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DISSERTATION

Production of collector for own production

Summary
This examination work is made on the company Tour & Andersson (TA) in
Ljung. TA is market leader in manual balancing valves for waterborne
heating and cooling systems in the world.

The goal for this work was to make a foundation for a collector. For the
moment they are bought from a subcontractor, but TA would like to
manufacture them by their own. I have made construction drawings and a
model of the collector. I have also made the tools needed for the collector.
Working instructions and operation cards also have been produced.
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Förord
Efter att ha gjort mina två tidigare praktikperioder på TA var det rätt så givet
att även den tredje, som slagits samman med examensarbetet, skulle göras
här. Jag vill tacka alla berörda personer på TA för att jag fått göra min
praktik här.

Det har varit ett bra avvägt arbete att hinna med under de tio veckor som
varit avsatta. Det är inte så ofta chansen ges till att får ta en detalj genom
hela kedjan som denna gång, så det har varit givande och kul.

Jag vill passa på att tacka alla som hjälp mig under mitt examensarbete och
gjort det möjligt för mig att genomföra det. Jag vill rikta ett speciellt tack till
min handledare Jan Lindgren. Fast ni har haft mycket att göra så har jag fått
den hjälp jag behövt. Nu är allt klart, vad skönt. Ännu en gång TACK alla.
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1 Inledning

1.1 Företaget

Detta examensarbete är utfört på företaget Tour & Andersson AB (TA) [1]
beläget i Ljung, ca 15 km utanför Herrljunga mot Borås. TA ligger i täten
när det gäller olika VVS-system och är världsledande när det gäller manuellt
injusterade ventiler för vattenburna värme och kylsystem. Deras produkter
finns installerade i många stora byggnader runt om i världen, några exempel
är följande:
• Casselden Place, Melbourne, Australien
• Christiansborg Slott, Köpenhamn, Danmark
• Operahuset, Göteborg, Sverige
• Chicago Beach Hotel, Dubai, Förenade Arabemiraten
• Kryssningsfartyget Horizon

TA är Herrljunga kommuns största företag och även ett av de största i Sju-
häradsbygden. På företaget jobbar ca 500 anställda.

Tillsammans med två andra tillverkningsenheter, tyska företaget Heimeier
och det amerikanska FDI och olika försäljningsbolag ingår TA i koncernen
IMI Indoor Climate, en underkoncern till företaget IMI. Detta företag är en
av Storbritanniens ledande industrikoncerner och börsnoterat på
Londonbörsen. IMI har försäljningsbolag och agenter runt om i hela världen.

1.1.1 Historik

Grundaren till TA, eller AH Andersson som företaget hette från början,
August Hilmer Andersson, kom ursprungligen från Uddevalla. 1875 övertog
han, som 25-åring, den gjuterifirma i Christiania (Oslo), där han tidigare
varit anställd. 1897 flyttade han till Annelund och köpte gården Klådde, där
han startade med gjuteriverksamhet i gårdens mejeri. Den verksamhet han
ägnade sig åt i huvudsak var att tillverka ventiler för ånga, vatten och gas.

När August avled 1916 hade han testamenterat verksamheten till sin
dåvarande verkmästare och närmaste man Wilhelm Carlsson. 1939 överlåter
Wilhelm ledarskapet på sin måg, Göte Berntson. Götes valspråk var ”Den
som står väl rustad räds ej äventyren”. Han byggde ut fabriken och år 1964
var AH Andersson redo för europamarknaden. När Göte dog 1966 köptes
företaget upp av Incentive.
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1941 inledde AH Andersson ett samarbete med Stockholmsföretaget Tour
Agenturer AB.

1970 köper Incentive upp 75 % av Tour Agenturer AB. Samma år köper AH
Andersson företaget NAF i Kungsör och första dotterbolaget utomlands
etableras i Oslo.

1977 köper Incentive resten av Tour Agenturer och de båda företagen slås
ihop till ett. Tour & Andersson AB har bildats.

1995 delas TA upp i två separata bolag – TA Control och TA Hydronics.

1997 köper det engelska företaget IMI TA Hydronics av Incentive. Samma
år firar TA 100 års jubileum i fabriken i Ljung.

2000 Kungsörsfabriken läggs ned och all tillverkning flyttas till Ljung.

2001 IMI Indoor Climate grundas.

1.1.2 Produkter

TA:s mål är att vara världsledande inom injustering av teknisk VVS-
armatur. I TA:s sortiment ingår bl a (se bilaga 1):

Injusteringsventiler, radiatorventiler, stängventiler samt komponenter
för anslutning av koppar- och plaströr för värme-, ventilations- och
luftkonditioneringssystem. TA tillverkar även termostater för
radiatorsystem.

Från TA går det att beställa handboken ”Total injustering”. Den ger exempel
på lämpliga systemlösningar för praktisk injustering och diskuterar för- och
nackdelar med olika lösningar.

TA har en separat avdelning, ”TA College”, som har till uppgift att lära ut
TA:s injusteringskoncept – ”Total balancing”

Det finns också ett dataprogram ”TA Calc”. Detta program är i första hand
ämnat att vara till hjälp för VVS-installatörer, när de skall beräkna olika
parametervärden. TA Calc används även som undervisningsmaterial på tek-
niska och yrkesinriktade skolor. För att sedan kunna kontrollera att systemet
är rätt inställt finns ett mätinstrument ”CBI”. Detta mäter differenstryck,
flöde och temperatur via mätuttag i injusteringsventilerna.

TA har sedan 1963 använt en egenframtagen metall ”Ametal”, som ofta
används i stället för mässing. Denna påminner mycket om den vanliga
mässingen, men har i många avseenden bättre egenskaper. Man är nu inne
på sin tredje generation Ametal.
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1.2  Bakgrund

I nuläget sandgjuts samlingsröret hos en underleverantör. För att sänka
kostnaderna har TA beslutat att pressgjuta samlingsröret i egen regi. Det ska
också få likvärdigt utseende som de övriga samlingsrören

1.2.1 Samlingsrör

Lite kort förklaring vad ett samlingsrör är för något. De används till
expansionskärlen TA FLEX. De monteras på utgående expansionsledning
och är försedd med anslutningar till kärlet, säkerhetsventil(er), manometer
och avluftning. Det finns även vissa dimensioner som har anslutningar för
avtappning, detta gäller dock ej SR 20 som detta arbetet behandlar.

1.3 Syfte och mål

Målsättningen är att genomföra hela kedjan, ifrån att ta fram ämnes- och
produktritning samt tillverkningsunderlag för detaljen, till att ändra i det
tekniska dokumentationen. Produktionsritningar innefattar
pressgjutningsverktyg, bearbetningsverktyg och utrustning för täthetsprov.

Några gängor ska ändras och, om det går, ta bort viss invändig bearbetning
mot vad som är på dagens samlingsrör.

2 Förutsättningar
För att kunna utföra detta arbete har kunskaper använts som inhämtats från
tidigare arbete på TA, detta har skett via CO-OP-praktik och sommarjobb.
En del har även införskaffats under arbetets gång. Stor del av arbetet har
legat i att ta fram ritningar i CAD. TA använder Solid Edge. Under första
CO-OP-praktik genomfördes en grundkurs i detta program. En del arbete har
också varit att jobba i deras MPS-system. Det är klart att även en del
kunskaper som är inhämtade från högskolan också har nyttjats.
Pressgjutning har inte behandlats i skolan.

3 Pressgjutning

3.1 Vad är pressgjutning

Pressgjutning är en ”gammal” beprövad produktionsmetod och är en av de
bästa metoderna för att tillverka tunnväggiga detaljer. På TA har man
pressgjutit sedan sista halvan av 50-talet.



Framtagning av samlingsrör för egen produktion

- 4 -

Pressgjutning [2] [3] är en precisionsgjutningsmetod där smält metall förs in
i ett tomrum, som bildats i ett formverktyg av stål, under högt tryck. Det
finns två typer av pressgjutningsmaskiner kallkammar- och
varmkammarmaskin, på TA har man kallkammarmaskiner. Det höga tryck
som används vid pressgjutningen gör att tomrummet fylls mycket fort,  detta
är även en av orsakerna till att pressgjutning lämpar sig så väl för att gjuta
tunnväggiga och komplicerade detaljer.

Här följer en kort förklaring till hur pressgjutning går till i en
kallkammarmaskin:

Smälta hämtas, oftast i en skopa, från en separat ugn och tappas i
maskinens skottcylinder (se bilaga 2, bild 25). Där pressar en presskolv
in smältan under högt tryck i formverktyget (se bilaga 2, bild 26). Detta
går fort, vilket gör att verktygets hela hålighet hinner fyllas innan
smältan börjar stelna, via värmeavgivning till det omgivande verktyget.
När maskinen öppnat sig stöter utstötarplattan, där utstötarpinnarna är
monterade (se bilaga 2, bild 27) bort detaljen ur formhalvan. Detta för
med sig att detaljen stöts ut och kan föras vidare till skäggdynan där den
skäggas (rensas från överflödigt material).

Skillnaden mellan kallkammarmaskin och varmkammarmaskin är den att i
en varmkammarmaskin går skottcylindern ner i smältan och kolven kan
pressa in smältan direkt ur ugnen (se bilaga 2, bild 28) in i formverktyget.

Pressgjutning lämpar sig främst för serier större än 5 000 – 10 000 detaljer
per år. Den nedre gränsen beror på hur verktygen är utformade. Livslängden
på verktyget kan variera mellan 5 000 – 1 miljon gjutningar (skott).
Livslängden är också beroende på utformning av verktyget, men även vilket
material man använder sig av i den gjutna detaljen.

Vilka material är då lämpliga att använda vid pressgjutning? Det som
lämpar sig bäst är olika legeringar med relativt låg smältpunkt, som
aluminium-, magnesium-, koppar- och zinklegeringar. Järn och
stållegeringar lämpar sig ej för pressgjutning, då dessa sliter ner verktygen
allt för snabbt.

3.2 Tankar om en möjlig utveckling

Pressgjutningen hade en mycket expansiv period under 1990-talet, de mest
expansiva sektionerna var transport- och teleindustrin. Då kan man ju
fundera på hur de kommande 10 åren kommer att bli. Detta är inte lika lätt
att svara på, men det finns några frågor som ligger till grund för tankarna om
framtiden och dessa är:



Framtagning av samlingsrör för egen produktion

- 5 -

• Volymtillväxt

• Teknisk utveckling av gjutmaskiner och perifer utrustning

• Krav på verktygen

• Utveckling av gjutlegeringar

• Vilka metallegeringar kommer att expandera under de kommande tio
åren

Med dessa frågor i åtanke har Bertil Andersson, Karlebo gjuteriteknik AB,
Sollentuna, försökt förklara framtiden inom pressgjutning, i tidskriften
”Gjuteriet” nr 1/2000 [4].

Med den tekniska utveckling som är i dag verkar det som att pressgjutningen
kommer att fortsätta sin starka frammarsch även de närmaste åren.
Anledningen är att de gjutna detaljerna är bättre både funktionsmässigt och
ekonomiskt jämfört med detaljer från andra tillverkningsmetoder. Han tror
även att de ekonomiska parametrarna blir ännu viktigare i framtiden för val
av produktionsmetod och materialval. Totalkostnaden för funktionen blir
avgörande. Totalekonomiskt tänkande inkluderar även förmåga att kunna
integrera flera detaljer i en, för att den efterföljande automatiska montering
ska kunna ske med tillräcklig tillförlitlighet. De ökade kraven ger en stor
fördel till de pressgjutna detaljerna.

Den snabba utvecklingen har gjort att maskinernas låskrafter ökat från 400
ton till 750 ton under 90-talet. Även injektionshastigheten har ökat, orsaken
till att denna har ökat är att speciella magnesiumlegeringar kräver högre
hastighet. Även behovet av tunnväggiga aluminiumdetaljer har varit en
bidragande orsak. Den ökade kraften och hastigheten medför att det blir mer
turbulens i ingjutningssystemet, detta medför gasinneslutningar och
porositet i de gjutna delarna. Turbulensen kan i princip aldrig motverkas
genom effektivare styrningar av injektionshastighet och tryck.

Simuleringsprogram för metallflöde och temperaturanalys, tror Bertil,
kommer att bli integrerat i pressgjutningsmaskinens processkontrollsystem.
Under gjutningsförloppet kommer de simulerade värdena att jämföras med
de verkliga värdena och vid behov kommer programmet att ge förslag på
förändringar för att uppnå rätt värden. De förslag på ändringar som kan ges
kan vara förslag på ändrade injektionsparameterdata och att modifiera
gjutkanalsystem. Detta kan medföra att man få mindre efterbearbetning på
de pressgjutna detaljerna. Antagligen kommer även maskinen att kunna
kontrollera andra parametrar, som verktyg och kylvattentemperatur så att
processen hålls så optimal som möjligt. Effektivare styrning av maskinernas
drivsystem och hydraulik kommer att medföra minskad energiåtgång vid
pressgjutning.
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För verktygen kommer nya släppmedel samt verktygskylning att utvecklas,
detta kan medföra att värmechocker i verktygen minskar. Detta leder i sin
tur till minskad slitage och ökad livslängd och en bättre ekonomi för
verktygen.

De legeringar som det satsas mest på är aluminium- och
magnesiumlegeringar för att tillgodose den fortsatta ökade efterfrågan. En
viktig aspekt för pressgjutningen är att metallpriserna är relativt stabila de
närmaste åren.

Den sista aspekten som kan ha en stor betydelse för framtiden för
pressgjuterierna är miljöaspekterna. Förmågan att kunna återvinna detaljerna
blir allt viktigare.  Det gäller att kunna demontera och sortera detaljerna för
att dessa sedan i möjligaste mån kunna återanvändas, genom omsmältning.

Bertils slutsats av dessa tankar är att antagligen kommer gjuterisektionen
med största sannolikhet att utvecklas mycket positivt under de närmaste
åren. Han tror även att de nordiska pressgjuterierna kommer att ha en
ledande ställning i Europa år 2010,  liksom de har i dag.

4 Genomförande

4.1 Ämne/detalj

Första steget var att ta fram ämnet, det skulle utgå ifrån det befintliga
samlingsröret. Den största ändringen var att det skulle kompletteras med en
sexkant för att få fäste vid fastsättning. Eftersom det finns en serie på fyra
samlingsrör skulle detta märkas på likvärdigt sätt som de övriga. Detta blev
ett litet problem, då de skiljer sig ganska mycket i utseende, de övriga är
längre och har bara anslutningar åt fyra håll till skillnad från detta som har åt
fem håll. Så det fick bli en liten kompromisslösning på detta problem. De
övriga samlingsrören är märkta både med TA-märke och SR-märkning på
båda sidorna, där SR står för samlingsrör och sedan har de en
sifferkombination efter SR märket. Dessa siffror talar om vilken storlek
samlingsröret har. Men då detta samlingsröret är så litet fanns det ingen
plats för märkning på båda sidorna. Slutligen beslutades att den bästa
lösningen var att sätta TA-märket på ena sidan och SR 20-märket på den
motsatta. När det ändå skulle tas fram nya verktyg ändrades även en gänga,
från tidigare G1/4 till G3/8, även detta för att likna de andra i serien.

När alla ändringar var klara och utseendet bestämt modellerades ämnet upp,
för att kunna användas som utgångsmaterial till den färdiga detaljen och
även för att nyttjas vid framtagning av pressgjutningsverktyg och
bearbetningsbackar (se bilaga 3).
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Dimensioneringen av röret utgick ifrån de förutbestämda gängorna, på dessa
mått byggdes sedan en bestämd godstjocklek. Denna tjocklek är en väl
beprövad dimensionering som brukar användas vid pressgjutning här på TA.

När ämnet var uppmodellerat och ritningen var klar lämnades den till
granskning. TA har det upplägget att olika personer har olika
ansvarsområden när det gäller granskning av ritningar, så olika ritningar
lämnades till olika personer, beroende på vad de var till. Det blev några turer
fram och tillbaka innan ritningen/modellen blev godkänd. Under tiden som
ämnet var på granskning kunde jobbet med detaljen fortsätta. Det blev som
med ämnet, att det blev några loopar innan den var godkänd.

4.2 Pressgjutningsverktyg

4.2.1 Formhalvor

För att kunna tillverka pressgjutningsverktyget behövdes en genomgång om
hur de är uppbyggda och i vilken ram detaljen skall tillverkas. Ramen är en
avgörande detalj för hur verktygen ser ut. Det används olika ramar beroende
på hur många detaljer det blir per skott och storleken på detaljen är också
avgörande för i vilken ram detaljen kan tillverkas. En liten detalj kan
tillverkas i en ram så att fyra detaljer per skott erhålls, medan bara en detalj
per skott kan fås, om den är av lite större format. Samlingsröret låg på
gränsen att kunna tillverkas i ramen för fyra detaljer. En annan viktig del det
behövdes tas hänsyn till var vilken praxis som de använder här på TA, för
att lägga upp strukturen i CAD.

För att ta fram nya pressgjutningsverktyg utgås från ett verktygsämne (se
bilaga 4a) som är beroende på vilken ram som används. Verktygsämnena är
framtagna på TA för deras egen räkning, för att få en enklare framtagning av
nya verktyg, i dessa finns redan uttag för fästen och liknande som alltid är de
samma. När verktygsämne är valt görs en boolesk operation1  mellan ämnet
och verktyget. Ämnet tas in i parten som en ”insert part copy”, vilket
innebär att en ändring på detaljen även ändrar verktyget.

1 Boolesk operation: Man tar bort all massa som en kropp från en annan. Detta sker genom
att förena de två detaljerna med varandra innan man tar bort den enas kropp ur den andras.
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Ämnet delas upp i tre delar, två formhalvor (se bilaga 4b) och ett ”paket”
med kärnorna. Till ram 01 som använts i detta fallet finns en höger och en
vänster fast respektive rörlig formhalva, så av de verktygsdelar som är
skapade görs en ”insert part copy”. Dessa bearbetas sedan olika beroende på
om det är en fast eller rörlig halva, med bland annat spår för ingöt och
utstötare och spegelvänt mellan de högra och vänstra halvorna.

Formhalvorna måste även kylas under pressgjutningen, för att de ej ska bli
för varma och för att de ska fylla sin funktion som ”kylmedia” åt den gjutna
detaljen. Dessa kylkanaler tas inte med i den uppmodellerade detaljen, utan
ritas bara ut på ritningen. Det finns redan förbestämda kylsystems-scheman
för pressgjutning, så det gäller att hitta ett kylsystem som passar till
formhalvornas utformning, för bästa resultat.

4.2.2 Kärnor

Paketet med kärnor (se bilaga 5a) som skapas vid delningen av
verktygsämnet, används i sin tur för att dela upp till de olika kärnor som ska
användas vid produktionen. Kärnorna är ej helt fullständiga efter att de
delats upp, i detta fallet i tre olika, utan det behövs vidare bearbetning på
dem (se bilaga 5b). En av kärntyperna behövde kompletteras med ett skaft,
planas i toppen och få radier, medan en annan bara behövde kompletteras
med radier. Det som var lika för samtliga kärnor var att alla var tvungna att
kompletteras med ett huvud som används som fäste. Detta används antingen
för att kunna hålla kärnan på plats eller att sätta fast det i maskinen så det
kan röras.

4.2.3 Övrigt till pressgjutningen

Det är inte bara formhalvorna och kärnorna som ingår i ett
pressgjutningsverktyg (se bilaga 6). Utan det behövs även utstötarplattor och
utstötarpinnar, för att kunna få ur detaljen ur verktyget. Då samlingsröret har
så många anslutningar går det inte att använda tillräckligt många rörliga
kärnor så det räcker, utan verktyget kompletterades med en fasta kärna i
varje formhalva. För att få dessa att sitta på plats och ändå kunna byta ut
kärnorna när de blir slitna  behövdes det ett lock som höll kärnan på plats,
det går under namnet underlägg i verktygets sammanställning.

Det har också tagits fram skäggdyna, stans och mothåll, för att kunna skägga
samlingsröret efter pressgjutningen. Detta sker automatiskt.

4.3 Bearbetning

Nästa steg i arbetet var att ta fram verktyg för att kunna bearbeta detaljen,
men först skulle det beslutas i vilka maskiner och i vilken ordning
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samlingsröret skulle bearbetas. Eftersom det har så många anslutningar kan
inte hela bearbetningen ske i ett tempo, utan den behöver delas upp i två.

I samråd med handledaren och förmän för ett par avdelningar beslutades i
vilken ordning och i vilka maskiner samlingsröret ska bearbetas. I ett tempo
bearbetas de två småhålen med ett fasonborr (se bilaga 7a), som borrar,
planar och ger en fas och sedan görs gängnorna. Detta tempo körs i en
manuellt laddad chuckautomat. Övriga anslutningar körs i en automatiskt
laddad chuckautomat. Även till den automatladdade har det tagits fram
fasonborr, men det behövs även ett fasonstål för den utvändiga gängan. För
att kunna utför dessa arbetsuppgifter har det även tagits fram nya backar till
de båda chuckautomaterna (se bilaga 7b). Det behövdes även nya gripdon
till roboten för att kunna ladda chuckautomaten och fixturer till laddbordet
att placera samlingsröret på.

4.4 Täthetsprov

Slutligen ska samlingsröret täthetsprovas, för att upptäcka eventuella porer
som har blivit i pressgjutningen. Då uppstod ett nytt problem som ingen
hade tänkt på tidigare. Det fanns ingen utrustning för att prova en detalj med
så många anslutningar åt olika håll. Efter en del förslag och funderingar
landade slutligen lösningen på en ny typ av upplägg. Ett upplägg är det stöd
där detaljen läggs vid provning. De befintliga proven har två cylindrar som
gör att det går att prova tre av de befintliga anslutningarna. Lösningen blev
ett upplägg med påmonterade cylindrar som gör att det går att täta även de
två sista hålen (se bilaga 8).

4.5 Operationskort/Arbetsinstruktion

Slutligen ska ett underlag tas fram för att ha vid tillverkningen. Ett
operationskort har tagits fram (se bilaga 9). Det innehåller en översikt om
vilka operationer samlingsröret ska genomgå, vilken maskin som används
vid de olika operationerna och hur lång tid det är beräknat att det ska ta att
ställa maskinerna. På operationskortet går det även att få reda på
tillverkningsfaktorn. Den innefattar tiden det tar att bearbeta detaljen och ett
procentpålägg som är beroende på de övriga tider som kan beröra
maskinerna, så som driftstopp, laddning, städning etc. Dessa övriga tider är
olika beroende på vilka maskiner det är. Det går även att utläsa vikten på
obearbetad detalj och vikten på de spån som bearbetas bort.

Arbetsinstruktionen innehåller en mer detaljerad beskrivning än
operationskortet (se bilaga 10). Där ska finnas all information som behövs
för att kunna plocka fram utrustningen som ska användas vid bearbetning av
samlingsröret. Här fås reda på vilka verktyg och verktygshållare som ska
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användas och i vilken spindel/position de olika verktygen ska sitta. Det går
även att utläsa vilka backar som ska användas och annan utrustning som
behövs. Information om maskintid, spindeltid, varvtal på spindeln och
matning är andra saker som kan hittas på arbetsinstruktinen. Det ska även
vara med vilken utrustning som behövs för att kunna kontrollmäta
samlingsröret, som olika tolkar och skjutmått.

5 Resultat
Under arbetet har det tagits fram underlag till många olika verktyg, som har
beställts från TA:s egen verktygsavdelning. Det har även beställts cylindrar
till täthetsprovet och plastbackar till laddbordet från underleverantörer.
Dessa delar hinner inte bli färdiga/komma till TA innan examensarbetet ska
vara slut.

Alla ritningar som är framtagna är kontrollerade och godkända av personal
på TA, så det är meningen att nästa gång samlingsrörets beställningspunkt
uppnås skall det produceras inom husets väggar.
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Bilaga 1

Utdrag ur TA:s sortiment
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Bilaga 2
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Bilaga 3

Samlingsrör 20, detaljen
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Bilaga 4
(a) Ämne ram 01, med urtag för kärnorna.

(b) En rörlig och en fast formhalva
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Bilaga 5
(a) Kärnpaket innan särslagning.

(b) En färdig kärna.
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Bilaga 6

Ingående detaljer i pressgjutningsverktyg
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Bilaga 7
a) Fasonborr

b) Backar till automatisk chuckautomat
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Bilaga 8

Upplägg med två samlingsrör.
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Bilaga 9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  IFS   MPC4                                                     020325 09:32

SYSTEM4 OPCARD                                                         1(XxX)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikelnr: 30971401   SAMLINGSRÖR 20             Rev: 0  ÄO-nr:

A Op  Ak Operationsbeskrivning     Belgrp Maskin Avd   G  Ställt   Tillvf    K U

1 010 EA GJPR 309 714-81           10B              3625  J   1.100  0.00490 1  J

1 020 EA RNSSL                     14A              3624  J   0.100  0.00014 1  N

1 030 EA S                         38N              3652  J   2.500  0.00195 1  J

1 040 EA 34Ä              3686  J   0.100  0.00008 1  J

1 050 EA 34E              3640  J   3.600  0.00473 1  J

1 060 EA SKÖ                      34Ä              3686  J   0.100  0.00008 1  J

1 070 EA ASYO+PROT                65B              3663  J   0.500  0.00350 1  J

Strukturlista

-------------

Artikelnr: 30971401   SAMLINGSRÖR 20            Rev: 0   ÄO-nr:

Enhet....: ST                                Rev-dat: 020131 -

Artikelnr  Beskrivning              Enhet   Antal  Pv At St Ltk

05050000   AMETALSMÄLTA           KG      0.201         1  A  M

05059900   AMETAL SPÅN                KG     -0.041        3  A  P



- 21 -

Bilaga 10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ARBETSINSTRUKTIONER 020325 08:40                    1(  2)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikelnr: 30971401   SAMLINGSRÖR 20              Rev 0    ÄO-nr:

Operation: 30    A:1  S                          Belgrp: 38N  Maskin:

Tempo  Artikel    Beskrivning                            Antal Enhet Lagerplats

-----  ---------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------

   0   RUBRIK     .                                                      ST

                   MASKINTID:  0.09

                  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  10   93277400   BACKAR                                               4 PA

  10   94277400   MELLANBACK  RIELLO                             4 PA

                      UPPSPÄNNING

                  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  22   93277500   FASONBORR                                           1 ST

  22   98001516   SPÄNNHYLSA Q15  PERMAN 20                  1 ST

  22   98013191   SP-H-CHUCK PERMAN STORLEK 20 ISO40           1 ST

                       B+P+F FÖR G3/8

                     SP TID: 0.04  VARV/MIN:2403  MATN: 0.15 MM/VARV

                  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  42   98001516   SPÄNNHYLSA Q15  PERMAN 20                        1 ST

      VARV/MIN: 622

  42   98013191   SP-H-CHUCK PERMAN STORLEK 20 ISO40           1 ST

  42   98002001   GÄNGTAPP                                        1 ST

                     G3/8

 990   UA 7053    JOAKIM HASSMER                         2212 ST
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     KONTROLLINSTRUKTIONER 020325 08:38                  2(  2)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikelnr: 30971401   SAMLINGSRÖR 20              Rev 0    ÄO-nr:

Operation: 30    A:1  S                          Belgrp: 38N  Maskin:

Tempo  Artikel    Beskrivning                          Antal Enhet Lagerplats

-----  ---------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 950   94055716   CYL HÅLTOLK  G3/8                                 1 ST

 950   98001070   GÄNGTOLK  G3/8                                  1 ST

 950   98001000   SKJUTMÅTT ÖVR MÅTT  MÄTUR, DIGI.                 1 ST

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     DOKUMENTLISTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentnr         Utgåva    Beskrivning

---------------         --------      ------------------------------

30971401               A         SAMLINGSRÖR SR 20

30971480               A         SAMLINGSRÖR SR 20

AS434                    6         RÖRGÄNGOR ENL. ISO 228


