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Sammanfattning 
 
Examensarbetet har utförts på uppdrag av Gremo AB i Ätran. Arbetets syfte var att ta 
fram en lösning som underlättar och säkerställer kvalitén vid montering av midjemuttern 
på Gremos skördare och skotare. 
Vid projektets början monterades muttern manuellt med hjälp av en travers. Muttern 
drogs åt godtyckligt och inget uppmätt moment kunde säkerställas. Ett annat problem 
som fanns var att taggbrickan ibland skadades vid montering och då måste processen 
startas om. Den ursprungliga monteringen är väldigt tidskrävande och omständig för 
personalen. 
Vi skulle konstruera en monteringsutrustning, som med ett fastställt moment drar åt 
muttern med en fel marginal på ± 3%. Monteringsarbetet skulle vara enkelt och 
tidsåtgången skulle vara minimal. 
I projektet tog vi först fram flera olika principkonstruktioner för att sedan arbeta vidare 
med den vi ansåg vara bäst och utvecklade denna till en primärkonstruktion. Vi har idag 
påbörjat tillverkning och montering av vår utrustning.  
Vår förhoppning var att utrustningen skall tas i drift på Gremo och underlätta för 
personalen. 



Abstract 
 
This degree project was conducted in collaboration with Gremo AB located in Ätran. 
The aim of the project was to develop a solution to secure quality and to help assembling 
the locknut holding the vertical hinge on the harvesters and foresters from Gremo. 
At this time the nut is assembled manually by the aid of an overhead crane. The nut is 
tightened differently from time to time, and there was no specified torque to which it is 
tightened. Another present problem was the locking washer which sometimes gets 
damaged during assembly, when this happens the procedure has to be started over from 
the beginning. The current assembly procedure is very time consuming and lengthy for 
the employees. 
Our task was to design a machine that could tighten the nut to a specified torque with a 
margin of error of ± 3%. The assembly procedure will be held simple and the time 
required at a minimum. 
The project started by developing several principle solutions, the one solution that best 
matched our specifications were developed to a primary solution. 
Today we have started manufacturing and assembling our prototype. Our goal is that the 
equipment will be taken into use by Gremo. 
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2. Inledning 

2.1 Företagspresentation 
 
Gremo AB är ett företag med sitt säte i Ätran, Falkenbergs kommun. På företaget sker 
utveckling och montering av skogsmaskiner för den professionella skogsindustrin. 
Maskinerna som tillverkas är skördare och skotare.  
Skördare är en maskin som fäller, kvistar och kapar träd. Skotare är en maskin som 
transporterar stockar till en uppsamlingsplats, som är tillgänglig för lastbilstransport. 
Gremo ingår sedan 2002, i Weland-koncernen och har sedan dess växt sig starka både i 
Sverige och Europa. 

2.2 Projektbeskrivning 
 
Vi fick i uppdrag av Gremo att ta fram en lösning, för att underlätta vid montering av 
midjemuttern till Gremos skördare och skotare. 
Man kan jämföra en skogsmaskins uppbyggnad med en myras kropp. Den består av två 
delar som är sammanbundna med hjälp av en midja. Midjan tillåter att chassiets framdel 
och bakdel kan rotera i förhållande till varandra, samt ger midjestyrning. 
Muttern, som vår monteringsutrustning skall dra åt, har till uppgift att hålla midjan på 
plats samt binda samman chassiets framdel med midjan. Den lösning som vi kommer ta 
fram kommer i fortsättningen benämnas med monteringsutrustningen. 
Muttern låses på plats med en taggbricka för att den inte skall kunna vibrera loss när 
maskinen är i bruk. 
Gremos önskemål var att kvalitetssäkra åtdragningsmomentet så att alla muttrar sitter lika 
hårt, samt förkorta monteringstiden och undvika onödiga skador på mutter, taggbricka 
och axel. 

2.3 Problembeskrivning 
 
Vid uppdragets början monterades muttern av en montör som har en travers till hjälp. Ett 
verktyg fästs i muttern och dras sedan åt av traversen, se figur 2. Åtdragningsmomentet är 
högst individberoende. Montören drar åt muttern tills hela chassiet börjar vrida sig. Detta 
gör att momentet skiljer sig beroende på verktygets vinkel och vem som monterar. 
Det andra problemet som finns är skador på mutter, taggbricka och den axel som muttern 
fästs vid. Verktyget som används idag kan slinta ur sitt grepp och skada muttern. Om 
taggbrickan bakom muttern hamnar fel kan även denna klämmas och skadas. 
Sker något av dessa scenarier måste muttern demonteras och hela operationen börjar om 
från början. 
Vår uppgift blir att konstruera en monteringsutrustning där vi ska försöka bygga bort 
dessa felfaktorer samt att effektivisera monteringen. 
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2.4 Målformulering 
 
Målet med projektet är att ta fram en monteringsutrustning, som regelbundet drar muttern 
med ett fast åtdragningsmoment. Tidsåtgången för operationen skall minimeras samt 
skador på chassi, mutter och taggbricka skall elimineras. 
Resultatet skall vara en fullt fungerande prototyp, som kan sättas in i Gremos 
monteringslinje. 

2.5 Avgränsning 
 
Maskinen skall användas till Gremos skotare, 1050F, och skördare 1050H. 
Muttern som skall dras är en M165 tillverkad av SKF. Åtdragningsmomentet kommer att 
tas fram med mätningar på Gremos nuvarande monteringssystem. Vi skall genom samtal 
med montörer och konstruktörer, ta fram ett antal olika möjliga lösningar, för att sedan 
utveckla en färdig primärkonstruktion i skala 1:1 som skall kunna tas i drift. 
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2.6 Nulägesanalys 
 
I nuläget finns vissa problem med monteringen. Dessa problem kan i huvudsak härledas 
till utformning och utförande, av de delar och moment som beskrivs nedan. 

2.6.1 Mutter och taggbricka 
 
Muttern som används är en axelmutter M165 (KM33), (SKF:s huvudkatalog, s. 1009 
2005). Dessa muttrar används för att spänna fast två koniska rullager och midjan på en 
axel. Muttern har fyra likformade uttag för haknycklar som normalt används för 
montering. Bakom muttern sitter en taggbricka, som är försedd med vikbleck, vilket viks 
in i mutterns spår.  
Brickans uppgift är att säkerställa mutterns position då den utsätts för vibrationer och 
andra faktorer, som kan få muttern att lossna. 
På Gremos maskiner sitter det två koniska lager, som låses fast med den mutter vi skall 
montera. 
Enligt SKF krävs inget högt åtdragningsmoment för deras lager utan handkraft skall vara 
fullt tillräckligt. Efter samtal med Gremos konstruktörer framgick det att samma moment 
som tidigare använts, även skall gälla i fortsättningen då momentet även ska låsa fast 
midjan i sitt läge. Detta baseras på tidigare erfarenheter då Gremo inte har några 
reklamationer, som direkt kan härledas till mutterns åtdragning. 

  

Figur 1 
Bilden visar den muttern som 
Gremo använder för åtdragning 
av midjan 
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2.6.2 Verktyg som används idag  
 
Idag använder Gremo ett verktyg i form av en halvcirkel (draghaknyckel) med en 500mm 
hävarm. Detta verktyg är inte fullt anpassat för det höga moment, som Gremo drar sina 
muttrar med. Eftersom verktyget enbart utnyttjar ett av de fyra uttag, som finns på 
muttern, är risken för skador på muttern överhängande. Även taggbricka kan skadas.  
 

2.6.3 Monteringsprocessen 
 
Dagens monteringsprocess består av flera moment.  
Montören smörjer in gängorna samt lagren med fett och förbereder monteringsprocessen 
i så stor utsträckning som är möjligt. Innersta lagret sätts på plats på axeln och därefter 
hängs midjan på plats med hjälp av traversen. Sedan monteras det främre lagret och 
utanpå det kommer taggbrickan och muttern.  
Därefter fästs haknyckel-verktyget i muttern och nyckelns hävarm fästs i traversen. 
Åtdragning sker sedan genom att verktyget dras med traversen. För att komma åt med 
haknyckeln har Gremo fått öppna upp ett hål i midjan för verktyget. Det är viktigt att 
montören hela tiden roterar på midjan för att de koniska lagrens rullar skall hålla sig på 
rätt plats i lagret. Montören avväger själv när rätt moment är uppnått och tumregeln är att 
muttern skall dras tills hela chassiet vrider sig. 
 

 
 

Figur 2 
Montering av midja på axel samt åtdragning med travers. 
Den gröna lyftstroppen är fäst i både haknyckeln och 
traversen. Även främre delen av kardanaxeln syns här. 
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3. Principkonstruktion 
 
Under principkonstruktionen kommer vi att undersöka vilka olika möjligheter vi har för 
att bygga maskinen enligt de specifikationer som Gremo vill ha. Vi går igenom hur 
maskinen ska användas och av vilka. Vi kommer att söka efter liknande maskiner och 
undersöka dess för och nackdelar. Målet i principkonstruktionsfasen är att vi ska komma 
fram till en principiell lösning med grova funktioner utifrån den kravspecifikation, som 
satts upp tillsammans med Gremo.    

4. Produktdefinition  

4.1 Produkten 
 
Användningsområdet av monteringsutrustningen är tänkt till montering av Gremos 
skotare och skördare. Detta är en ”specialutrustning” som byggs efter Gremos önskemål 
och specifikationer, vilket gör att den anpassas till deras produkter. Förutom 
monteringsutrustningen ingår även verktygstillverkning för SKF KM 33 -mutter, vagn till 
utrustningen med hissfunktion samt mothåll för mutterdragaren. Alla funktioner ska 
passa på Gremos nuvarande chassin för skotare och skördare.  

4.2 Processen 
 
Monteringsutrustningens uppgift är att dra åt en SKF KM 33 -mutter till ett moment 
uppmätt av 8500 Nm. Den ska dra muttern med en säkerhet på ± 3 % med avseende på 
momentet. Mutterdragaren ska även kunna anpassas i höjdled för varje skotare eller 
skördare pga. montörernas individuella höjdinställning. Maskinen ska helst vara mobil 
och inte ta för stort utrymme samt kunna manövreras utan allt för mycket utbildning 
bakom.  

4.3 Omgivningen 
 
Monteringsutrustningen kommer att användas i inomhusmiljö som inte är korrosiv eller 
besvärlig på annat sätt. Den kommer att arbeta under kortare perioder och ca 3-5 gånger 
per vecka. Den byggs alltså inte för kontinuerlig drift.  

4.4 Människan 
 
De människor som kommer i kontakt med maskinen är de montörer som jobbar med 
Gremos maskiner. Vår maskin är i första hand en prototypmaskin vilket gör att tonvikten 
inte kommer att läggas vid ergonomin. Detta kommer naturligtvis beaktas ur 
säkerhetssynpunkt då inga personskador ska få förekomma.   
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4.5 Ekonomin 
 
Detta är ett utvecklingsprojekt för Gremo, där syftet är att effektivisera monteringen samt 
säkerställa kvaliteten. Eftersom Gremo vill ha en lösning på deras monteringsproblem har 
ekonomin hamnat i andra hand och i stället har vi fokuserat på funktionen, dock till 
rimliga kostnader. Samtliga inköp har fattats i samråd med Martin Bredenfeldt på Gremo. 

5. Produktundersökning och kriterieuppställning 
 
Under denna fas av arbetet analyserade vi om det fanns något tidigare material, som vi 
kunde använda i en bakgrundsstudie, vilka krav vår uppdragsgivare ställde och vilket 
moment vi skulle dra muttern med. 

5.1 Produktundersökning  
 
Då detta är en helt ny produkt finns ingen bakgrundsstudie från Gremo att utgå från, utan 
vi får leta efter liknande produkter/funktioner, för att få en bild av brister och tidigare 
lösningar. Vi hade hört från vår handledare Lars G Johansson, om ett liknande projekt 
utfört av studenter på Högskolan i Halmstad, som har byggt en mutterdragare åt Kalmar 
Industries. De har byggt en mutterdragare som ska dra hjulmuttrar på truckar. En snabb 
undersökning visade, att deras moment inte alls skulle räcka till för vårt ändamål och 
även konstruktionen var i enklaste laget för vårt åtdragningsmoment. 

5.2 Kriterieuppställning  

5.2.1 Uppmätning av nuvarande moment  
 
För att få en bättre inblick i hur midjan skulle monteras på maskinen fick vi vara med när 
en midja skulle monteras. Gremo hade även ordnat fram mätutrustning som vi kunde 
koppla mellan verktyget och traversen för att få reda på vikten som traversen lyfte med.  
 
En digital kraftmätare med lastcell monterades upp i traversen för att vi skulle kunna se 
med vilken kraft vi drog åt muttern med. En av montörerna, visade oss hur omständigt 
det var att dra muttern då han hela tiden fick ta om nya tag på muttern. han visade även 
hur lätt det var att slinta på muttern, och förstöra taggbrickan, vilket också var en 
anledning till att Gremo nu efterfrågar bättre metoder.   
Gremos montörer brukar ha som riktmärke, att när chassiet vrids med är det lagom hårt 
fastsatt. För att få fram rätt moment noterades kraften som uppstod precis när detta 
skedde. Nu kunde vi med hjälp av hävarmslängden ta fram det maximala momentet som 
muttern drogs åt med.  
När montören tog sista taget med verktyget tog han så vi fick verktyget i 90° ut från 
maskinen. Detta ger det maximala möjliga momentet utan att vi behöver dela upp kraften 
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i komposanter. När chassiet började lyfta hade vi en vikt på vågen på 1640 kg. På en 530 
mm lång hävarm blir detta 8535 Nm vilket avrundades till 8500 Nm. Montören gav oss 
även tips och idéer om vad vi skulle kunna tänka på när vi byggde maskinen.  

5.2.2 Krav och önskemål 
 
I samarbete med Gremo togs det fram en kravspecifikations som skulle gälla för 
mutterdragaren. Vid tidigare mätning hos Gremo hade vi kommit fram till ett moment 
som var 8 500 Nm. Detta skulle vara utgångspunkten för projektet.  
 
Önskemål 

• Gärna tryckluftsdriven 
• Mobil, t.ex. på en vagn eller tillräckligt liten för att handha den utan hjälpmedel. 
• Justerbar i höjd 
• Mutterdragaren ska vara enkel att hantera 

 
Utöver de önskemål som Gremo angivit har vi även lagkraven att ta i beaktning. En 
maskin måste enligt lag CE-märkas enligt Maskindirektivet. Detta är ett jobb som 
troligtvis får överlämnas till Gremo själva. Då detta är ett utvecklingsprojekt kommer 
kraven med största sannolikhet ändras efter hand. Både vi och Gremo kommer se nya 
infallsvinklar på problemen och därför kommer kravspecifikationen att uppdateras fram 
tills det att vi fryser konstruktionen.  
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5.3 Kravspecifikation för konstruktions arbete på G remo 
 
Allmänt  
Upprättad den 22 november 2007.   
Målsättningen är att ta fram en mobil mutterdragare för montering till Gremos skotare 
och skördare.   
Maskinen naturliga arbetsmiljö är i Gremos monteringsverkstad 
Användningsintervallet är ca 150 ggr/år 
 
Systemöversikt 
Mutterdragaren skall kunna användas vid montering och service av Gremos skotare 
1050F samt skördaren 1050H.  
 
Huvudfunktioner  
Muttern skall dras med ett åtdragningsmoment på 8 500 Nm.  
Mutterdragaren skall ha en stabil grund och skall även fungera som ett mothåll vid 
dragning av muttern.   
Måtten på maskinen är inte avgörande då det inte råder platsbrist, dock önskas en enkel 
och smidig lösning där funktionen är den viktigaste.  
 
Kompletterande villkor/funktioner  
Vid dragning av midjemutter skall inga extra verktyg behövas.   
Manövrering av maskinen skall vara enkel.  
Metallytor skall vara rostskyddsbehandlade.  
 
Gränsytor 
Maskinen skall specialkonstrueras för att dra och lossa SKF:s KM33-mutter. 
 
Miljö  
Material som används vid konstruktionen skall i största möjliga mån vara 
återvinningsbara. 
Drivning av maskinen skall vara miljövänlig. 
 
Driftsäkerhet och underhåll 
Ett minimum av underhåll skall behövas.  
 
Säkerhet 
Maskinen skall CE-märkas enligt maskindirektivet. 
Säkerhetsfaktor 3 skall användas på berörda delar. 
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Utförande 
Ritningar görs Catia V5 eller Solid Works 2007 
En prototyp bör byggas för att säkerställa funktioner och säkerhet. 
 
Dokumentation 
Datera och undertecknad kravspecifikation. 
Hållfasthetsberäkningar 
Sammanställning och detaljritningar.  
Användarmanual 
 
Kvalitetssäkring 
Maskinen skall uppfylla de kvalitetskrav ställda av Gremo. 
Maskinen skall CE-märkas.  
 
Driftsättning  
Efter validering skall maskinen driftsättas i Gremos monteringsverkstad. 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 

           Martin Bredenfeldt                                                                 Henric Torstenson 
           Produktionschef Gremo AB 

 

 

____________________________  ____________________________ 

             Johan Andersson                                                                 Daniel Sätermark 
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6. Framtagning av produktförslag 
 
Problem kan alltid lösas på flera olika sätt. Vi ska gå igenom olika tänkbara lösningar för 
att se vad som kan vara lämpligt för vårt projekt.  

6.1 Spärrskaft 
 
Ett vanligt spärrskaft är en enkel konstruktion där man utnyttjar en hävarm och ett 
spärrlås och låser verktyget på ena hållet, så man kan överföra kraften till verktyget. Om 
en människa skulle generera den kraften som behövs skulle det krävas en hävarm på upp 
emot 10 meter, vilket inte är hanterbart. Med hjälp av cylindrar, antingen hydrauliska 
eller pneumatiska, kan man komprimera konstruktionen till ca en meter. Enligt den 
princip som vi funderat på är det frihjulet med spärrfunktionen som är den vitala delen. 
En snabb kontroll med flera olika leverantörer av frihjul gav oss priser mellan 10 000-35 
000 kr beroende på modell och tillverkare. Cylindrar har vi tittat som hastigast på och 
konstaterat att det finns modeller som klarar de krafter som vi eftersöker.   

6.2 Hydrauliska motorer 
 
Hydrauliska motorer är giganterna inom kraftöverföring, där styrkan och precision är ett 
måste. Man finner dem bland annat på mobilkranar, dammluckor och som drivning för 
bland annat entreprenadmaskiner så som Gremos maskiner. I vårt fall skulle vi kunna 
fästa ett verktyg direkt på utgående axel. Stora fördelen är att lösningen är kraftfull och 
precis. Nackdelen är att man måste ha med ett eget hydraulsystem till maskinen vilket gör 
den omständig. Vid närmare forskning på området blir maskinen mycket dyr då en motor 
i vår klass skulle gå på ca 120 000 kr utan kringutrustning. Här har vi använt oss av 
Bosch –Rexroth och BAE-systems för att få fram priser och information om motorerna.     

6.3 Elektriska motorer 
 
Elektriska motorer har både sina för och nackdelar. Fördelarna är att de är mycket exakta 
och kan hantera flera givare och sensorer för att mäta momentet vi eftersträvar. Normalt 
tycker inte elektriska motorer om att ”slira” men det finns servomotorer som klarar av 
detta. Nackdelen är att dessa motorer som har den noggrannheten som vi söker är relativt 
svaga. Detta skulle man kunna lösa med växel och rent av växel på växel. Prisläget är helt 
överkomligt om man klarar sig på endast en växel. För att få fram information om vilken 
typ av elmotorer och priser samt nödvändig utrustning har vi varit i kontakt med 
Schneider Electric AB (motorer och styrning) och Alfadrive (växlar). Priset skulle bli ca 
60 000 kr med tillhörande utrustning som krävs.  
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6.4 Luftmotorer 
 
Luftmotorer är ett smidigt alternativ till de hydrauliska motorerna. Tryckluft finns 
framdragen till monteringsstationerna och går snabbt att koppla in sig på systemet. 
Funktionen för en luftmotor är en rotorskiva med lameller och när luften trycker på, 
driver rotorskivan en axel som kopplas till en planetväxel. Motorerna kan styras på ett 
flertal olika sätt men det vanligaste är strypning av tilluften. (www.boddy.se, 2008-04-
11)  
Tyvärr är de både högljudda och för klena för vårt moment. Enligt Heikki Pekkala, som 
vi pratade med på Bosch -Rexroth, var luftmotorer inget alternativ. En luftmotor orkar 
dra med ett par hundra Nm och blir svårt att växla ut till rätt moment. Exakt prisuppgift 
fick vi inte, eftersom han starkt avrådde från att använda luftmotorer.    

7. Utvärdering av produktförslag 
 
Vid utvärderingen av de förslag som tagits fram har vi tagit hänsyn till hur maskinen 
kommer att användas och av vilka, samt vår egen kunskap och förmåga att bygga 
maskinen. Vi vill samtidigt hålla ner priset i den mån det går och samtidigt få en lösning 
som går att justera för framtida behov. Alla metoder är genomförbara dock krävs vissa 
tekniska lösningar på två av förslagen för att kraften ska bli tillräcklig.  
 
Tabell 1 Jämförelse mellan nya metoder 
 Luftmotorer Hydraulmotorer Elektriska motorer Mekan isk 

Pris Lågt  120 000 50-70 000 50-60 000 
Noggrannhet Ej uppmätt Bra  Mycket bra Beroende på slaglängd  
Smidighet Mycket bra  Dålig Mycket bra Godkänt 
Kraft Otillräckligt Mycket högt Otillräcklig Beroende på hävarm 
Ljudnivå Högt 

beroende på 
ljuddämpning 

Låg beroende på 
hydraulaggregat 

Låg men beroende 
på växel 

Högt beroende på 
ljudnivå 

 
Som man kan utläsa i tabellen är det inget av alternativen som är direkt överlägset. Alla 
förslagen har diskuterats med fackfolk från varje område. Deras kompetens har hjälpt oss 
att ta fram olika lösningar och möjligheter för varje förslag. De har också hjälpt till med 
priser och offerter på förslagen.  
Vårt jobb blev att vikta de olika förslagen mot varandra och försöka komma fram till en 
modell, som vi anser vara kostnadseffektiv, kraftfull nog, ha noggrannheten och ha en 
acceptabel ljudnivå. När vi valde gick vi även efter vår egen kompetens. Visst kan vi ta in 
hjälp utifrån, men vi anser att vi behöver baskunskapen själva för att kunna driva 
projektet på ett effektivt sätt.   
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Tabell 2 Viktning 
 

Lösningar 

Lu
ftm

ot
or

   
   

 

E
le

kt
ris

k 

H
yd

ra
ul

is
k 

M
ek

an
is

k 

N
uv

ar
an

de
 

            
Kraft 1 4 9 9 9 
Kontinuitet 6 7 8 7 2 

Användarvänligt 7 7 7 7 2 

Summa krav 14  18 24 23 13 
            
Ljudnivå 1 9 4 3 9 
Pris 8 5 1 8 9 
Storlek 5 5 3 6 9 
Tidsåtgång 6 8 8 5 2 

reparerbarhet 5 3 3 8 9 

Summa önskemål 25  30 19 30 38 

            

Totalt 39  48 43 53 51 

            

Rangordning 5  3 2 1 4 
 
   

 

 
 
Vårt val för vidare konstruktion blir den mekaniska lösningen i form av ett spärrskaft, 
detta efter de parametrar som vi jämfört i vår viktning.   

Tabelltext 2 
Den totala summan ger oss den rangordning som vi kommer 
utgå från vid konstruktion. Kraven som ställs är primära. 
Lösningen måste uppnå rätt kraft för att bli godkända, 
därför blir den nuvarande lösningen endast 4 totalt på grund 
av dess låga resultat från kravviktningen.   

Poängskala 
 
1 = uppfyller ej krav 
4 = uppfyller troligen krav  
9 = uppfyller kraven fullt ut  
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Figur 3 

Bilden visar en tänkt 
konstruktion med ett frihjul i 
mitten (gult) och hävarmar 
(lila) ut till cylindrar (svarta) 
 

8. Primärkonstruktion  
 
Vi har nu övergått från principkonstruktionen och kommit in på primärkonstruktionen. I 
primärkonstruktionen skall vi ta fram exakta beräkningar, specifika detaljer som skall 
användas och exakta mått. Alla dessa delar ska återkopplas till kravspecifikationen och 
omkringliggande miljöer.   

9. Produktutkast 
 
Vi valde att jobba vidare med spärrskaftet och helst med 
tryckluftscylindrar. Vi skissade upp en generell bild av hur vi 
hade tänkt. Tanken är att ett frihjul med backspärr ska agera 
spärrfunktion.  
 
Frihjul finns i t.ex. navet på cykelhjul. Man kan trampa framåt 
och på så sätt överföra kraften till en kedja men man kan också 
hålla pedalerna helt stilla i en nerförsbacke utan att pedalerna 
snurrar med. Vi har tänkt använda samma teknik här.  
För att undvika onödiga detaljer och mer jobb med 
monteringsutrustningen önskar vi använda tryckluft då detta 
finns framdraget vid monteringsplatserna. Detta ser vi som en 
klar fördel jämfört med hydraulik där vi behöver ha med ett 
hydraulaggregat på utrustningen.  
 
Till monteringsutrustningen behöver vi en ram som den ska sitta i. Ramens uppgift ska 
dels vara att hålla utrustningen på plats i förhållande till chassiet, som muttern ska dras på 
och dels ska det vara tillräckligt styvt för att ta upp så mycket kraft som möjligt.  
För att få ramen i rätt position och för enklare hantering då den inte används vill vi ha 
ramen på en ställning med hjul så de kan rulla undan den.  
 
Vi har efter samråd med Martin Bredenfeldt på Gremo kommit fram till att vagnen 
behöver ha någon form av höj och sänkanordning. Detta för att deras skogsmaskiner är 
lite olika höga p.g.a. olika modeller samt att de pallas upp av träklossar vid montering.  
 
Innan vi börja dimensionera alla detaljer samt se efter exakt vilka material vi ska använda 
skissade vi upp maskinen i Catia för att få en bild av hur den skulle kunna se ut. Detta 
gjordes också för att samtliga i gruppen ska vara överens om hur den ska se ut.  
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Figur 4 
Bilden visar klämkropparna inne i frihjulet samt hur de är 
tänkt att låsa 

10. Komponentval   
 
Nu när produktutkastet är klart återstår att dimensionera och beräkna samtliga detaljer 
och anpassa konstruktionen så den går att tillverka. Till vår hjälp har vi FE –modulen i 
Catia som vi kommer använda till att beräkna ramen, själva maskinen och hur vårt 
verktyg reagerar när vi går i ingrepp med muttern. Vi vill använda så mycket 
standardkomponenter som möjligt för att minska leveranstider och kostnader. De stora 
fördelarna med standardkomponenter är att deras funktion och hållfasthet är väl kända 
från leverantören och tidigare användningsområden.     

10.1 Frihjulet 
 
Till en början tog vi kontakt med IG Components som vi tidigare mejlat och frågat om 
frihjul. IG Components är återförsäljare för tyska Ringspann som tillverkar frihjul och 
andra mekaniska detaljer för industriellt bruk.  
Inge Gustavsson på IG Components, hjälpte oss att ta fram ett lämpligt frihjul med 
backspärr samt priser beroende på om vi ville ha ett frihjul som var upplagrat eller om vi 
skulle lagra det själva. Priset på färdiglagrat frihjul var ca 20 000 kr med lager, tätningar 
och allt som vi behövde för montering. Om vi lagrade upp det själva skulle bara frihjulet 
kosta 10 000 kr. Efter en kortare diskussion inom gruppen och med Martin på Gremo 
beslutade vi oss för att fortsätta med ett olagrat frihjul och göra egna lagerfästen. Lager 
skulle vi köpa på SKF genom Gremo för att utnyttja deras rabatter. Lämpliga lager till 
frihjul skulle vara vanliga spårkullager då de klarar både axiella och radiella krafter.  
Vi tittade efter lager som är gjorda för 90 mm axel. Yttermåttet och bredden kunde vi 
bestämma själva då vi skulle rita egna lagerhus. Totalt sett skulle vi ha minst 4 st. lager 
till axeln. 2 st. till frihjulet som 
har till uppgift att centrera 
frihjulet och 2 st. som ska ta upp 
krafterna från axelns egenvikt och 
momentpåkänningar. För att 
skydda frihjulet från främmande 
föremål, så som smuts, damm etc. 
valde vi ett enkeltätat lager, SKF 
6018-Z. Ytterdiametern blev 140 
mm och en bredd på 24 mm.    
  

I frihjulet är det ett kilspår som 
ska hålla axeln på plats. Bara för 
att försäkra oss om att kilspåret 
skulle hålla gjorde vi en 
beräkning på kilen.  
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Värdet vi kom fram till var ca 5600 Nm, vilket överensstämmer med tabellen i Karl 
Björks formelsamling (s.12).  
Eftersom detta moment inte räcker till för vår konstruktion, kontaktade vi Inge på IG 
Components. Vi fick då reda på att när frihjulet spärrfunktion går i ingrepp kläms 
rullkropparna inne i frihjulet mot innerringen som sedan pressas mot axeln. Detta gör att 
den spelpassning mellan axel och innerring som tidigare var, övergår till presspassning 
mellan axel och innerring och på så sätt kan överförs momentet. En mycket smart lösning 
tyckte vi och konstaterade att kilen endast är till för att hålla axeln på plats.   
 
Vårt frihjul har hål i ytterringen som är tänkt att man ska använda som fastmontering. I 
vårt fall kommer vi att bulta fast hävarmarna och lagerfästena där. Totalt sett är det 12 st. 
M12 som ska hålla hävarmarna och lagerfästena på plats. Vi valde just detta frihjul med 
hänsyn till den enkla monteringen av hävarmar och lagerfästen. Det vanligaste är annars 
presspassning på ytterringen mot ett hus.  
En annan fördel med detta frihjulet är att det är moduluppbyggt. De har en 
grundkonstruktions som de använder på Ringspann och sedan kan de ändra ytter eller 
innerringen efter kundens önskemål. Till en början var vi inne på en 100 mm axel med 
yttermåttet 245 mm i diameter men vi valde efter närmre beräkningar att hålla oss till 90 
mm. Detta var innan vi undersökte hur kilen skulle fungera. Till frihjulet är den maximala 
hållfasthetsklassen på skruvar 10.9 
Exakt benämning på det frihjul som vi beställde är FXM 140 och klarar av 
konstantbelastning på nära 8700 Nm med en säkerhetsfaktor på 2. Vi valde även den 
modell som var olagrad vilket gjorde att vi fick rita upp egna lagerhus som ska centrera 
frihjulet mot axel och lager. Leveranstiden blev vi lovade till 1-6 veckor.   
 

 

 Figur 5 
Bilden visar det frihjul som kommer användas i maskinen. Det är ett 
moduluppbyggt frihjul från Ringspann och har benämningen FXM 
140 



                                                                                             
 

 

 
 

19 

10.2 Ramen 
 
Ramen är tänkt att tillverkas i fyrkantsrör, RHS-profil, vilket ger en styv och lättarbetad 
konstruktion. Ramen har utarbetats med metoden ”trial and error ”. Vi visste att vi 
skulle behöva en stark ram och förstärkte upp den redan från grunden enligt 
fackverksprincipen. Vår idé var att använda oss av FE -modulen i Catia för att se hur 
ramen rörde sig och var vi skulle göra våra förstärkningar. Till en början måste vi göra en 
ram som är anpassad efter vårt frihjul och hävarmarna. Detta har senare visat sig vara ett 
problem, genom att ramen måste vara ihålig i mitten så hävarmarna kan arbeta fritt. 
Förstärkningarna måste således byggas runt vår mutterdragare. Vi måste även ta hänsyn 
till hur mutterdragaren ska hålla emot i skogsmaskinen och hur vi ska kunna montera vår 
maskin i ramen. Det handlar alltså om en kompromisslösning av ramens utseende och 
dess funktion.  
 
Sedan beräknades ramen med FEM och vi analyserade resultatet. Fler stag sattes dit och 
nya analyser gjordes. Vårt problem har hela tiden varit utböjningen i sidled. Problemet 
ligger i att vi måste ha en ”öppen” ram så att maskinen kan jobba i ramen utan att ta emot 
någonstans.  
För att styva upp ramen i sidled där vi hade de största utböjningarna gjorde vi olika typer 
av stag som skulle bultas ovanpå ramen, mellan de båda cylindrarna. Anledningen till att 
vi vill bulta fast stagen är av monteringshänsyn. När vi körde en ”filmsekvens” i Catia 
såg vi hur hela ramen vrider och böjer sig. 
 
Vi började med ett enklare plattjärn och analyserade hur det tog upp krafterna. Vi märkte 
direkt att det gjorde god nytta både för utböjningen samt på vridningen. Vi satte dit 
ytterligare ett stag, så vi fick ett kryss uppe på ramen. Innan de båda stagen sattes dit hade 
vi utböjningar på omkring 10 mm. Med de båda stagen minskade utböjningen till 
omkring 6 mm. För att få ner utböjningen ytterligare provade vi oss fram till rätt tjocklek 
och om det blev förändring med fasta stag istället för bultade. Resultatet kan ses i Figur 3.    
 
Vi hade fortfarande en detalj kvar att lösa och det var hur mutterdragaren skulle hålla 
emot i chassiet. På Gremos skotare finns det fästen som de använder till fastsättning av de 
hydraulcylindrar som används till midjestyrningen. Dessa fästen, ett fäste på varje sida 
om axeln, planerade vi använda som ingrepp för vår maskin, se figur 3. Vi pratade med 
konstruktionschefen på Gremo och han höll med om att de fästena kunde vara lämpliga 
som mothåll.  
För att mutterdragaren ska bli smidig att använda vill vi undvika för många moment kring 
maskinen. Ett exempel på detta är att mothållsarmarna som ska gå in i chassiet inte 
behöver sprintas utan endast ska glida med. En av anledningarna till att vi inte vill sprinta 
den är även att maskinen måste kunna följa med in när muttern dras för att ha maximalt 
ingrepp på muttern.       
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När vi kände oss nöjda hade vi åstadkommit ett resultat med utböjning omkring 3 mm. 
Detta ansåg vi vara helt okej då vi inte vill ha en helt stum ram. Anledningen till att vi 
valde att frysa konstruktionen är att vi inte litar helt och fast på Catia:s beräkningar. Detta 
beror på de generaliseringar som vi har gjort för att kunna genomföra beräkningarna i 
datorn. Att ramen dessutom har en viss fjädring i sig gör att de olika delarna tillåts röra 
sig och på så sätt undviker vi att delar går sönder.   
 
  
 

Figur 6 
Ramen utsätts för de belastningar som den kommer utsättas i verkligheten och 
FE –beräknas utifrån det. Man kan även se mothållsarmarna som håller emot i 
chassiet.    
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10.3 Drivning 
 
Under stycket drivning kommer vi ta upp principen och vilket moment som kommer att 
användas. Vi kommer gå igenom hur kraften ska överföras till muttern 

10.3.1 Princip 
 
Som drivkälla till vår monteringsutrustning har vi tänkt oss cylindrar som ska kopplas till 
hävarmarna som i sin tur är sammanlänkade med frihjulet. Moment är definierat som 
kraft x väg vilket gör att vi kan experimentera med längden på hävarmarna och kraften 
som vi kan få ut från cylindrarna för att uppnå rätt moment. Vi vill undvika 
hydraulcylindrar om det går, då detta medför att vi måste ha med kringutrustning för 
hydraulik. Vi ringde till Bosch -Rexroth som är återförsäljare för pneumatik och 
hydraulik för att få information om vilka typer av cylindrar som skulle kunna passa till 
oss, och då främst inom tryckluft. Vi pratade med vår tidigare skapade kontakt Anders 
Wallström som lovade att hjälpa oss, med tryckluften.  
 
De cylindrar vi tittade på var dubbelverkande cylindrar med cylinderdiameter på 125 mm 
och 160 mm. Kraften från en cylinder med 125 mm cylinderdiameter skulle räcka om vi 
hade en hävarm på ca 500 mm, på varje sida om frihjulet. Vi bad om offerter på båda 
typerna av cylindrar, gaffelkopplingar, ventiler, ledlager och lagerhus passande till 
ledlagren. Ett komplett system till 160 mm cylindrarna hamnade på 16 894 kr. För 125 
mm cylindrarnas system skulle det bli 11 476 kr.  
  
För att cylindrarna ska kunna röra sig behövs lagerläge som tillåter den rörelsen. Bosch -
Rexroth har ledlager som passar till de cylindrarna som vi valt. Placeringen av ledlagren 
har betydelse för hur stort vårt mätfel kommer bli. Placeras ledlagren närmare botten på 
cylindern ger det ett mindre mätfel än ett högt placerat fäste. Av utrymmesskäl valde vi 
att placera fästena högre upp, mätfelet som uppstod kompenserade vi med kortare 
slaglängd på cylindrarna, (Bilaga nr 2). Vi har fått krav från Gremo att vi ska klara oss 
inom ± 3 % momentdifferens.  
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Sensorerna monteras på cylindrarna vilket medför en högre automatiseringsgrad. Med 
hjälp av dessa kan vi nu styra slaglängden och på så sätt minimera felmarginalen. Man 
kan tycka att en maskin som är gott och väl en meter i bredd skulle bli problem vid 
hantering. Från tidigare diskussioner med Martin på Gremo hade vi kommit fram till att 
platsbrist inte rådde omkring maskinerna. 
 
 

 
 
 
 
     
    

Figur 7 
Bilden visar den upphängning som vi använder till 
cylindrarna. Anledningen till upphängningen, är att 
cylindern ska kunna följa med hävarmarnas rörelse. 
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10.3.2 Rätt moment  
 
Våra beräkningar utgår från ett stabilt tryck på 7 bar på Gremos befintliga 
tryckluftssystem. Genom att höja respektive sänka arbetstrycket med hjälp av en 
strypventil kan vi styra den kraft som cylindrarna levererar. Vi eftersträvar ett moment på 
8 500 Nm och det ska båda cylindrarna klara av tillsammans med en 500 mm hävarm och 
ett arbetstryck på ca 7 bar. Skulle kraften inte räcka till finns alternativet att öka måtten 
på hävarmarna eller höja trycket. Monteringshallens tryckluftssystem har en kapacitet på 
8 bar.   
Vi anser detta vara en bra lösning då vi inte låser oss vid exakta värden. Vi har möjlighet 
att justera maskinen på plats då vi provdrar mutterdragaren.  

10.3.3 Kraftöverföring till muttern 
 
Kraften från cylindrarna överförs genom en hävarm till frihjulet. 
Kardanaxeln måste monteras innan muttern och därför måste det finnas utrymme för 
denna. Vi placerade därför ett konstruktionsrör på den axel som löper genom frihjulet, 
syftet med detta var att den skall agera förlängare och ge plats åt kardanaxeln. 
Ytterst på förlängaren finns en fläns påsvetsad som sedan ska hålla verktyget som ska gå 
i ingrepp på muttern. Verktyget är maskinen största slitdel och behöver vara utbytbar för 
hög servicevänlighet.  
På frihjulet sitter hävarmarna bultade som sedan är kopplade till cylindrarna. Cylindrarna 
trycker på hävarmarna som överför kraften med hjälp av frihjulet till axeln och som på så 
sätt får axeln och verktyget att rotera. Som vi tidigare nämnde är cylindrarna 
dubbelverkande vilket innebär att de kan jobba både inåt och utåt. Anledningen att de ska 
vara dubbelverkande är att maskinen ska kunna gå fram och tillbaka tills det att 
cylindrarna inte orkar vrida muttern längre. När de inte orkar längre är tanken att det ska 
vara rätt moment. Det är därför vi måste kunna kontrollera kraften genom en strypventil 
till lufttrycket.   
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Figur 8  
En sprängskiss på detaljerna till kraftöverföringen. Hävarmar, 
axel, frihjul, förlängare och verktyg sätts samman och monteras 
i den ram som är konstruerad. Hävarmarna ska kopplas samman 
till cylindrarna som genererar kraften. 
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10.4 Vagnen  
 
Till monteringsutrustningen behöver vi en vagn med en höj och sänkfunktion. Höj och 
sänkfunktionen ska kunna jobba inom ett område på ± 100 mm. Detta för att justera in 
vår mutterdragare mot Gremos skogsmaskiner. Själva funktionen med höjdregleringen 
kan man lösa på flera olika sätt. Vi letade efter en så komplett lösning som möjligt för att 
spara tid och undvika fler specialbeställda detaljer än nödvändigt. För att underlätta för 
montörerna som ska använda maskinen är det önskvärt att den går på hjul 

10.4.1 Idé 1: Gasfjäder 
 
Vår första idé var att hela mutterdragaren skulle bli ”viktlös” genom att vi monterar den 
på gasfjädrar. Då skulle montören kunna höja och sänka maskinen med handkraft. Priser 
och typer av fjädrar kontrollerades bland annat från Eigenbrodt och Lesjöfors. För att det 
inte skulle bli för instabilt diskuterade vi oss fram till att vi behöver 4 st. fjädrar eller 
någon form av linjärstyrning och två st. fjädrar som skulle hålla maskinen i rätt position 
hela tiden. Vi ville även kunna låsa mutterdragaren i rätt höjd med hjälp av en låsfunktion 
på gasfjädrarna.  
Problemen som vi såg med gasfjädrarna är att om vi ska ha 4st. blir det svårt att komma 
åt chassiet på Gremos maskiner som det var tänkt att vi skulle göra, samt att alla fyra 
fjädrarna måste ha samma belastning eller måste vi ha olika styrka på fjädrarna.  
Ett annat förslag som vi kom fram till var att använd oss av 2 fjädrar samt linjärstyrning. 
Då skulle vi kunna ha två kraftigare gasfjädrar, en på varje kortsida av maskinen, samt ha 
någon form av linjärteknik. Med linjärteknik menar vi glidskenor som är lagrade eller 
belagda med någon form av lågfriktionsmaterial, t.ex. PTFE (Teflon). 

10.4.2 Idé 2: Trapetsskruv 
 
Vi sökte andra lösningar för att inte låsa fast oss vid första bästa. En idé som kom upp var 
att ha en trapetsskruv i teleskopiska rör som sedan kunde fästas i mutterdragaren. Detta 
skulle ge en kompaktare lösning med större möjligheter att höja och sänka 
mutterdragaren samt att placera hjulen så de inte kommer i vägen för chassiet. Detta var 
en idé som vi trodde mer på och skissade upp lite förslag. Tanken var att ha en 
trapetsskruv på varje sida om mutterdragaren som skulle driva monteringsutrustningen 
uppåt eller neråt. Med hjälp av teleskopiska rör vill vi styra utrustningen linjärt i 
vertikalled. Gängstängerna skulle kopplas samman med rem eller kedja i botten för att på 
så sätt styras med en och samma vev för att undvika byrålådseffekten. Detta är en lösning 
som finns i många olika sammanhang där man vill förflytta något. Hos Tibnor hittade vi 
fyrkantsrör som är gjorda för att glida i varandra. Priset för rören är ungefär 15-20 kr/m 
beroende på dimension och det går åt ca 4 m. Här kan vi även få mer höjdjustering än vad 
som efterfrågades från början vilket inte är fel ur förvaringssynpunkt.  
När vi pratade med en leverantör (Mekanex) av trapetsskruvar sa han att det inte var 
säkert att alla trapetsskruvar hade exakt samma stigning. Detta skulle kunna resultera i 
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Figur 9  
Bilden är från www.ergonomix.se, 2008-05-07, och beskriver hur pumpen och 
cylindrarna fungerar tillsammans. Exemplet handlar om ett höj och sänkbart bord. 
 

byrålådseffekten vilket inte är önskvärt. En annan anledning till att vi inte gick vidare 
med denna lösning var att sammankopplingen mellan de både trapetsskruvarna blev 
ganska dyr, både med remmar och remskivor. 

10.4.3 Idé 3: Hydraulisk lyftanordning 
 
Den tredje lösningen var att vi ersatte trapetsgängorna med hydrauliska cylindrar. Vi 
hade funnit ett system från Ergonomix ett företag som säljer kompletta system med 
cylindrar och pumpar för just dessa applikationer. 
 
 

Där pratade vi med en försäljare som heter Pierre Sivlen. Han hjälpte oss med vilket 
system som kunde passa vår monteringsutrustning och lämnade även offert till oss. 
Hela systemet är ett kompakt och kraftfullt och kräver ingen el-anslutning eller liknande. 
Pumpen är en handdriven pump som trycker oljan framför sig och ut till cylindrarna via 
slangar.  
Priset för detta system ligger på omkring 2000 kr komplett med slangar, pump och 
cylindrar som klarar 200 kg.  
Här har vi ett system som montören kan höja och sänka utan att använda mer än 
handkraft eller att riskera att konstruktionen låser sig likt en byrålåda. Vi kommer 
fortfarande använda oss av de teleskopiska rören som vi funnit hos Tibnor. Vi har även 
sett en liknande system från Eleiko Sports som tillverkar träningsutrustning. Där 
använder de just detta system med en handdriven pump som sedan får teleskopiska rör att 
åka upp åt och neråt med hjälp av cylindrarna.     
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11. Tillverkningsanpassning 
 
För att underlätta för tillverkaren gör vi tillverkningsanpassningar. Syftet med det är att vi 
använder oss av standarddetaljer i den utsträckningen det går och väljer mått och 
toleranser som är praktiskt gångbara. Detta gör att priser och materialspill hålls på en låg 
nivå.  
I första hand måttsattes maskinens olika detaljer med hjälp av hållfasthetsberäkningar, 
dessa utförda för hand och med datorstödda FE analyser. Med hjälp av dessa beräkningar 
kunde vi dimensionera detaljerna samt välja det material som är lämpligt. 
Vid en handberäkning och även vid en datorstödd beräkning måste man göra 
generaliseringar av konstruktionen, datorn klarar av betydligt fler frihetsgrader (hur ett 
element/detalj har tillåtelse att röra sig i rymden), men tar fortfarande inte hänsyn till alla 
parametrar. Kombinationen av handberäkningar och datorstödda analyser ansåg vi vara 
den bästa för att kunna lita på resultatet.  

11.1 2D-ritningar för tillverkning  
 
Vi har gjort fullständiga 2D ritningar på maskinens samtliga ingåendedetaljer och det är 
utifrån dessa som tillverkningen kommer att ske.  
Ramens RHS-profiler kräver inte några snäva toleranser och eftersom den skall svetsas 
ihop kommer det vara svetsoperatörens noggrannhet som är mest avgörande. Mått som 
svetsaren kommer påverka vid montering sattes till ±0,2 mm, mått som krävde mer 
precision så som hål placeringar sattes till ± 0,1 mm. 
De detaljer som kräver mest toleranser är de som berör frihjulet. Dessa var dock redan 
givna och togs direkt från Ringspanns rekommendationer. 
För att underlätta tillverkningen har vi försett Gremo AB med 3D ritningar och 2D 
ritningar. 
Såväl 3D som 2D ritningar har uppförts med hjälp av Catia V5 och där efter har filerna 
omvandlats till ett neutralt format dxf och stp så det kan läsas av flera olika cad system. 

11.2 Material och sammanfogning 
 
Vi har tidigare inte nämnt några specifika material. Till viss del är detta medvetet då vi 
har velat ha det öppet för att inte låsa konstruktionen allt för mycket. Eftersom 
konstruktionen utsätts för stora påkänningar i form av påkända krafter och vridmoment 
insåg vi ganska snart att olika hållfasthetsklasser av stål kommer att användas. 
Via samtal med Martin har vi fått reda på att vi kan använda Domex 355 som 
konstruktionsmaterial. Det tillhör ett av de höghållfasta stålen från SSAB med 
sträckgräns på 355 MPa. Gremo har goda erfarenheter av detta stål sen tidigare och 
därför blev vi rekommenderade detta stål. 
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11.2.1 Ramens material och bultar 
 
Vi kommer att använda fyrkantrör, (RHS-profil), för de teleskopiska applikationer till 
vagnen och för uppbyggnad av ram. Hållfastheten på fyrkantrören ligger på 345 MPa. 
 
Ramen som också består av RHS-profiler kommer i största utsträckning att svetsas 
samman. Detta för att uppnå hög hållfasthet i sammanfogningen då krafterna fördelas på 
en större yta. För att få en enkel montering av maskinens inre delar valde vi en 
demonterbar lösning på ramens övre krysstag. Förstärkningar och komponenter som fäst i 
detta område kommer skruvas fast. 
Vi vill kunna förmontera frihjul, hävarmar, lager och axel innan vi sätter fast det i ramen. 
Det som ska skruvas är bland annat det övre krysstaget och lagerhusen mellan axeln och 
ramen. Skruvarna kommer att vara standard M8 till M16 i hållfasthetsklasserna 8.8 och 
10.9. Anledningen till mängden olika skruv är att vi använder oss av olika leverantörer 
som har förgängade hål som vi använder oss av. I vissa fall har vi även valt skruv och då 
har vi valt med hänsyn till godstjockleken. Vi anser att det inte är något större problem 
med flera olika skruvar, med hänsyn till att detta är en prototypmaskin.  

11.2.2 Svets 
 
När det gäller svetsarna i ramen kommer vi att använda oss av en tumregel som är 
gångbar. Den säger att a-måttet ska minst vara lika med godstjockleken. När det gäller 
svetsar kring axel och fläns samt bakstycket i förlängningsröret har beräkningar utförts 
mer noggrant för att säkerställa att svetsen håller. Beräkningar över svetsarna återfinns i 
bilaga nr 2.    

11.2.3 Lim 
 
Ett av de problem vi har upptäckt under tiden, var monteringen av hylsan längst fram på 
maskinen. Till en början var det tänkt att verktyget skulle bultas mot en fläns för att 
reparerbarheten skulle vara hög. Problemet blev då att flänsen fick så pass stor 
ytterdiameter att vi endast hade 0,5 mm spel mellan fläns och chassiet och då ska 
mutterdragaren passera en upphöjd kant på vägen. Mindre och fler bultar var ett alternativ 
som studerades. Anledningen till att vi inte gick vidare med den idén var att det knapp 
blev något gods kvar av flänsen då allt material ersattes med skruvhål. I ett skruvförband 
är det skruvarna som ska klämma ihop de båda materialen för att skapa friktionskraft 
mellan de sammanklämda kropparna. Därför måste det finnas material kvar mellan 
bulthålen. Vi valde att undersöka olika typer av lim och kombinera detta med 
skruvförband och på så sätt klara uppsatt moment. 
  
Efter samtal med flera olika limleverantörer upptäckte vi att alla hade en gemensam 
tveksamhet till att kombinera lim och skruv. Om vi inte får limfogen tillräckligt tunn har 
vi inte någon nytta av skruvarna, då friktionskraften inte uppnås.  
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Från limleverantören Loctite fick vi veta att det finns lim som kan ersätta svetsning. Tack 
vare att vi har en så stor yta på flänsen kan vi ersätta skruvar helt och hållet med lim. 
Limmet som vi blev rekommenderade var ett epoxilim från Loctite som klarade 
skjuvkrafter 37 N/mm2. Skjuvkrafter är de enda krafter som hylsan utsätts för förutom sin 
egentyngd vilket inte ger upphov till några problem i detta fall. Benämningen på vårt lim 
som vi kommer använda är Hysol 9466.  
 
Ytterligare två fördelar är att vårt lim härdar redan vid rumstemperatur så ingen bakugn 
behövs och när Gremo vill demontera verktyget från flänsen räcker det att höja 
temperaturen till omkring 100°C.  
Vi beräknade vilken yta vi var tvungna att ha för att limmet skulle klara av de påkända 
krafterna och la därefter till säkerhetsfaktorn 5. Anledningen till säkerhetsfaktorn 5 är att 
det ger oss en fläns som är väl anpassad till verktyget och chassiet.  Det hela resulterade i 
att vi kunde dra ner flänsens ytterdiameter från 250 mm till 240 mm, vilket ger oss mer 
plats i chassiet.  
Eftersom verktyget roterar ville vi undvika alla eventuella kast som kan uppstå. Därför 
var det viktigt att centrera hylsan så noggrant som möjligt mot flänsen. Vi valde att 
använda oss av cylindriska pinnar som är vanligt förekommande i verktygstillverkning 
där inpassningen kräver väldigt snäva toleranser. 
För att ett plan skall vara fullt definierat krävs tre punkter, den första har vi redan och det 
är anläggningsytan på flänsen. Där efter använder vi oss av två cylindriska pinnar med h6 
tolerans för att säkerställa hylsans placering. 
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11.3 Arbeta mot CE-märkning 
 
För att en maskin skall få användas inom EES-området krävs det en CE-märkning enligt 
maskindirektivet (98/37/EG). EES området är i stort sett EU området med undantag för 
bland annat Norge som också ingått avtal om CE-märkningens ansvar. Detta gäller för 
samtliga maskiner även de som tillverkas eller byggts om efter 1995. 
 
En CE -märkning påvisar att maskinen uppfyller vissa säkerhetskrav. CE-märkningen är 
dock ingen garanti men visar det sig vid ett olycksfall att maskinen inte uppfyller 
standarden kommer detta att beivras. 
 
Vid en CE-märkning undersöks de olika riskmomenten. I första hand skall risken 
konstrueras bort, är detta ej möjligt skall faran märkas upp med skyltar och förklarande 
text. 
I detta examensarbete finns det ej tidsutrymme för en CE-märkning men konstruktionen 
är genomförd med detta i baktanke. En täckplåt kommer skydda monteringsutrustningens 
alla rörliga delar vilket tar bort klämrisker. Vi kommer skriva en kort instruktionsbok där 
monteringsutrustningens användningsområde beskrivs samt vilka funktioner den har. 
Konstruktionen av vår monteringsutrustning gör att CE-märkningsarbetet blir tämligen 
enkelt. De rörliga delarna kommer som tidigare nämnts, att skyddas av en plåt och den 
elektriska delen på monteringsutrustningen kommer att kapslas in.  
För att monteringsutrustningen skall bli fullt fungerande överlåter vi denna del av 
projektet till Gremo AB vilka är slutanvändarna. 
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12. Resultat    
 

Under arbetets gång har ett flertal resultat beräknats och uppmätts. Vid uppmätningen av 
momentet kom vi fram till ett moment på 8500 Nm. Vi har även beräknat dimensioner för 
att få monteringsutrustningen till det resultat som vi har idag. Ramen är tillverkad och 
levererad samt alla detaljer tillhörande ramen. Däremot har detaljtillverkningen dragit ut 
på tiden för andra detaljer, har vi inte kunnat utföra någon provdragning på muttern och 
kan därför inte hävda att monteringsutrustningen fungerar i praktiken. Däremot kan vi 
göra vissa teoretiska slutsatser.  
Vi har tagit fram en mekanisk lösning som ska klara av de krav på belastningar och 
åtdragningsmoment som är ställda. Ramen till monteringsutrustningen är tillverkad för att 
uppnå en hög vridstyvhet men ändå möjliggöra god servicevänlighet. 
 
Eftersom vår lösning kommer utnyttja alla fyra verktygsinfästningarna i muttern 
minimeras risken för skador. Vi kan också konstatera att så länge montörerna utför rätt 
förberedelser kommer monteringsutrustningen generera ett konstant moment, vilket ger 
kontinuitet och en högre kvalitet. 
 
Det som återstår är att bekräfta teorin med praktiken. Kraften som cylindrarna genererar 
måste mätas upp och kalibreras för att rätt moment ska uppnås. Vi har försett Gremo med 
fullständiga ritningar på hela monteringsutrustningen, vilket ger dem möjligheten att 
slutföra projektet på egen hand eller vidareutveckla det med nya studenter från 
högskolan.
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13. Diskussion  

 
Av resultatet att döma finns det mer utvecklingsarbete att göra. Vi är trots allt är vi nöjda 
med det som vi åstadkommit.  Eftersom vissa problem uppstått med leverantörer och 
leveranstider har vi inte fått någon färdig prototyp. Detta gör det svårt att tolka vår 
teoretiska del med praktiken. I stället kan vi analysera de metoder vi använt och vad vi 
kunde gjort annorlunda. Att först utveckla ett antal olika principkonstruktioner gav en 
god översyn på de lösningar som finns tillgängliga. Det gäller dock att veta när 
informationen är tillräcklig för att gå vidare till den primära konstruktionen.  
 
Vi har även märkt att när man löst ett problem dyker det genast upp ett nytt. För att ge 
exempel kan vi nämna den ram vi byggt enligt fackverksprincipen, problemet med den 
var att de höga krafterna tvingade ramen att vrida sig. Ett enkelt sätt att komma runt 
problemet är att bygga en helt sluten ram, vilket resulterade i att service och 
användarvänligheten blir lidande. Valet blev en öppen konstruktion och vi tvingades att 
förstärka upp ramen med olika stag som är demonterbara. 
 
Ett annat problem vi stötte på var konstruktionen av den höj och sänkbara ställningen. Vi 
låste upp oss på flera olika lösningar som innefattade både trapetsskruvar och en 
fjäderupphängd konstruktion. Vi valde tillslut en lösning med en hydrauliskpump med 
tillhörande cylindrar. Anledningen till detta var att vi anser att det inte alltid är plånboken 
som skall bestämma. Det är bättre att få fram en väl fungerande lösning som kostar någon 
krona extra än att bli sittande med en halvt fungerande lösning. 
Avslutningsvis anser vi att projektet har genomförts med ett gott resultat. 
Monteringsutrustningen vi konstruerat är ett bra alternativ till dagens montering. Vi har 
konstruerat bort flera orsaker till haveri och det enda problem som återstår är den 
mänskliga faktorn. 
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14. Tack till! 
 
För att kunna genomföra detta projekt har vi tagit hjälp av experter i olika områden. 
Inledningsvis vill vi rikta ett särskilt tack till våra handledare på Gremo och Högskolan i 
Halmstad: 
Martin Bredenfeldt, produktionschef Gremo AB, uppdragsgivare och handledare, som vi 
kunnat rådfråga i det mesta som rört vårt projekt. 
Lars G Johansson, Universitetslektor Högskolan i Halmstad som bidragit med djupa 
kunskaper i maskinteknik, och uppvisat ett stort intresse och engagemang i vårt arbete. 
 
 
Vi vill även tacka: 
Christer Bengtsson, konstruktionschef Gremo 
Inge Gustafsson, teknisk säljare IG Components 
Anders Wallström, teknisk säljare Bosch-Rexroth 
Pierre Sivlén, teknisk säljare Ergonomix 
Ulf Everberg, teknisk säljare Loctite 
Lars-Uno Andersson, VD Turols metallartiklar 
Stefan Torstenson, säljingenjör Schneider- Electric 
Samt ett tack till alla som på något sätt varit inblandade i projektet. 
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