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EXAMENSARBETE 
 

Demontering/monteringsstativ 

Prototypframtagning för SKF Spindel Service Center 

Sammanfattning 
SKF Spindel Service Center är en avdelning under SKF AB 
koncernen som specialiserat sig på reparation, service och 
förbättringar av befintliga verktygsspindlar. SSS erbjuder sin 
kunskap och tjänster över hela världen. Vid SSS i Göteborg finns 
ett behov av mer effektiva och säkra metoder vid demontering och 
montering av verktygsspindlar.   

Dagens arbetssätt för teknikerna på SSS vid arbete med 
verktygsspindlar saknar ett stativ som effektiviserar och 
underlättar för teknikerna vid montering.  

Målet med arbetet var att identifiera och dokumentera olika idéer 
på stativ med tyngdpunkten på ett slutgiltigt förslag. 5 olika 
förslag har behandlats varvid drivning med snäckväxel enhet har 
visat sig vara det förslag som motsvarar våra samt SSS 
uppställda krav, pris, prestanda och design. 

Nyckelord: Säkerhet, effektivisering, kostnad samt 
prestanda.  
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Språk:  Svenska Datum: 2003-06-02 
 
 

DEGREE PROJECT  
 

Stand for mounting and dismounting 

Prototyp production for SKF Spindle Service Center  

Abstract 
SKF Spindle Service Center is a division under SKF AB group 
which has specialized in repair, service and improvments on 
excisting tool spindles. SSS offers it´s knowledge and services all 
over the world. At SSS in Gothenburg there is a need for more 
efficient and safe methods in dismount and mounting of tool 
spindles. 

Today the Technicians at SSS use no stands when working with 
tool spindles. Stands would increase effiency facilitate for the 
technicians at the mounting. The target of this project is to 
identify and document several ideas for the design of a useful 
stand with main focus on one conclusive proposal. 5 different 
proposals have been dealed with. Worm gear driving have tended 
to be the proposal who has corresponded to ours and SSS 
demands as: costs, performance and design. 

Keywords: Safety, efficiency, costs and performance 
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1 Förord 
Den här rapporten är ett examensarbete är på 6 poäng och är 
utfört för SKF AB, Spindel Service Center i Göteborg under 
vårterminen 2003. Arbetet har huvudsakligen utförts på 
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla. Utbildningen vi slutför i 
samband med detta examensarbete är en tvåårig Produktions och 
Underhållsutbildning på 80 poäng.  

Examensarbetet, som innefattar att ta fram en prototyp på hur 
ett Demonterings/monteringsstativ kan se ut har både varit 
lärorikt och intressant. Detta för att vi har fått fria händer att ta 
fram en prototyp och lösa alla problem som vi stött på under 
projektets gång. 

Ett stort tack till alla berörda som hjälpt till med detta 
examensarbete såsom handledare Börje Åkesson på Spindel 
Service Center, teknikerna Mats, Ulf och Stefan på maskinhallen 
på Högskolan mm. Speciellt tack till konsult Hans Thorén på SKF 
för förslag, hjälp och rådgivning. 

Trollhättan den 2 Juni 2003 
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2 Symbolförteckning 
SSS = SKF Spindel Service 

D/M stativ = Demontering /Monteringsstativ 

3 Inledning/Bakgrund 
SKF Spindel Verkstaden var en underavdelning på SKF Sverige 
AB, som startades 1916. Avdelningen jobbade i alla år mot SKF:s 
interna servicebehov av verktygsspindlar och linjära produkter. 
Avdelningen har sedan 1999 även erbjudit sin specialkunskap för 
externa kunder, då namnbyte skedde till SKF Spindel Service 
Center. [ 5.] Under de senaste åren har avdelningen expanderat 
kraftigt och behovet av effektivisering har ökat. Behovet av säkra 
och snabba demontering och monterings metoder har efterfrågats. 
Detta resulterade i att vi såg möjligheter att designa och utveckla 
en säkrare metod vid demontering/montering av 
verktygsspindlar, med hänsyn till ergonomi och person säkerhet. 
Varefter vi skissade fram en enklare ritning på en tänkbar 
design, med tyngden av skissen lagd på funktionen. Vi 
presenterade förslaget tillsammans med olika tänkbara 
förbättringar som stativet skulle kunna ge för Johan Bengtsson, 
chef över alla Spindel Service Centers. Johan tog förslaget till sig 
och lovade att återkomma med besked. Förslaget godkändes ett 
par dagar senare varvid arbetet påbörjades.  

4 Syfte/Mål 
Examensarbetets syfte och mål är att för SSS räkning ta fram 
förslag på demontering/monteringsstativ med avseende på 
kostnad, design (storlek, kapacitet, personsäkerhets aspekter och 
funktionalitet på stativet). Förslagen kommer att behandlas av 
SSS, Göteborg och det är upp till avdelningen själv att avgöra om 
någon tillverkning skall ske.   

5 SKF Spindel Service Center 
Spindel verkstaden som den hette förr startades 1916 för att 
endast serva SKF`s spindlar. Då bestod verkstaden av ett fåtal 
spindeltekniker. År 1999 startades SSS i flertalet länder för att 
erbjuda sin expertis och tjänster för externa företag.  SSS, 
Göteborg bestod då av 6 stycken tekniker på mindre arbetslokal. 
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Under årens lopp har avdelningen expanderat både till antalet 
anställda och lokalyta. Just nu består avdelningen av 12 stycken 
anställda i ny lokal. (Se bild 1.) SSS Göteborg tar emot spindlar 
från hela Norden. SSS erbjuder sina kunder reparationer som 
innefattar: lagerbyten, balansering av spindel, 
verktygsförspänning, allmän konditionskontroll samt provkörning 
och inkörning i provbänk. (Se bilaga nr:7)  

SKF Spindel Service Center 

SS 101 

415 50 GÖTEBORG 

Tel:031-337 16 46 

http://spindelservice.skf.com 

Bild 1. Monteringslokal SKF Spindel Service Center 

5.1 Tankar och funderingar kring demontering 
/montering av spindelaxlar 
Johan Nilsson jobbar på SSS och har därmed stött på dessa 
problem med att demontera och montera spindlar. Därav har 
tankar och idéer om hur arbetet vid montering och demontering 
skulle kunna göras bättre, snabbare och säkrare funnits. 
Examensarbetet skulle bli ett bra verktyg för att utvärdera olika 
förslag och skissa på olika konstruktionslösningar som kommer 
ge en bra grund för eventuella framtida konstruktioner. 
Examensarbetet går ut på att arbeta fram olika förslag samt att 
presentera dessa med deras fördelar och nackdelar tillsammans 
med kostnader och detaljlistor. Det är sedan upp till SSS själva 
att ta beslut om ev. tillverkning av D/M stativ är av intresse.  

5.2 Dagens arbetssätt vid demontering/montering 
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I dagsläget demonterar teknikerna spindlarna på saxbord, 
arbetsbänk eller i en ny införskaffad demonteringsbänk. (Se bild 
2.) Demonteringsbänken fungerar bra och har effektiviserat och 
gjort arbetet säkrare vid demonteringen, men p.g.a. 
demonteringsbänkens kostnad vid inköp och storlek begränsar 
antalet bänkar till endast ett exemplar i nuläget. 

Bild 2. Demonteringsbänken 

När demonteringsbänken är upptagen så används saxbord samt 
arbetsbänkar. Under demontering på saxbord eller arbetsbänkar 
försvåras demonteringsarbetet. Säkerheten blir sämre, dels för 
teknikern samt att risken för skador på själva 
spindelkomponenterna ökar.  

Vid monteringen finns det i nuläget ingen specialutrustning som 
underlättar och gör arbetet säkert. Spindelaxlarna sätts antingen 
fast i skruvstäd, ställs på bänkar samt läggs i nylonblock. (Se 
bild: 3, 4) Dessa monteringsätt begränsar teknikerna till att 
montera spindeln på det mest ergonomiska och säkraste sättet. I 
de fall spindeln ej spänns fast i skruvstycket ökar risken för att 
spindeln åsamkar åverkan p.g.a. att den ej är säkrad.   
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Bild 2. Arbete med spindelaxel på arbetsbänk 

 

Bild 3. Spindelaxel liggandes i nylonblock 

5.3 Förslag på stativ arbetas fram 
Arbetet med att ta fram förslag på D/M stativ började efter att 
vårt förslag hade fått godkänt av SSS chefen Johan Bengtsson 
under vecka 5. Det första som gjordes var att tillsammans med 
handledaren på SSS vid namn Börje Åkesson visa den första 
skissen och diskutera vilka funktioner som skulle vara passande 
för  D/M stativet. I jakt på olika förslag och lösningar så 
kontaktades en konsult vid namn Hans Thorén som tog sig tid och 
hjälpte till med praktiska tips. Hans gav även förslag på olika 
kataloger samt materialförsäljare som skulle kunna vara 
lämpliga för D/M stativet. Ett av tipsen var att montera själva 
D/M stativet på ett saxbord (saxlyft) istället för ett teleskopiskt 
rörstativ, som var en av våra ursprungliga förslag. Fördelarna 
med ett saxbord skulle vara att saxbordet går att få långt ner 
utan att det bygger för mycket på höjden samt att teleskopstativ 
skulle förmodligen bli för vekt för de krafter vi räknat på. Om 
samma förutsättningar skulle krävas av det teleskopiska 
rörstativet skulle genast komplicerade och avancerade(dyra) 
lösningar krävas. Efter diskussion med handledaren Börje så 
insågs genast att saxbord var nödvändigt för att arbetshöjden inte 
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skulle bli för hög, vid arbete med de större modellerna av 
spindelaxlar. Vidare beslutades det att stativet skall lätt kunna 
demonteras från saxbordet då det ej används. Stativet bör på så 
vis bultas fast på saxbordet. Möjligheten att lyfta bort D/M 
stativet från saxbordet är nödvändigt för eventuella arbeten där 
stativet inte fyller någon funktion, och det står i vägen på 
saxbordet. 

SKF:s egna Tekniska Gymnasium på SKF:s område besöktes 
också, där vi blev lovade viss tillgång till deras maskinpark om 
det skulle behövas under arbetets gång. 

Under vecka 12 så beställdes kataloger från bl.a. Wiberger som 
säljer stoppringar och fjädrande låsstift som skulle behövas till 
konstruktionen. [ 3.] Visade förslaget även för Björn Lander 
lärare och teknisk ansvarig  på Högskolan i Trollhättan som 
trodde på grundkonstruktionen och rekommenderade en 
pneumatisk eller hydraulisk cylinder för resning och fällning av 
spindelaxeln på stativet. En hydraulisk cylinder skulle klara av 
mycket större belastning men i gengäld så skulle den behöva en 
motor, oljetank samt styrning för manövrering av cylindern. 
Tyngden på arbetet lades därför på att leta fram tillverkare av 
pneumatiska cylindrar och kontakta återförsäljare. Samtidigt så 
påbörjades framtagningen av skiss på stativ med pneumatisk 
cylinder i Autocad 2000i (2-D). Det bestämdes att lämplig 
chuckstorlek skulle vara ca: 8 tum (203mm), vidare bestämdes att 
chuckens röraxel skulle vara ca: 25-30mm utvändigt för åtkomst 
med  tryckoljepump slangen vid demontering/montering av 
lagren. Var även i HTU:s maskinhall och pratade med teknikerna 
Mats och Ulf, som också trodde på idén med att använda sig av en 
pneumatisk cylinder, då den enkelt går att reglera via en 
strypventil. Strypventilen kan justeras in så att vid ett eventuellt 
lufttrycksbortfall går cylindern sakta till sitt ändläge med 
bibehållen säkerhet. Beslut togs även att regleringen av cylindern 
skulle ske med tvåhandsfattning ( p.g.a. klämrisken). Någon form 
av inkapsling för att förhindra att andra än själva operatören 
skall kunna klämma sig vid manövrering är också önskvärt. 

Kontaktade Bosch Rexroth i Stockholm som säljer pneumatiska 
cylindrar och fick tips och hjälp med en allmän kraftberäkning. [ 
2.] Räknade fram att en cylinderdiameter på 125mm skulle 
behövas för att klara av 120 kg med en slaglängd på 320mm. 
Därefter gjordes beräkningar med hjälp av Timo, lärare på 
högskolan Trollhättan/Uddevalla med moment och krafter. 
Belastningen skulle bli ca: 2300Nm vid en lutning på cylindern 
med 45°, med ett tyngdpunktsläge vid chuckens framkant. Tog 
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kontakt med Mats i maskinhallen p.g.a. att det fanns oklarheter 
ang. cylinderns infästning och hur cylindern skulle röra sig. Fick 
till svar att det inte skulle bli några problem om man använde sig 
av tillverkarens fästen. Under vecka 13 så gjordes justeringar och 
ändringar på ritningen. Ritningen togs med till SKF och visades 
för handledaren och för Johan Bengtsson. Johan tyckte ritningen 
var bra, men att vi skulle diskutera vidare med Börje ang. 
förbättringar och andra förslag. Det bestämdes att det inte skulle 
tillverkas någon prototyp, utan att arbetets huvudsyfte skall vara 
att ta fram ett så bra förslag som möjligt. Det bestämdes även att 
D/M stativet inte fick kosta mer än ca: 25 000 kr. 

Provade med att räkna på olika momentpunkter för att se vad det 
skulle göra på erforderligt moment. (Se bilaga nr:6) 

Faxade ritningen till Hans Thorén med frågor och kommentarer 
för ett expertutlåtande. Tog även kontakt med Bosse Halsvik på 
Bosch Rexroths kontor i Göteborg [ 2.] och faxade ritningen som 
han lovade att titta på. Han tyckte att det var bäst att 
överdimensionera cylindern p.g.a. att angivna krafter på 
cylindrarnas kapacitet bara är baserade på teoretiska uppgifter. 
Man kan räkna med ca: 25% kraftförluster p.g.a. att luften är 
kompressibel, och att andra förluster kan finnas i systemet. 
Diskuterade även säkerhetssystem, och efterfrågade två- hands 
system. Bosse svarade att det enda godkända säkerhetssystemet 
såldes av Bosch rexroth och kostade ca: 16 000kr. Dock kan man 
komma undan med ett system som kostar ca: 1000-1500kr, men 
detta system var däremot inte godkänt. 

Bosse ringde och hade kollat på ritningen, hade en del 
synpunkter. Han trodde att det skulle bli en stor och skadlig 
belastning på kolvens topplagring samt att kolvstången skulle 
kunna bli utsatt för knäckning. Cylindern skulle få ta all tyngd 
från spindelaxeln och stativets vikt. För att undvika detta krävs 
att cylinderns fäste måste ändras till ett som ger mera stöd mitt 
på cylinderkroppen. Vi beslutade att vi skulle leta efter andra 
alternativ till drivningen. 

Vi hittade ett företag som heter Gustav Fagerbergs som bl.a. 
säljer pneumatiska och elektriska vriddon som skulle klara 5-12 
000Nm. [ 1.] Pratade med Stefan i maskinhallen som själv hade 
tillverkat dessa manöverdon, han förklarade även funktionen och 
gav förslag på hur det skulle kunna se ut. Bästa alternativet 
skulle vara att ha ett manöverdon på sidan av stativet och 
lagerbockar som ska ta upp tyngden och eventuell snedbelastning 
från stativet och spindelaxeln. 
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Ringde upp Fagerbergs [ 1.] och fick pris på manöverdon som 
klarade 589Nm vid 5,5 bars arbetstryck. Kostade 13 500kr plus 
reglerutrustning och div. andra tillbehör som t.ex. fäste. Det 
fanns även ett elektriskt drivet manöverdon med samma pris och 
med liknande mått, vilket verkade enklare samt att man slipper 
extra (dyr) styrutrustning och tillgång till tryckluft.  

Efter sökande på Internet så hittades en av SKF:s egna produkter 
för linjära styrningar kallat CRAB. [ 4.] Detta vriddon skulle 
också passa bra till stativet, dock hade det alltför fin precision och 
pris därefter. Ett sådant vriddon kostade mellan 45-100 000kr, 
vilket skulle spräcka budgeten direkt! Fick rekommendationer via 
SKF Multitech om att kontakta en person på företaget Swedrive [ 
6.] som säljer elektriskt drivna snäckväxlar.  

En elektriskt motoriserad snäckväxel som klarade av 600-800 Nm 
skulle kosta runt 5-7 000kr och ha dimensionerna 
300*200*200mm. Detta verkar vara det alternativ som ser bäst ut 
om man ser till storleken, vikten samt priset. 

Av de 5 förslag ovan som behandlats så har det sista med 
snäckväxelkonstruktion de bästa förutsättningarna, vilket 
resulterat i att det blir den lösning som kommer att tillämpas i 
det slutgiltiga förslaget. 

5.4 Säkerhetsaspekter stativ 
Efter diskussioner med personalen på avdelningen så framkom 
säkerhetsaspekterna. Skyddsombudet tyckte att det måste finnas 
någon säkrare vinkling av stativet. Grundidéen var att med hjälp 
av travers med block och lyftband, fästa runt ytteränden av 
spindeln och lyfta den från horisontellt läge till lodrät utan 
ändlägesdämpning. Denna metod ansågs av skyddsombudet på 
avdelningen tillföra en extra risk, om lyftbandet skulle lossa vid 
lägesändring av axeln. Dåvarande förslag på stativ var tvungen 
att omarbetas för att uppfylla kraven på önskad säkerhet. Olika 
förslag på säkerhetsförbättringar var tvungen att ha i åtanke vid 
det fortsatta konstruktionsarbetet.  

5.4.1 Säkerhet med pneumatisk cylinder 
Första förslaget på lägesändring (horisontellt- vertikalt) som även 
innefattade säker inbromsning, bestod av en pneumatisk cylinder 
för resning och fällning. Genom inställning av en strypventil så 
kan hastigheten på cylinderkolven sänkas. Detta innebär att vid 
ett eventuellt luftbortfall så sänker sig spindelaxeln i stativet 
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lugnt och fint genom att strypventilen bromsar den evakuerande 
luften när kolven vill åka tillbaka i cylindern. Vid arbetet med 
detta förslag framkom även idéen om tvåhandsfattning vid 
styrning av cylindern. Genom att använda sig av ett 
tvåhandssystem så skyddar man operatören från att få ena 
handen i kläm under manövrering av cylindern p.g.a. att 
operatören måste använda båda händerna vid manövrering. Efter 
efterforskning så visade det sig att det enda godkända 
tvåhandssystemet på marknaden kostade 16 000kr. [ 2.] Detta 
system skulle bli för dyrt. Dock går detta system att konstruera 
till en betydligt billigare kostnad, som dock ej är godkänt.  

5.4.2 Säkerhet med Norbro pneumatiskt manöverdon 
Säkerheten med Norbro pneumatiskt manöverdon [ 1.] är 
uppbyggt på liknande sätt som vid pneumatisk cylinder genom att 
även här använda sig av justerbar strypventil som bromsar 
kolvens återgång vid ett eventuellt luft borfall. Rörelsen drivs ej 
heller vidare om manöverdonet står still. 

 

5.4.3 Säkerhet med Bernard elektriskt manöverdon 
Säkerheten vid användandet av Bernard elektriskt manöverdon [ 
1.] vid eventuellt strömavbrott fås genom att dess konstruktion av 
två-stegs robusta växellåda har en självlåsande funktion. 
Manöverdonet går även att manövrera helt manuellt med ratt 
kopplat till drivningen på växelns sida om manövrering måste ske 
trots strömförsörjning saknas.  

 

5.4.4 Säkerhet med Swedrive elektriskt driven snäckväxel 
Säkerheten med en elektriskt driven snäckväxel [ 6, 11.] vid ett 
eventuellt strömbortfall erhålls genom att snäckväxeln är 
dynamiskt självhämmande. Med dynamisk självhämning menas 
att den levande kraften inte driver växeln vidare när driftmotorn 
stoppas. Dynamisk självhämning är endast möjlig vid mycket 
liten stigningsvinkel på snäckskruven och vid låga varvtal. Inga 
av Swedrives snäckväxlar [ 6, 11.] är helt dynamiskt 
självhämmande. Generellt kan man säga att stigningsvinklar 
mellan 1-8° ger mycket bra till- bra dynamisk självhämning. Det 
är viktigt att känna till att växellådan i sig själv inte är någon 
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säkerhetsanordning. I de fall då risk för personskada föreligger 
bör växellådan kompletteras med annat säkerhetssystem. 

 

5.4.5   Klämskydd 
För att ytterligare bättra på säkerheten och minska risken för 
klämskador bör stativet kapslas in runt de rörliga delarna med 
skyddsbälgar. 

5.5    Ergonomi 
Om man jämför med dagens arbetssätt så skulle stativet ge 
avlastning för rygg, nacke, leder mm. Genom att stativet är höj 
och sänkbart då det är placerat på ett saxbord så kan man lätt få 
en bra arbetsställning då spindlarnas längd varierar. Stativet kan 
även vinkla spindeln från horisontellt till lodrät position, så man 
får en bekväm arbetsställning vid inmätning av lagerlägen och 
vid själva monteringen av lagren. Tippningsfunktionen kommer 
att ha låsning i vertikalt läge respektive stöd i horisontellt läge 
med motoriserad drivning med säkerhets funktion vid eventuell 
störning. Vidare så kan stativets chuck låsas vilket leder till att 
man får hjälp med mothåll vid avdragning respektive ansättning 
av lagren. Stativets huvudaxel på vilken chucken sitter monterad 
kommer att vara ihålig så att man kan använda sig av SKF:s 
tryckoljemetod vid demontering/montering av lagren.   

5.6 Moment och hållfasthetsberäkningar 
D/M stativet är designat för att tåla en maximal spindelvikt om 
ca: 100kg, men det är vid en maximal last på 120 kg som 
hållfasthetsberäkningar gjorts för att få en viss 
säkerhetsmarginal. För att erhålla den mest optimala momentet 
vid själva vridningspunkten har beräkningar utförts på de olika 
förslagen. (Se bilaga nr:6) Vid första förslaget med en pneumatisk 
cylinder var beräkningar på erforderlig cylinderkraft tvungen att 
utföras. Detta var nödvändigt för att veta dimensionen på den 
pneumatiska cylinder som skulle användas till stativet. Vid 
beräkningarna testades olika vinklar på cylindern tillsammans 
med olika vridningspunkter för övre planet på stativet. 
Drivalternativet med pneumatisk cylinder visade sig inte vara det 
bästa alternativet. Cylinderns arbetsvinkel och infästningar 
bidrar till att cylindern utsätts för ogynnsamma 
arbetsförhållanden. Kolvstångens utgång från cylindern samt vid 
bakre infästningen är de mest kritiska områdena. 
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Resterande drivalternativs momentberäkningar har utförts med 
betydligt enklare formler/beräkningar. Det enda faktorer som har 
behövts tas hänsyn till är storleken på lasten och dess avstånd till 
vridningspunkten. (Se bilaga nr:6)    

 

5.7 Stativets utförande  
Nr Egenskap Beskrivning Målvärde 

1 Antal handhavare Antal personer som 
minst krävs för att 
kunna manövrera 
stativet 

1 person 

2 Bärförmåga 
vertikalt 

Stativets maximala 
bärkraft vertikalt  

Max 120 kg  

3 Bärförmåga 
horisontellt 

Stativets maximala 
bärkraft horisontellt 

Max 120 kg 

4 Korrosions-
beständighet 

Stativets förmåga att 
motstå rost och 
korrosion 

Endast material 
som står emot 
korrosion 

5 Storlek Stativets storlek Höjd: 363mm 
Bredd: 410mm  
Längd: 397mm 

6 Tomvikt Stativets egenvikt  Ca: 45kg 

7 Utformning Stativets utformning Inga vassa, skarpa 
delar 
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8 Livslängd Stativets livslängd 
innan större 
reparationer krävs 

Inga beräkningar 
gjorda inom 
området 

9 Flexibilitet Stativets förmåga att 
ta upp flera alt. av 
axlar 

De flesta modeller 
beroende på 
antalet dummys.  

10 Åtkomlighet Åtkomlighet kring 
stativet 

Åtkomligheten är 
störst på motsatta 
sidan till motorn. 

11 Vridbarhet Vridbarhet från 
stående till liggande 
position  

0-90° 

12 Motståndkraft mot 
smuts och olja 

Stativets förmåga att 
motstå föroreningar 

Låg. Underhåll 
krävs 

13 Mobilitet Stativets flyttbarhet 
från saxbord 

Stativet går att 
lyftas bort från 
saxbord 

14 Värmebeständig-het Stativets förmåga att 
användas i hög temp. 

Max 90° 

15 Kylbeständighet Stativets förmåga att 
användas i låg temp 

Min –30° 

16 Användarvänlighet Stativets 
Användarvänlighet 

Enkel  

17 Rotations 
noggrannhet 

Stativets noggrannhet 
vid rotation av chuck 

Ej hög. Lagerna är 
icke 
precisionslager. 

18 Utrymmesbehov 
när stativet inte 
används 

Stativets förmåga att 
ge plats till annat jobb 

Möjlighet finns 

 

5.8 Stativets funktioner 
Stativet kan röra sig mellan horisontellt och vertikalt läge (0-90°) 
med hjälp av snäckväxelenheten. I respektive ändläge kommer 
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stopp att finnas, som hindrar stativet från att gå förbi ändläget. I 
det vertikala läget finns även ett fjädrande låsstift som hindrar 
stativet från att kunna falla tillbaka till horisontellt läge som en 
extra säkerhets funktion. 

Justering i höjdled sker med hjälp av saxbordet som stativet är 
monterat på. Saxbordet manövreras med tillhörande 
manöverpanel. Vidare kan även själva spindelaxeln rotera mot- 
eller medurs tack vare den lagrade chuck axeln. Spindeln kan 
även låsas fast med ett låsstift placerat mellan de två lagerhusen 
på chuck axeln, då detta är nödvändigt vid t.ex. demontering eller 
montering av lager.   

5.9 Stativets Komponenter 
Eftersom arbetet utförts i SKF:s regi så har det varit positivt att 
utgå så mycket som möjligt från SKF:s egna produkter.  

5.9.1 Spindel adapter (dummy) 
För att kunna montera spindelaxeln i chucken så krävs en 
adapter som fungerar som koppling mellan chuckens backar och 
själva spindelaxeln. Adaptern finns inte färdig att köpa så 
tillverkning av sådan kommer att krävas. Adaptern kommer att 
konstrueras så att den skall passa så många olika typer, och 
storlekar av spindelaxlar som möjligt. Det kan dock bli 
nödvändigt att tillverka ett flertal adaptrer för att täcka in de 
mest förekommande axeltyper som skall användas i stativet. 
Aluminium 4212 alternativt Alumec [ 9.] är två material typer 
som  rekommenderas för att erhålla en starkt samt lätt 
konstruktion på dummyn. (Se bilaga nr:5, 3)     

5.9.2 Chuck 
Valet föll på en chuck med en diameter på 8 tum (203mm), det 
skulle innebära att chuckens vikt skulle hamna på ca:15 kg. 
Chucken är av vanlig standard, och av samma typ som finns i 
vanliga svarvar mm. [ 8.] Valet att använda sig av chuck för 
låsning av spindelaxeln är att den är kraftig och käftarna i 
chucken ger en säker låsning av spindelaxeln. För att få en 
flexibel och säker fastsättning av axlar på chucken måste 
möjligheten till ett brett sortiment på käftar finnas till hands. (Se 
bilaga nr:3)   
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5.9.3 Chuck axel 
Lageraxeln kommer att bestå av ett rör med invändig diameter på 
27mm och en utvändig diameter på 35mm. Invändiga 
dimensionen på axeln är vald så att man skall kunna trä igenom 
slang och munstycke på SKF:s tryckoljepump vid demontering 
och montering av lager på spindelaxeln när denna sitter på plats i 
stativet. Axeln kommer att slipas och riktas för att få en perfekt 
lagerpassning. Axeln kommer att tillverkas i rostfritt stål för den 
ej skall rosta. Axeln kommer att tillverkas på SKF. (Se bilaga 
nr:3)   

5.9.4 Lager chuckaxel 
D/M stativet kommer att utsättas för radiella krafter men även 
axiella krafter vid arbete med spindelaxel i lodrätt läge. Här har 
därför arbete lagts ner på att hitta lager som skulle passa in 
under dessa belastningsförhållanden. 

Valet föll på ett Y-lager som har en sfärisk ytter ring vilket 
innebär att lagret är självinställande. Lagret beställes som en 
komplett enhet med tillhörande lagerhus. [ 7.] Lagerenheterna 
kommer att placeras på distanser som sitter svetsade på den övre 
plattan. Det finns även möjlighet att fästa distanserna med hjälp 
av kraftiga bultar som skruvas genom övre plattan och i själva 
distanserna. Distanser måste användas för att man ska få 
erforderlig frigång för chucken. Lagerenheterna bultas fast på 
distanserna för säker infästning samt att man fortfarande ska ha 
möjligheten att enkelt kunna demontera lagerenheterna för byte 
av lager eller service. (Se bilaga nr:3) 

5.9.5 Drivaxel för resning/fällnings mekanism 
Snäckväxelns utgående sekundäraxel kommer genom en 
axelkoppling kopplas samman med en massiv axel  ∅20mm. Även 
denna axel kommer att tillverkas i rostfritt stål. Axelns uppgift 
kommer bli att dels överföra snäckväxelns vridande moment, 
samt även bära upp tyngden av stativet och dess last samt även 
eventuell snedbelastning. Lagringen kommer att ske med hjälp av 
2 stycken lagerbockar samt av snäckväxelns egna lagring på 
utgående sekundäraxel. Överföringen av det vridande momentet 
till stativets resning och fällnings mekanism kommer att ske med 
hjälp av massiva bockar som sitter svetsade på lageraxeln och 
bultade fast till stativets övre planslipade platta. Axel kommer att 
tillverkas på SKF enligt konstens alla regler med riktning och 
slipning för att få en perfekt passning av lagren till axeln. (Se 
bilaga nr:3)    
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5.9.6 Lagerbockar 
Momentum har stor sortering av det mesta inom: lagring, 
drivning, tätning samt underhåll, och våra lagerbock enheter 
kommer härifrån. [ 7.] Stativet kommer att bestå av 2  stycken 
lagerbockar vars uppgift blir att dels fungera som en led, för 
stativets rörelse 0° till 90° samt även ta upp den totala 
belastningen från stativet och dess last. Lagerbockarna kommer 
att bultats fast på stativets övre platta och ha en presspassning 
mot axeln. (Se bilaga nr:3) 

5.9.7 Axelkoppling övre platta/drivaxel stativ 
För att kunna överföra det vridande momentet från stativets 
drivaxel till den övre plattan krävs det en kraftig koppling. Denna 
koppling kommer att tillverkas på SKF. Utförandet på 
axelkopplingen kommer påminna mycket om lagerbockarna som 
sitter på samma drivaxel, men med den skillnaden att de kommer 
sakna lagring och vara i massivt utförande. Axelkopplingarna 
kommer att svetsas fast mot drivaxeln för att erhålla ett säkert 
förband, samt bultas fast med kraftiga skruvar som går genom 
den övre plattan. (Se bilaga nr:3)  

5.9.8 Snäckväxel 
Efter samtal med Swedrive som säljer snäckväxlar och 
bläddrande i deras snäckväxel katalog [ 11.] hittades en lämplig 
snäckväxel med tillhörande motor. (Se rub. 5.9.10) 

Snäckväxeln har dimensionerna: 183*156*228 (l*b*h), väger 
15,0kg och kostar 6470kr. Med denna snäckväxel och 
nedanstående elmotor skulle resning och fällnings momentet ta 
ca: 7,5 sekunder, vilket skulle passa stativets funktion mycket 
bra. Swedrive [ 6.] erbjuder ett antal olika dispositionsmöjligheter 
för att kunden skall erhålla den optimalaste positionen. 
Disposition nr 1 passade våran lösning utmärkt, vilket innefattar 
en horisontellt liggande motor. En sådan position på 
snäckväxelenheten skulle i vårt fall ge bäst arbetsyta och skulle 
ta minst plats på saxbordet. (Se bilaga nr:3) 

5.9.9 Infästning av snäckväxel 
Infästningen av snäckväxelenheten till stativet sker genom bultar 
som det finns färdiga fästen för på snäckväxelhuset till 
motsvarande på stativets sida. [ 6.] Infästningen av 
snäckväxelhuset sker på två av dess sidor vinkelrät mot varandra 
för maximal stabilitet och styrka. (Se bilaga nr:3) 
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5.9.10 Elmotor snäckväxel 
Val av elmotor blir en 4-polig, 230V, 50Hz Siemens på 0,37kW 
som lämnar 1200Nm (600Nm kontinuerligt). [ 6, 11.] Motorns 
varvtal ligger mellan 1350- 1470vpm. Motorn har dimensionerna: 
204*141*112 (l*b*h), väger 6,0kg och kostar 1200kr. (Se bilaga 
nr:3) 

5.9.11 Manövreringsreglage snäckväxelenhet 
Snäckväxelenheten kommer att kräva ett elektriskt reglage för 
start/stopp, upp/ner. Två hands grepp är en bra lösning för 
erhålla en säkrare upp och ner gång. Det skall även finnas 
nödstopp på manöverpanelen och vid stativets direkta närhet för 
uppkomna  nödsituationer. 

5.9.12 Axelkoppling snäckväxel/stativ 
Axelkopplingen mellan snäckväxelns axel och stativets axel får 
tillverkas på SKF då Swedrive saknar försäljning av dessa 
detaljer. Kontaktade genom Swedrive [ 6.] även en firma i 
Göteborg som säljer axelkopplingar, men tyvärr så var deras 
kopplingar onödigt dyra och klumpiga. Snäckväxelns utgående 
axel har spår för standard Woodruff kil. Axeln går att få i 2 
utföranden: massiv och dels som hålaxel. För att få en matchande 
axelkoppling som inte bygger onödigt utåt, så kommer 
snäckväxeln att beställas med en hålaxel som har ∅35H8. 
Lämplig kil till denna axel är en 3,3mm Woodruff kil. 

Stativets axel som är i massivt utförande kommer att förses med 
spår för standard Woodruff kil, mellan dessa axlar skall 
axelkopplingen sitta för att överföra momentet från snäckväxel 
enheten. Då snäckväxelns sekundär axel är grövre än själva 
stativaxeln så får axelkopplingen tillverkas så en lämplig 
övergång erhålls. P.g.a. det stora momentet som kommer att 
överföras från snäckväxeln till stativets axel kommer 
axelkopplingen överdimensioneras, men ändå bli mindre än en 
elastisk axelkoppling med en nominell max belastning på 950Nm. 
Axelkopplingen kommer att tillverkas av rostfritt stål för att 
motverka uppkomsten av korrosion. (Se bilaga nr:3) 
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5.9.13 Stativets ram 
Stativets övre och undre platta är tillverkad av 10mm valsad 
aluminium platta från Tibnor [ 9.], för att erhålla en låg vikt, 
kombinerat med ett lättbearbetat och starkt material. Avståndet i 
höjdled och sidled på stativets ram mellan övre och undre plattan 
har anpassats för att kunna rymma snäckväxelenheten och 
drivaxeln med dess lagringar. Stativet kommer i så stor grad som 
möjligt att tillverkas i aluminium. Där extra höga påfrestningar 
sker, används en aluminium legering som kallas Alumec. [ 9.] 
Utgångsläget har varit att hålla stativets konstruktion och vikt så 
lätt som möjligt. (Se bilaga nr:3) 

5.10 Lista över stativets delar 
 

Detalj Nr: 
(se även 
bilaga nr:3) 

 

Detalj: Åter-
försäljare: 

Art.nr/be-
teckning: 

Pris: 

1. Chuck Hintze AB 203ZNS00 3435:- 

2. Lagerbockar 
(2st) 

Momentum 
AB 

SY20TF 277:-/st 

3. Lager (2st) Momentum 
AB 

SJ-30FM 414:- 
/st 

4. Snäckväxel Swedrive AB F110DF31 6470:- 

5. Drivmotor 
(Siemens) 

Swedrive F110B4F85 1200:- 

6. Lageraxel 
∅30mm 

Tillverkas på 
SKF 

  

7. 

 

Låsstift 
chuckaxel 
(M8) 

Wiberger GN717.1A5 38:- 

8. Stoppring Wiberger DIN705 30 13:- 

9. Valsad alu. 
platta (2st) 

Tibnor 4212 250:-/st 
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10. Kulspärr-bult 
resning/fäll-
ning 

Wiberger GN113 

8*30 

188:- 
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11. Lageraxel 
resning/fäll-
nings 
mekanism 
∅20mm 

Tillverkas på 
SKF 

  

12. Axelfäste Tillverkas på 
SKF 

  

13. Axelkopp-ling 
snäckväxel/ 
stativ 

Tillverkas på 
SKF 

  

14. Spindel 
adapter 
(dummy) 

Tillverkas på 
SKF 

  

15. Manöver-
panel 
(standard) 

Elverkstan 
SKF 
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6 Slutsats 
Slutsatsen man kan dra av detta arbete är det har varit krävande 
att hitta en stark och tålig konstruktion som uppfyller kraven på 
prestanda och den bestämda budgeten på 25 000kr. Av de 
behandlade förslagen har alla utom det valda förslaget med 
snäckväxelenhet lagts åt sidan p.g.a. att pris, prestanda 
alternativt konstruktion ej uppfyllt de ställda kraven.  

Vår förhoppning är att resultatet av detta projekt kommer att 
bidra till avdelningens fortsatta utveckling av 
demontering/monterings tekniker. Vidare är vår förhoppning att 
arbetsförhållandena gällande säkerhet, ergonomi samt 
effektivisering kommer att utvecklas.  
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Bilagor 
1. Cad ritning stativ med pneumatisk cylinder. 

2. Cad ritning stativ med Norbro pneumatisk manöverdon. 
Sprängskiss och funktionsbeskrivning Norbro pneumatiskt 
manöverdon. 

3. Cad ritning stativ med Swedrive snäckväxelenhet. 

4. Cad ritning på spindeladapter (dummy). 

5. Faktablad Bernard manöverdon AS80 

6. Moment beräkningar (stativled) 

7. Broschyr SKF Spindel Service Center 
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1 Förord 
Den här rapporten är en fördjupningsdel i examensarbetet: 
Demontering/monterings stativ, som utförts på SKF AB, Spindel 
Service Center under vårterminen 2003. Arbetet har 
huvudsakligen utförts på Högskolan i Trollhättan/Uddevalla. 
Utbildningen vi slutför i samband med detta 
examensarbete/fördjupning är en tvåårig Produktions och 
Underhållsutbildning på 80 poäng. 

I den här rapporten har vi undersökt och gått in djupare på de 
olika drivalternativen som stativet kan utrustas med. Eftersom vi 
fått fria händer med att utrusta stativet med olika drivalternativ 
har det varit mycket motiverande och intressant. En stor del av 
tiden under arbetets gång har ägnats åt att ringa återförsäljare, 
kontakta konstruktions konsulter samt sökt efter information på 
Internet. 

Trollhättan den 2 Juni 2003.      
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EXAMENSARBETE 
 

 

Drivalternativ för demontering/monterings stativ 

 

Sammanfattning 
Detta fördjupningsarbete behandlar de olika drivsätten som 
demontering/monterings stativet kan utrustas med. 5 stycken 
förslag behandlas i denna rapport. Alla drivalternativen beskrivs 
funktionsmässigt, dess uppbyggnad samt hur de är monterade i 
stativet. Drivalternativen jämförs med varandra med sina för och 
nackdelar, samt dess prisskillnader.  

Målet med denna fördjupningsdel har varit att utveckla de olika 
drivningsalternativ som vi har jobbat med i huvuddelen på 
examensarbetet.    

Nyckelord: Säkerhet, prestanda, kostnad samt design. 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Dokumentinformation 
Utgivare: Högskolan Trollhättan/Uddevalla, Institutionen för Teknik 
 Box 957, 461 29 Trollhättan 
 Tel: 0520-475000 Fax: 0520-475099 E-post: teknik@htu.se 
Författare: Mattias Kristiansson 
 Johan Nilsson 
Examinator:  Olov Andréen 
Handledare: Börje Åkesson 
Poäng: 4 Nivå: B 
Utbildning: Produktions och Underhållsteknik 
Språk:  Svenska Datum: 2003-04-25 



Drivalternativ demontering/monterings stativ 2003-06-02 
_________________________________________________________________________ 

 

4 

 
 
 

DEGREE PROJECT 
 

Drive alternatives for dismounting and 
mounting stand 

Abstract 
This further project treats the different drive alternatives which 
the dismount/mounting stand can be equiped with.  

5 different proposals is treated in this project. All drive 
alternatives describes functionaly, it´s construction and how they 
are mounted in the stand. The drive alternatives are compared 
with eachother with it´s advantages, disadvantages and it´s cost 
difference. 

The goal with this further project  have been to develop the 
different drive alternatives, which we have worked with in the 
main degree project. 

Key words: Safety, performance, costs and design. 

 

_________________________________________________________________________ 

Publisher: University of Trollhättan/Uddevalla, Department of Technology 
 Box 957, 461 29 Trollhättan, SWEDEN 
 Phone:+46 520 47 50 00 Fax:+46 520 47 50 99 E-mail: teknik@htu.se 
Author: Mattias Kristiansson 
 Johan Nilsson 
Examiner:  Olov Andréen 
Advisor: Börje Åkesson 
Subject: Production and Maintenance Technology 
Language:  Swedish Date: 2003-04-25 



Drivalternativ demontering/monterings stativ 2003-06-02 
_________________________________________________________________________ 

 

5 

Innehållsförteckning 

1 FÖRORD ......................................................................................................................2 

2 SYMBOLFÖRTECKNING ........................................................................................6 

3 INLEDNING/BAKGRUND ........................................................................................6 

4 SYFTE/MÅL ................................................................................................................6 

4.1 LYFT MED TRAVERS................................................................................................6 
4.1.1 Funktionen i stativet.......................................................................................7 

4.2 MANÖVRERING MED PNEUMATISK CYLINDER.........................................................7 
4.2.1 Funktionsbeskrivning .....................................................................................7 
4.2.2 Dubbelverkande cylinder ...............................................................................8 
4.2.3 Funktionen i stativet.......................................................................................8 

4.3 MANÖVRERING MED NORBRO PNEUMATISKT MANÖVERDON..................................9 
4.3.1 Allmänt...........................................................................................................9 
4.3.2 Funktionsbeskrivning .....................................................................................9 
4.3.3 Manöverdonsfakta........................................................................................10 
4.3.4 Konstruktion.................................................................................................10 
4.3.5 Funktionen i stativet.....................................................................................10 

4.4 MANÖVRERING MED BERNARD ELEKTRISKT MANÖVERDON.................................11 
4.4.1 Funktionsbeskrivning ...................................................................................11 
4.4.2 Funktionen i stativet.....................................................................................11 

4.5 MANÖVRERING MED SWEDRIVE SNÄCKVÄXELENHET...........................................11 
4.5.1 Allmänt om Swedrive snäckväxlar ...............................................................11 
4.5.2 Funktionsbeskrivning ...................................................................................11 
4.5.3 Funktionen i stativet.....................................................................................13 

 

 



Drivalternativ demontering/monterings stativ  2003-06-02 

    

- 6 -

2 Symbolförteckning 
Demontering/monteringstativ = D/M stativ 

3 Inledning/bakgrund 
Detta fördjupningsarbete är en del av examensarbetet: 
Demontering/monteringsstativ, och kommer att ta upp de olika 
drivalternativ för resning och fällning av spindelaxel som D/M 
stativet kan utrustas med. Fördjupningsarbetet kommer att ta 
upp de 5 olika drivalternativ som bearbetats. Arbetet kommer att 
beskriva funktionen på varje alternativ, dess för och nackdelar, 
priset, samt behov av eventuell tilläggsutrustning.  

Bakgrunden till denna rapport ligger i att det var en av de 
svåraste delarna i själva examensarbetet att finna olika 
drivalternativ till stativet. Stativets drivning var tvungen att 
uppfylla de uppsatta kraven såsom: små yttermått, låg vikt, lågt 
pris, tåla hög belastning, samt vara säkra alternativ om ett ström 
eller luftbortfall skulle inträffa. Vi såg direkt en chans att lite 
djupare förklara funktionen på de olika drivalternativen, då det 
säkert skulle uppkomma en del frågor kring dessa 
drivanordningar.  

4 Syfte/mål 
Syftet med rapporten är att ge ett bra underlag vid en eventuell 
tillverkning av stativet. Målet är att förklara hur de olika 
drivsystemen fungerar och är uppbyggda, dess prestanda, design 
samt pris.   

4.1 Lyft med travers 
Lyft med travers är det alternativ som använts tidigare vid 
hantering av tyngre spindelaxlar, och denna metod skulle kunna 
utnyttjas även då spindelaxeln sitter fast i stativet för resning och 
fällning. Genom att fästa lyftband runt yttersta delen av 
spindelaxeln kan man resa och sänka spindelaxeln. När önskad 
position intagits (0° eller 90°) så kommer spindelaxeln att säkras i 
detta läge genom ett låsstift.  

Fördelarna med denna metod är att stativets konstruktion blir 
enkel, billig samt att redan befintliga verktyg utnyttjas.  
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Nackdelen med denna typ av förslag är säkerhetsrisken som 
kommer att bli större än vid utnyttjande av andra drivsätt. Vid 
resning, respektive fällning så finns alltid risken att lyftbandet 
kan gå av eller halka av spindelaxeln. Om det är en stor och tung 
spindelaxel kommer det att bli en stor massa i rörelse som kan 
orsaka stora materialskador, och även personskador om teknikern 
skulle hamna i vägen. Man bör dock ta i beaktning att det är på 
detta sätt som teknikerna arbetar idag, med undantaget att man 
inte har något stativ att sätta fast spindelaxeln i. Detta alternativ 
skulle vara en klar förbättring mot dagens arbetssätt, men med 
säkerheten som viktig stötepelare så kommer detta förslag långt 
ner på listan. 

4.1.1 Funktionen i stativet 
Kraften från traversen överförs till stativet genom en enkel, men 
kraftig led på stativet. I respektive ändläge finns det ett stopp 
som låser stativet i dess läge. Ändläges dämpning saknas. 

4.2  Manövrering med pneumatisk cylinder 

4.2.1 Funktionsbeskrivning 
En pneumatisk cylinder drivs av trycksatt luft från en 
kompressor. I vårt fall så är arbetstrycket mellan 5-8Bar. 
Luftflödet och därmed kolvhastigheten är i stort sett konstant. 
Ökar man trycket till cylindern så ökar även cylinderns kapacitet 
inom dess hållfasthet. Den pneumatiska cylindern har i 
allmänhet två kammare, kolvsidan och kolvstångssidan, som 
åtskiljs av en kolv med tätning Genom att styra luften till 
ovansidan eller undersidan av kolven kan man få kolvstången att 
röra sig inåt eller utåt. Kolvstångens utåtgående rörelse kallas 
plusrörelse och kolvens inåtrörelse kallas minusrörelse. 
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Då det gäller själva cylinderns funktion skiljer man mellan 
enkelverkande och dubbelverkande cylindrar. Dubbelverkande  
kommer av att cylindern aktiveras pneumatiskt i båda 
riktningarna medan returslaget hos enkelverkande cylindrar sker 
med hjälp av t.ex. gravitationskrafterna från lasten. (Se bild 1.) 

                              

Bild 1. Dubbelverkande cylinder 

 

4.2.2 Dubbelverkande cylinder 
Om man trycker in luft i cylinderns nedre del så kommer kolven 
och kolvstången att pressas uppåt/utåt, luften på den andra sidan 
måste då evakueras för att rörelsen inte skall stoppas upp. 
Genom strypventiler kan teknikern bromsa den utgående luften 
och på så sätt även bestämma hastigheten på rörelsen. När så 
kolven och kolvstången skall gå tillbaka till sitt ursprungsläge så 
blir funktionen omvänd, d.v.s. luften pressas nu in i cylinderns 
övre del vilket tvingar ner kolven och kolvstången och luften 
evakueras genom cylinderns nedre del. Även här sitter en 
strypventil som gör att man kan styra hastigheten på 
returrörelsen. Även då ett eventuellt strömavbrott inträffar med 
luftbortfall som följd, kommer cylindern att gå tillbaka till sitt 
ursprungsläge då luften som finns kvar i cylindern pressas ut. 
Detta leder till att den pneumatiska cylindern med sina 
strypventiler är en säker konstruktion. 

4.2.3 Funktionen i stativet 
En dubbelverkande dragande kolvstångscylinder placeras i ca: 
45° lutning mellan det övre och undre planet på stativet. 
Cylindern fastsätts med ledade fästen från leverantören för att 
erhålla flexibilitet vid arbetsrörelserna. (Se bilaga nr:1) 
Cylinderns uppgift blir att resa och fälla spindelaxeln 0-90°. 
Genom att räkna ut vart momentpunkten är som mest 
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utbalanserad samt vilken vinkeln cylindern bör jobba i, kommer 
man fram till att en cylinder med kapacitet på ca: 2800Nm 
behövs. [ 1.]        

4.3 Manövrering med Norbro pneumatiskt manöverdon 

4.3.1 Allmänt 
Genom sin dokumenterade långa livslängd och kompakta 
konstruktion används idag flowmate/norbro pneumatiska 
manöverdon världen över till alla typer av ¼ varvsmanövrering. 
Manöverdonsserien består av idag av 12 storlekar från 12 till 
5000Nm vid 6 bars arbetstryck, vilket möjliggör att inom dessa 
gränser alltid dimensionera en väl anpassad storlek.  

4.3.2 Funktionsbeskrivning 
Manövrering sker genom växelvis lufttillförsel via 
matningsportarna i gaveln. När luft matas genom den högra 
porten leds luften via ena gejden in till utrymmet mellan kolvarna 
och pressar dessa samman vilket medför att spindeln rör sig 
medurs. Vid ett eventuellt luftbortfall kvarstår donet i sitt 
läge.(Se bild 2, samt bilaga nr:2) 

Bild 2.          
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4.3.3 Manöverdonsfakta 
Drifttryck:  Max 8,3 Bar 

Media:  Luft eller ej korrosiv gas 

Temp. Område -20˚C till 100˚C 

Rotationsriktning: Moturs rotation vid trycksättning av höger 
luftport 

Rörelse: 90˚ med ca: 1˚ överrörelse 

4.3.4 Konstruktion 
• Strängsprutat aluminium hus utgör ett högvärdigt 

tryckkärl. 

• Patenterat system med motgående kolvar av 
kuggstångstyp med fullt kuggingrepp över kuggsegmentets 
hela längd. 

• Kolvar monterade på rostfria gejdrar lagrade i 
polyacetatlager i vardera gaveln eliminerar helt den s.k. 
”byrålådseffekten”. 

• Unikt luftdistrubitionssystem via gejdrarna möjliggör 
lufttillförsel via ena gaveln utan borrade kanaler i huset. 

• Samtliga rörliga delar är smorda vid montering vilket 
medför att ytterligare smörjning ej är nödvändig. (Donet 
kan dock utan hinder drivas med oljehaltig luft). 

• Monteringsfläns enligt ISO 5211 

4.3.5 Funktionen i stativet 
Manöverdonet placeras på sidan av stativet, monterat på ett 
special anpassat fäste för klara ta upp den motkraft som 
manöverdonet kräver för att vrida spindelaxlarna. Donet kommer 
att arbete endast ¼ varv, från det horisontella till det vertikala 
läget. Det dubbelverkande manöverdonet tål som mest 8,3 bars 
tryck vilket skulle innebära att den tilltänkta manöverdonet 33-
40R skulle klara en belastning på 870Nm.   [ 2.] 
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4.4 Manövrering med Bernard elektriskt manöverdon 

4.4.1 Funktionsbeskrivning 
Funktionen påminner om det pneumatiska manöverdonet, men 
här används en elektrisk motor istället. Monteringen sker på ett 
liknande sätt som det pneumatiska manöverdonet. Donet kan 
utrustas med 3-fas, 1-fas eller likströmsmotor. Den kompakta 
konstruktionen ger låg vikt i förhållande till det angivna 
momentet. Manöverdonet har en självlåsande konstruktion och 
ratt för manuell manövrering. Stannar motorn så låses 
manöverdonet i det läge som den befinner sig i, vilket är en bra 
säkerhetsaspekt vid ett eventuellt strömavbrott. [ 2.] 

4.4.2 Funktionen i stativet 
Manöverdonet placeras på sidan av stativet, monterat på ett 
special anpassat fäste för klara ta upp den motkraft som 
manöverdonet kräver för att vrida spindelaxlarna. Donet kommer 
att arbete endast ¼ varv, från det horisontella till det vertikala 
läget. Skillnaden från det pneumatiska manöverdonet är att här 
kommer kraften från en elmotor istället för tryckluft. (Se bilaga 
nr:2) Reglering av manöverdonet sker med en enkel elektrisk 
manöverpanel för upp/ner och start/stopp. Det kommer även 
finnas möjlighet att kunna aktivera nödstopp på manöverpanelen 
och på själva stativet. 

4.5 Manövrering med Swedrive snäckväxelenhet 

4.5.1 Allmänt om Swedrive snäckväxlar 
Swedrive är en av Skandinaviens största tillverkare av 
snäckväxlar och skruvdomkrafter. Växlar som tack vare sin unika 
utformning med fackverksuppbyggda växelhus, erbjuder många 
inbyggnadslösningar samtidigt som växellådan genom sin 
speciella konstruktion blir robust och tål verkligen tuff drift 

Swedrives snäckväxelenhet är en bra och billig lösning, när man 
vill förflytta stora vikter på ett säkert sätt. 

4.5.2 Funktionsbeskrivning 
En elmotor driver via en elastisk axelkoppling en snäckväxel som 
ändrar utväxlingen så stor styrka på utgående axeln från 
snäckväxel- huset erhålles. Själva snäckväxeln består av en 
snäckskruv (primäraxeln), snäckhjul, utgående axel, växelhus 
tätringar samt lagringar. (Se bild 3.) 
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Snäckskruven är tillverkad i legerat sätthärdat stål. Båda 
gängflanklerna är slipade till stor noggrannhet och hög ytfinhet i 
CNC gängslipmaskiner. Som standard är skruven högergängad.  

Snäckhjulet är tillverkat i ett stycke. Materialet är 
centrifugalgjuten specialbrons SS 5465. Kuggbearbetning sker i 
kuggbearbetningsautomater med hög noggrannhet och god 
stabilitet. 

Utgående axel (sekundäraxeln) är tillverkad i stål SS 2142 eller 
motsvarande. Finns i utförande med en axeltapp eller med två 
tappar (genomgående). Som alternativ axel kan hålaxel med 
invändigt kilspår levereras. 

Växelhuset är tillverkat i silumin SS 4244. Genom sin unika 
fackverkskonstruktion är växelhuset mycket kraftigt, vilket i sin 
tur är viktigt för bra ingreppsförhållanden och god funktion. 
Bearbetning sker på så sätt att alla väsentliga mått bearbetas i 
samma uppsättning. Detta ger en mycket hög noggrannhet och 
snäva toleranser. Alla växelhusets sidor, utom primärsidan, 
bearbetas. Detta innebär många inbyggnadsmöjligheter. 

Alla axelgenomgångar har tätringar av radialtyp. Axlarnas 
tätningsläge är insticks slipade för att uppnå bästa 
tätningseffekt. Materialet i tätringarna Nitrilgummi som har ett 
temperaturområde från –35 till +95°C. 

Primäraxeln (ingående axel) är i ände A lagrad i ett fast inspänt 
lager som tar upp både radiella och axiella krafter (dubbelt 
vinkelkontaktkullager). Änden B lagras i ett spårkullager som 
enbart tjänstgör som stödlager. 

Sekundäraxeln (utgående axel) är lagrad i 2 stycken rikligt 
dimensionerade spårkullager för lång livslängd. 

Genom att snäckväxeln kan fås dynamiskt självhämmande så 
kan man bibehålla en hög säkerhet även under ett strömavbrott. 
Att snäckväxeln är dynamiskt självhämmande menas med att 
den levande kraften inte driver växeln vidare när drivmotorn 
stoppas. Ingen av Swedrives snäckväxlar är helt dynamiskt 
självhämmande. Generellt kan sägas att ju mindre 
stigningsvinkel på snäckskruven man har desto mer 
självhämmande är växeln. 1° till 8° ger mycket bra till bra 
dynamisk självhämning. [ 3.] 
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Bild 3.                  

4.5.3 Funktionen i stativet 
Snäckväxelenheten placeras på sidan av stativet, monterat på ett 
special anpassat fäste för klara ta upp den motkraft som 
manöverdonet kräver för att vrida spindelaxlarna. Donet kommer 
att arbeta endast ¼ varv, från det horisontella till det vertikala 
läget. Kraften från snäckväxelenheten kommer att överföras till 
stativets axeln genom en kraftig axelkoppling. Kraften förs vidare 
från stativets axel till den övre plattan via 2 stycken 
specialtillverkade fästen. (Se bilaga nr:4) 
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