningskostnaderna undersöks (se kapitel 8.1 Optimering för lägre 
tillverkningskostnader).  
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8 Framtida arbete 
 
Här redovisas förslag på fortsatt arbete med fettdoseraren. 
 

8.1  Optimering för lägre tillverkningskostnader 
 
Under konceptutvecklingsprocessen i detta arbete har det tagits avstånd från materialval för 
indikatorhuset, flaggorna och ställskruven. Istället har de material som rekommenderats från 
konstruktörer på Assalub och underleverantörer använts. Det har heller inte undersökts om det 
finns bättre och billigare tillverkningsmetoder för de komponenter som tagits fram eller om det 
går att optimera konstruktionen av justeringsenheten för att underlätta tillverkning. Ett framtida 
arbete skulle kunna bestå av att undersöka materialval samt tillverkningsmetoder för att minska 
tillverkningskostnader. 
  

8.2  Underlätta inställning och justering av doseringsenheten 
 
För den befintliga modellen av doseringsenheten finns ett verktyg som kan användas för att 
beräkna hur stor mängd fett som doseras vid varje slag. Detta görs genom att räkna antal varv som 
ställskruven dras från sitt bottenläge. Det finns även en form av mätsticka som Assalub tagit fram 
för att med hjälp av ställskruvens position indikera kolvens aktuella doseringsmängd. Båda dess 
metoder fungerar med den nya enheten, men det finns utrymme för förbättring. Ett framtida 
arbete skulle kunna bestå av en studie med fokus på att utveckla en enklare metod och tillverka 
ett verktyg för att underlätta inställning av justeringsenheten. Förslagsvis en insexnyckel som visar 
doseringsmängden med hjälp av en skala längs verktyget. 
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Bilaga 2 - Koncept 
Koncept 1 
 

 Justering 
Kolvens slaglängd justeras med hjälp av en extern pinne och ett stopp. Stoppet utgörs av 
en kil som monteras i en cylinder genom att en kil kläms ned i ett V-format spår (se Figur 
40). 

 

 Indikering 
För att indikera kolvens läge har delar av enhetens hus bytts ut mot transparent plast så att 
kolven blir synlig i cylindern. Kolven har även färglagts för att synas tydligt. 

 

Fördelar Nackdelar 

Lättåtkomlig justering Indikering ej synlig från alla vinklar 

Tillförlitlig Kräver att kilen monteras vinkelrätt mot 
enhetens ovansida 

Skonsam för packningar  

Steglös justering  

  

Figur 40. Skiss av koncept 1. Stoppet syns i genomskärning längst upp till höger. 
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Koncept 2 

 
 

 Justering 
Kolvens slaglängd justeras med en extern pinne och en cylinderformad expanderskruv som 
nyper invändigt i en cylinder. Expanderskruven löper i spår för att inte rotera (se Figur 41).   

 

 Indikering 
Kolvens position indikeras med en flagga som fästs på den externa pinnen och löper 
utvändigt runt cylindern. 

 
 

Fördelar Nackdelar 

Väl synlig indikering från alla vinklar Små dimensioner på specialtillverkade 
komponenter 

Tillförlitlig Invändiga frässpår 

Skonsam för packningar  

Steglös justering  

  

Figur 41. Skiss av koncept 2 med expanderskruven längst till höger och flaggan längst till vänster. 
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Koncept 3 

 

 Justering 
Kolvens slaglängd justeras genom att en fjäder förspänns med en spännskruv (se Figur 42). 
Fjäderns förspänningskraft styr hur långt kolven kan slå. Detta kräver dock ett 2-
ledarsystem med konstant tryck. 

 

 Indikering 
I ett spår i enhetens hus placeras en magnetkula som med hjälp av den magnetiska kraften 
följer kolvens rörelse inne i cylindern. 

 
 
 
 

Fördelar Nackdelar 

Ingen extern pinne Indikering ej synlig från alla vinklar 

Färre packningar Svårt att säkerställa exakt slaglängd 

Steglös justering  

  

Figur 42. Skiss av koncept 3 med spännskruven i sitt yttersta läge. 
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Koncept 4 

 Justering 
Kolvens slaglängd begränsas genom att en konformad pinne löper genom en klämring (se 
Figur 43). Genom att spänna klämringen bestäms hur långt konen kan löpa genom ringen. 

 

 Indikering 
För att indikera kolvens position används en magnetisk indikeringsring som löper längs en 
cylinder. 

 
 
 
 
 

Fördelar Nackdelar 

Väl synlig indikering från alla vinklar Fett kommer samlas i enheten och ”bli 
gammalt” 

 Svår att ställa in 

 Svåråtkomlig justering 

 Stor skillnad i fettvolym mellan slag 

Figur 43. Skiss av koncept 4. Här används en helt sluten cylinder eftersom packningar inte kan användas mellan hus 
och justeringsenhet. 
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Koncept 5 
 

 

 Justering 
Kolvens slaglängd justeras genom att en lägesgivare läser av kolvens läge. Kolven stannas 
sedan i ett förvalt läge genom att strypa flödet med en magnetventil som styrs av en PLC 
(se Figur 44). 

 

 Indikering 
För att indikera kolvens läge används den lägesgivare som läser av kolvens läge. Detta 
åskådliggörs med hjälp av ett användargränssnitt i en dator. 

 
 
 
 

Fördelar Nackdelar 

Steglös Dyra komponenter 

Ingen extern pinne  

Få packningar  

Extern indikering och justering  

  

Figur 44. Skiss av koncept 5. Längst till höger syns systemet med användargränssnitt och PLC. 
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Koncept 6 

 
 

 Justering 
För att justera kolvens slaglängd används en extern pinne och en kil. Den externa pinnen är 
monterad direkt på kolven och löper fram och tillbaka utanför huset. Kilen löper i en 
cylinder och låses fast med hjälp av hullingar (se Figur 45). 

 

 Indikering 
Indikering av kolvens läge sker på samma sätt som Koncept 2 (se Figur 41). 

 
 

Fördelar Nackdelar 

Tillförlitlig Ej steglös justering 

 Små dimensioner på specialtillverkade 
komponenter 

 Svår att justera 

  

Figur 45. Skiss av koncept 6. Längst ner i figuren presenteras kilens låsanordning i detalj. 
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Koncept 7 
 
 
 

 

 Justering 
Kolvens slaglängd justeras med hjälp av en extern pinne och en ställskruv i en invändigt 
gängad cylinder. Ställskruven är tvådelad och låses genom att skruva ner den ena gängan 
mot den andra (se Figur 46). 

 

 Indikering 
Kolvens postition indikeras med hjälp av en magnetring som löper utvändigt runt cylindern. 
För att magnetringen ska följa kolvens position monteras en järnkärna längst ut på den 
externa pinnen. 

 

Fördelar Nackdelar 

Lättåtkomlig justering Kräver två verktyg för justering 

Tillförlitlig  

Skonsam för packningar  

Väl synlig indikering från alla vinklar  

Enkel konstruktion  

 
  

Figur 46. Skiss av koncept 7. Principen för den tvådelade låsskruven presenteras längst ner i figuren. 
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Koncept 8 

 
 

 Justering 
Kolven justeras med hjälp av elektromagnetiska spolar och en extern pinne med en 
järnkärna. Genom att välja vilken/vilka spolar som är aktiva kan järnkärnans ändläge 
bestämmas (se Figur 47). 

 

 Indikering 
För att indikera kolvens läge används samma princip som i Koncept 1 (se Figur 40). 

 
 
 
 
 
 
 

Fördelar Nackdelar 

Extern justering Indikering ej synlig från alla vinklar 

Skonsam för packningar Ej steglös 

 Ingen indikering 

 Dyra komponenter 

  

Figur 47. Skiss av koncept 8. Principen för indikering saknas i skissen. 
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Bilaga 3 - Morfologisk matris 
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Bilaga 4 - Prislistor 
  
Bilaga kan ej publiceras av sekretesskäl 
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Bilaga 5 - FMEA 
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Bilaga 6 - Produktionsritningar 

 
Bilaga kan ej publiceras av sekretesskäl 
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Bilaga 7 - Offert 

 

m 


