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EXAMENSARBETE 

 i 

Viktreducering av hydraulmaskin F11-010 

Sammanfattning 

Möjligheter att reducera vikten på en hydraulmotor, som tillverkas på Parker Hannifin AB i 

Trollhättan, har studerats. Målet med arbetet var att ge förslag på hur motorn kan göras 

lättare för att nå det framtida målet att erbjuda kunder en lättviktsmotor (LWM) lämpad 

som fläktmotor. 

För att identifiera komponenterna och deras vikter vägdes alla delar var för sig. Värdena 

visade att trumhus, lagerhus, axel och lagerpaket stod för ca 75 % av motorns totala vikt. 

Arbetet koncentrerades därför på att reducera vikten på dessa delar. 

Flera koncept togs fram med lägre vikt och bibehållen prestanda. Vissa delar kontrollerades 

mot hållfasthet med handberäkningar och FEM-analyser. Enligt beräkningarna finns 

möjlighet att reducera vikten med 45 %. 

Om hydraulmotorn konstrueras enligt koncepten, bör det framtida målet kunna nås, till-

verkning av en lättviktsmotor som är betydligt lättare än dagens hydraulmotor. 
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BACHELOR’S THESIS 
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Weight reduction of hydraulic machine F11-10 

Summary 

The weight reducing possibilities for a hydraulic motor, produced by Parker Hannifin AB 

in Trollhättan, have been investigated. The goal was to provide suggestions for weight 

optimization to offer customers a light weight motor (LWM) that is well suited as a fan 

motor. 

The mass of each part was determined and their functions were identified. The result 

showed that the housings, shaft and bearings represented 75% of the motor’s total mass. 

The work was thus concentrated to these parts. 

Multiple suggestions were generated where weight and performance were taken into 

consideration. Some parts were analyzed with the aid of FEA-software and hand 

calculations. The result indicates that a weight reduction of 45% is possible. 

If the hydraulic motor is redesigned according to the concepts, the goal of a light weight 

motor can be achieved. 

Date: March 26, 2010  
Author: Peter Haddemo, Jenny Siljehög 
Examiner: Claes Fredriksson 
Advisor: Per-Ola Vallebrant, Parker Hannifin AB Kjell Niklasson, University West 
Programme: Mechanical Engineering, Product Development and Design 
Main field of study: Mechanical Engineering Education level: first cycle 
Credits: 15 HE credits 
Keywords Hydraulics, LWM, Fan motor, Parker, Light weight 
Publisher:  University West, Department of Engineering Science. 

S-461 86 Trollhättan, SWEDEN 
Phone: + 46 520 22 30 00  Fax: + 46 520 22 32 99  Web: www.hv.se 



Viktreducering av hydraulmaskin F11-010 

 iii 

Förord 

Detta examensarbete är utfört på Parker Hannifin AB i Trollhättan och är avslutningen på 

vår maskiningenjörsutbildning vid Högskolan Väst. Vi har haft privilegiet att genomföra 

vår utbildning i samarbete med näringslivet med så kallad co-op, som betyder ”cooperative 

education” eller arbetsintegrerat lärande.  

Högskolan Västs maskiningenjörsprogram rankas högt i statistik över anställningsbarhet 

och vann 2008 Teknikföretagens pris ”Årets teknikutbildning”. I motiveringen till detta 

nämns co-op och arbetsintegrerat lärande som bidragande del i studenternas förståelse till 

en framtida roll som ingenjör. 

Vi har genomfört alla våra co-opperioder på Parker där man har stöttat oss med kunskap, 

tålamod och respekt.  

Ett arbete där man skall presentera olika idéer hur man kan förbättra en produkt är alltid 

spännande och väcker ofta medarbetarnas nyfikenhet. Det är roligt att se att våra 

ansträngningar leder till nya idéer och diskussioner. Problemet har varit att bestämma sig 

för när antalet idéer räcker och resultatet skall sammanställas. Vilka lösningar skall hamna i 

rampljuset och vilka lämnas till framtida arbeten?  

Vi hoppas att ni som läser denna rapport tycker att den är intressant. 

Vi vill passa på att tacka alla hjälpsamma medarbetare och våra handledare 

Per-Ola Vallebrant på Parker och Kjell Niklasson på Högskolan Väst. 
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Nomenklatur 

 

Bent-Axis En typ av hydraulmaskiner där den roterande axeln och cylinder-

trumman är i vinkel för att åstadkomma kraftomvandlingen: 

tryck  linjär rörelse  cirkulär rörelse.  

Deplacement Mätetal för prestanda av hydraulmaskiner. Anges ofta i kubik-

centimeter (cm3, eller cc) där siffran motsvarar den volym hydraul-

vätska som transporteras för varje rotationsvarv av maskinens axel. 

F11, F1+, V12 etc Exempel på produktlinjer specifika för Parker Hannifin AB i 

Trollhättan. 

LWM Light Weight Motor, Parker Hannifin AB:s benämning på en 

framtida hydraulmaskin med låg vikt. 
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1 Inledning 

Forskning tyder på att mänskligheten kraftigt har påverkat jordens tillgångar och 

klimat [1]. Detta leder till att det ställs hårdare krav på energieffektivitet och etik i 

utnyttjandet av vår planets resurser. Filmen ”An inconvenient truth” bidrog till att 

lyfta miljöfrågorna från att diskuteras inom miljörörelsen till politiker och 

företagsledare. Allt fler ifrågasätter de multinationella företagens naturresurskrävande 

verksamheter och etiska agerande i utvecklingsländer.  

Inom olika branscher har stora som små aktörer känt av den våg av miljötänkande 

som sköljt över samhället. De som inte har miljöriktiga produkter i sitt utbud kämpar 

för överlevnad och omvänt kan de med utvecklad miljöprofil växa. 

På senare tid har krav på minskad materialåtgång och totalvikt gjort att vissa 

produkter, som är utvecklade under en tidsperiod då man inte insåg nutidens miljö-

hot, inte längre är optimalt utformade. Det är mot denna bakgrund detta arbete har 

genomförts. 

1.1 Företagsbeskrivning 

Parker Hannifin AB är ett helägt dotterbolag till Parker Hannifin Corporation. 

Allmänt används förkortningen Parker när något av dessa bolag omnämns. 

Parker Hannifin AB:s verksamhet i Trollhättan grundlades med ett patent från 1960 

av uppfinnaren Gunnar Axel Wahlmark, där principen för den sfäriska kolven föddes 

[2]. Wahlmark licensierade patentet till Volvo Flygmotor (numera Volvo Aero) för 

användning i bränslepumpar. På 1980-talet skapades det samägda bolaget 

VOAC Hydraulics av Volvo och Atlas Copco för att främja utvecklingen av mobila 

hydraulikapplikationer. Det är detta bolag som Parker Hannifin Corporation 

förvärvade 1996. 

Parker Hannifin Corporation grundades 1918 av Arthur Parker i Cleveland, Ohio 

(USA). 1924 startades tillverkning av pneumatik- och hydraulikkomponenter för 

fordons- och flygindustrin. 1957 började Parker förvärva andra verksamheter och 

bytte namn till Parker Hannifin Corporation [3]. År 2001 hade Parker köpt 58 

verksamheter sedan starten och kallar sig sedan dess ”världsledande inom 

kraftöverföringsteknik och styrteknologi inom mobila, industriella och Aerospace-

tillämpningar”. 

Företaget omsatte 2008 ca 12,1 miljarder dollar och har ca 50 000 anställda på 280 

tillverkningsenheter över hela världen idag. Verksamheten i Trollhättan har 282 

anställda. 

De största konkurrenterna till Parker Hannifin AB är tyska Bosch Rexroth, svenska 

Sunfab, franska Hydro-Leduc och italienska Casappa.  
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1.2 Projektbakgrund 

Parker strävar ständigt efter att tillgodose marknadens efterfrågan på produkter. 

Nuvarande och framtida kunders behov måste tillfredställas för att företaget ska 

kunna behålla en ledande position på marknaden. Då konkurrensen är hård, sker ett 

kontinuerligt arbete med produktutveckling av såväl nya som befintliga produkter. 

Inom segmentet för fläktmotorer finns en möjlighet att förbättra Parkers nuvarande 

produkt, F11-010, som används bland annat som fläktmotor. Den största 

konkurrenten har en lättare produkt som dominerar motorhydraulikmarknaden [4]. 

Fläktmotorer används främst i fordon med stort kylbehov såsom bussar, arbetsfordon 

och stridsvagnar. Inom de militära tillämpningarna är kravet på låg vikt extra 

betydelsefullt då det kan vara avgörande om transport kan ske med flyg eller ej [5]. 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjligheterna att uppfylla Parkers 

framtida mål, att utveckla en hydraulisk fläktmotor som kan konkurrera med 

nuvarande produkter på marknaden med avseende på vikt, prestanda och kostnad.  

Målet med denna studie är att kartlägga vilka möjligheter som finns att reducera vikten 

på hydraulmotor F11-010.  

1.4 Avgränsningar 

För att avgränsa projektet måste tillverkning av fysiska prototyper och detaljer ute-

slutas. Projektets tidsram på tio veckor tillåter inte de ledtider som tillverkningen av 

dessa kräver. 
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2 Hydraulmaskiner 

Med hydraulik avses i allmänna ordalag en teknik för att kunna omvandla och 

överföra mekanisk energi via ett hydrauliskt system. Hydraulik är den vetenskap som 

handlar om de mekaniska egenskaperna hos vätskor [6]. Fördelarna med hydraulisk 

kraftöverföring är hög effekttäthet och relativt låga förluster. De komponenter som 

behövs i ett hydraulsystem är producenter, transportörer och förbrukare av hydraulisk 

energi. Med producenter menar man pumpar som drivs med en extern motor, 

exempelvis en lastbils dieselmotor. Transportörer är de slangar som sammanbinder 

komponenterna, hit räknas även reservoarer och reglersystem. Förbrukarna är 

vanligtvis linjära i form av hydraulcylindrar, eller roterande i form av hydraulmotorer. 

2.1 Pump eller Motor 

Det finns ett antal olika varianter av hydrauliska pumpar och motorer. Här beskrivs de 

som kallas bent-axis med fast deplacement.  

Kraftomvandlingsprincipen som maskinen tillämpar kallas bent-axis, som är en axel 

och en cylindertrumma satt i vinkel. I cylindertrumman finns ett antal kolvar i 

cylinderlopp som trycker på axeln för att omvandla ett tryck till ett vridande moment. 

Deplacement är det mått på storlek som en pump eller motor har. Måttet visar den 

volym hydraulolja som passerar genom maskinen för varje varv axeln roterar [7]. 

Exempelvis en pump med deplacementet 39 cc pumpar 39 cm3 olja för varje varv 

maskinen roterar. Omvänt behöver en motor med 39 cc:s deplacement matas med 

39 cm3 olja för att rotera ett varv. Med fast deplacement menas att deplacementet inte 

kan ändras, till skillnad från en maskin med variabelt deplacement [8]. 

Mekaniskt är pumpar och motorer lika med avseende på ingående komponenter. Den 

stora skillnaden brukar vara i varvtal och att motorer körs åt båda håll.  

2.2 Komponenter 

Följande beskrivning gäller komponenterna i Parkers F11-010, en hydraulisk bent-axis 

motor med ett fast deplacement på 10 cc. Se figur 2.1 för delarnas benämningar. 

Anslutningarna där hydraulolja pumpas in och returneras kallas portar. Olja med ett 

tryck på ca 200-350 bar levereras till en av två portar. Portarna bestämmer rotations-

riktningen. 

Trycksatt olja leds via kanaler ned till en cylindertrumma (3) med flera cylinderlopp. 

Kolvar (10) tvingas nedåt och cylindertrumman roterar. Det är denna samverkan som 

omvandlar ett tryck till ett vridande moment. Det är bara halva sidan av cylinder-

trumman som är högt trycksatt, då den andra halvan returnerar olja. 



Viktreducering av hydraulmaskin F11-010 

 4 

Parkers bent-axismaskiner använder sig av kuggsynkronisering. Detta innebär att 

inbördes placering av cylinderlopp, kolv och axelns kulskålar bibehålls via kuggarna på 

cylindertrumman och kuggkransen (5).  

Axelns (9) bakre del där kolvarna sitter kallas drivskiva, kolvarnas vinklade ingrepp 

åstadkommer en rotation av axeln. Axelns främre del kallas axeltapp och det är där 

överförd energi i form av vridmoment kan nyttjas. 

I och med att kolvarna trycker på axeln i vinkel uppstår både axiell och radiell kraft, 

varför ett koniskt rullagerpaket (6) är placerat mellan drivskivan och axeltappen. 

Hela maskinen omsluts av två hus, ett trumhus (1) med anslutningarna och cylinder-

trumma och ett lagerhus (7) med axel och lagerpaket. Husens uppgift är att hålla 

delarna på plats, täta maskinen och se till att det finns anslutningar för diverse primära 

och sekundära funktioner [8, 5]. 

 

Figur 2.1 – Tvärsnitt av F11 hydraulisk motor [8] 

2.3 Problem med hydraulmaskiner 

Det finns två typer av förluster förknippade med hydraulmaskiner, volymmetriska och 

mekaniska. De volymmetriska innebär läckage mellan maskinens delar, såsom 

cylinderlopp och kolvar. Dessa är inte enbart oönskade, då de hjälper till att smörja 

maskinen. De mekaniska förlusterna är friktion mellan maskindelarna, främst i lager 

och andra anliggande maskindelar. Verkningsgraden på parkers hydraulmaskiner är ca 

90-95%, vilket är relativt högt. 

Kavitation är ett hydrauliskt fenomen som uppstår i vätskor med stort flöde och ett 

högt undertryck som följd [9]. När en vätska uppnår ett stort undertryck övergår 

bundna molekyler till gasform. När dessa sedan återbinds och imploderar kan kring-

liggande material skadas. Detta fenomen undviks genom att se till att det alltid finns 

olja som kan passera genom maskinen med hjälp av en så kallad återfyllnadsventil. 
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Om en hydraulpump körs för fort kan kavitation uppstå och den självsmörjande 

egenskapen kan gå förlorad, vilket leder till minskad livslängd på grund av över-

hettning. 

Om motståndet är stort så att trycket blir för högt kan läckage uppstå internt i 

maskinen men även i packningar och ledningar. Detta kan i sin tur skada externa 

maskindelar och maskinen kan sluta fungera om den inte längre är tät [10]. 

2.4 Applikationer 

Hydraulik används i fordon och arbetsmaskiner för att åstadkomma de funktioner 

som önskas. En eller flera pumpar omvandlar mekanisk energi som överförs till de 

förbrukande delarna. Dessa kan vara roterande eller linjära. Exempel på roterande 

förbrukare är motorer som driver borstar på sopmaskiner, sågsvärd på skogsmaskiner 

eller hjul för förflyttning av fordon. Exempel på linjära förbrukare är cylindrar som 

tippar lastbilsflak, flyttar bommar på en lyftkran eller pressar plåtar i en karossfabrik 

[5]. Figur 2.2 visar exempel på roterande applikation (hydraulmotor som driver hjulen) 

och linjär applikation (hydraulcylindrar som ger skopans rörelser).  

 

Figur 2.2 – Exempel på applikation av hydraulik 
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3 Materialstudie 

De material som används till F11-010 idag är samma som valdes när maskinen 

konstruerades på 1970-talet. Nyare produkter har utvecklats med andra material där 

fokus legat på lägre vikt. Tidigare var alla lagerhus och trumhus gjorda i gjutjärn, men 

på senare tid har en övergång till aluminium skett på vissa produkter. Inom andra 

industrier är även plast ett aktuellt material för att reducera vikt. Till trumhus och 

lagerhus för F11-010 används fortfarande gjutjärn. 

3.1 Aluminium 

Aluminium är en lättmetall med många goda egenskaper, se tabell 3.1, och kan 

användas inom olika områden, bland annat transport-, mekanik-, bygg- och 

förpackningsindustrier [11]. Det blir allt vanligare att stål ersätts med aluminium. 

Densiteten är 2700 kg/m3, som kan jämföras med stålets 7800 kg/m3. En annan 

fördel är den goda korrosionshärdighet som materialet får av det ytskikt som bildas 

vid kontakt med syre. Aluminium är konstruktionsvänligt och kan utsättas för både 

plastisk bearbetning, till exempel smidning och pressning, och skärande bearbetning, 

till exempel svarning, fräsning och borrning. Den elektriska och termiska lednings-

förmågan är god liksom svetsbarheten. Två mindre bra egenskaper är den låga E-

modulen som är 70 GPa och den låga utmattningshållfastheten. 

Aluminium är ett lättarbetat och formbart material. Det finns olika metoder för att ge 

materialet den form som önskas. Ett sätt är strängpressning, även kallat extrudering 

[12]. Detta tillvägagångssätt används vid tillverkning av aluminiumprofiler. Ett annat 

sätt är gjutning där smälta hälls i en form som sedan får stelna. Det finns olika 

tillvägagångssätt för gjutning. Tillverkning av aluminiumgjutgods kan göras i två olika 

gjutformar, engångsform och permanent form. Engångsformarna kan göras i sand, 

keramik eller gips. Vid användning av permanenta formar kallas metoderna kokill-

gjutning, pressgjutning och ”squeeze” gjutning. 

Vid gjutning av aluminiumlegeringar har mikrostrukturens grovhet och fas-

utvecklingen under stelningsprocessen en betydande effekt på materialets uppförande 

och egenskaper. Vissa aluminiumlegeringar har så hög hållfasthet att de kan jämföras 

med vissa konstruktionsstål. Brottgränsen ligger mellan 70-700 MPa. 

För- och nackdelar med att använda aluminium i hydraulmaskiner hittas i tabell 3.1. 

Tabell 3.1 

Fördelar Nackdelar 

Låg vikt Dåliga utmattningsegenskaper 

Lätt att bearbeta Låg E-modul 

Återvinningsbart  

God värmeledningsförmåga  
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3.2 Plast 

Plast används allt mer som lättviktsmaterial inom tillverkningsindustrin. 

Komponenter gjorda av olika metaller byts ut mot plastdetaljer. Att materialet är 

lättare leder i sin tur till många fördelar, se tabell 3.2. Dock har plast inte samma håll-

fasthetsegenskaper som metall.  

Plast består av polymerer och tillsatsämnen. Polymerer är en kemisk förening som 

representeras av två eller fler grundämnen som är bundna till varandra [11]. Det är 

tillsatsämnen och polymerkedjornas struktur som bestämmer materialets egenskaper. 

Inom motorhydraulik krävs att materialet tål utmattning för att klara trycket som 

uppstår i maskinen och även att det har goda värmeledningsegenskaper. Polymera 

material kan utsättas för kemiskt åldrande vilket innebär att molekylkedjorna bryts och 

skadar plasten. Skador kan orsakas av yttre faktorer såsom värme och ultraviolett 

strålning. Kemiska faktorer, såsom syre och alkaliska miljöer kan också skada plasten 

[13]. 

För- och nackdelar med att använda plaster i hydraulmaskiner hittas i tabell 3.2. 

Tabell 3.2 

Fördelar Nackdelar 

Låg vikt Låg hållfasthet 

Stor formbarhet Dålig värmeledningsförmåga 

Billigt Skadas lätt av yttre påverkan 
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4 Metod 

Tillvägagångssättet för att generera förslag till viktreducering av hydraulmaskinen har 

utförts i tre steg. Se figur 4.1. 

 

Figur 4.1 – Överblick tillvägagångssätt  

En grundligt utförd informationsökning är utgångspunkten i ett examensarbete [14]. 

Vidare bör även hänsyn tas till kvalitetsfrågor vid förändring eller nytillverkning av 

produkter. Därför togs kvalitetsdimensioner i beaktning under arbetes gång. 

Intervjuer och litteraturstudier bidrog till förståelse för hydraulik och den undersökta 

hydraulmotorn. Frågor som uppstod var: Är den nuvarande hydraulmotorn över-

dimensionerad? Kan material bytas ut eller tas bort? Kan komponenter exkluderas eller integreras? 

Frågorna låg som grund för det fortsatta arbetet med viktreduceringen. 

Viktreduceringen startades med en studie om produktutveckling och koncept-

generering [15]. Komponenterna granskades för att identifiera de delar som hade 

störst potential till förbättring. Vidare omvandlades frågorna från förståelsesteget till 

idéer i viktreduceringssteget. Dessa idéer blandades sedan med lösningar från liknande 

produkter. 

Koncepten från viktreduceringen kontrollerades sedan för att bekräfta dess relevans 

med hjälp av FEM-analys och handberäkning. 

4.1 Förståelse/Teori 

Beroende på vilken karaktär en uppgift har, finns det olika metoder att lösa den på. 

Den metod som har använts i detta examensarbete kallas den problemlösande. Dess syfte 

är att hitta en lösning till ett identifierat problem [14]. Utifrån denna valda metod 

användes sedan verktygen datainsamling och kvalitetsdimensioner för att finna och ut-

värdera information. 

Datainsamling genomfördes i form av intervjuer, observationer och litteratursökning 

[16]. Detta gjordes för att få ökad kunskap och förståelse om hydraulmotorer och 

deras funktioner. Intervjuer genomfördes både individuellt och i par. Resultatet från 

intervjuerna bidrog med lärorik kunskap från de medarbetare som har stor kunskap 

om funktion och komponenter inom hydrauliksystem. Observationer har gjorts vid 

montering av den befintliga F11-010. Litteraturstudien underlättade för förståelsen 

om hydraulik, material, tillverkningsmetoder samt gav allmän information. 

Viktreducering Kontroll Förståelse/Teori 
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Begreppet kvalitetsdimensioner står för de egenskaper som bistår produktens kvalitet. 

Ordet kvalitet betyder beskaffenhet och kommer från det latinska ordet qualitas. 

Definitionen varierar stort men kan tolkas som:  

”Den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav, dvs. behov eller förväntning som är 
angiven, i allmänhet underförstådd eller obligatoriskt.” [17] 

eller:  

”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa eller helst överträffa kundernas 
behov och förväntningar.” [18] 

 

Exempel på kvalitetsdimensioner för en fysisk produkt visas i figur 4.2. Vid produkt-

framtagningen var tillförlitlighet en viktig aspekt och hänsyn togs därför till dessa 

kvalitetsdimensioner. Exempelvis fick hänsyn till miljövänlighet inte försämra 

produktens prestanda. Mellan de resterande dimensionerna gjordes överväganden på 

vilka dimensioner som kunde behållas som de var eller förbättras på bekostnad av en 

annan. 

 

 

 

Figur 4.2 – Överblick av kvalitetsdimensioner [14] 

 



Viktreducering av hydraulmaskin F11-010 

 10 

4.2 Viktreduceringsmetod 

Funderingar kring ett eventuellt materialbyte på trumhus och lagerhus bidrog till att 

en materialstudie gjordes, se kapitel 3. Största delen av litteraturstudien utfördes 

genom att läsa och analysera böcker, artiklar och avhandlingar. Böckerna som 

studerades var studentlitteratur från kurserna Materiallära [11] och Maskinelement 

[19]. Andra ämnen som studerades utifrån böcker och kataloger var material, 

legeringar och gjuttekniker. Artiklar och avhandlingar söktes via nätet och databasen 

Scoopus.  

Med stöd av produktstudien, se avsnitt 5.1, kunde de komponenter med störst 

potential till viktminskning identifieras. Dessa komponenter har optimerats genom 

integrering, reducering och geometriförändring. 

Genom att studera liknande produkter från både Parker och deras konkurrenter 

kunde vissa lösningar inspirera till egna idéer. Detta gjordes genom studier av material 

via Internet, fysiska modeller och så kallad reversed engineering, där en produkt 

plockas isär för detaljerad analys. 

4.3 Kontroll 

Beräkningar av konceptens prestanda i jämförelse med befintlig produkt gjordes. Det 

som var intressant i sammanhanget var lagerlivslängd och hållfasthet. 

Lagerlivslängd beräknades i samband med utvärdering av lagerkoncepten i avsnitt 5.3 

med hjälp av ett beräkningsprogram. Ett simulerat belastningsfall lades på den 

nuvarande produkten och samma belastningar lades på olika lagerkoncept. Därefter 

rangordnades de efter uppskattad totalvikt och lagerlivslängd. 

För att kontrollera hållfastheten gjordes finita elementberäkningar. Analysen krävde 

3D-modeller av både befintliga komponenter och de nya koncepten. En jämförelse 

mellan dessa visade sedan om hållfastheten förändrats. Handberäkningar utfördes på 

den mest påkända delen av axeln och jämfördes med befintlig axel. Endast vridstyvhet 

beräknades då böjande krafter varierar från fall till fall. Det mest påkända tvärsnittet 

på den nuvarande axeln identifierades. Detta tvärsnitt jämfördes sedan med högt 

påkända tvärsnitt på konceptaxeln.   
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5 Viktreducering  

Det första som utfördes i viktreduceringssteget var att komponenterna i den 

nuvarande F11-010 studerades med avseende på funktion, material och vikt. Se avsnitt 

5.1. Sedan gjordes en intern och extern sökning för att se hur andra produkter har 

konstruerats. Nästkommande steg var konceptgenereringen. Förslagen presenteras i 

avsnitt 5.3-5.6. 

 

5.1 Produktstudie 

För att identifiera de komponenter med störst potential till viktreducering genom-

fördes en vägning av alla de ingående detaljerna. Se pareto-sammanställning i figur 5.1 

där komponenternas vikt presenteras i fallande ordning. 

 

 

Figur 5.1 – Viktfördelning 
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De sju tyngsta detaljerna utgör 90 % av maskinens totala vikt: 

 Trumhus   

 Lagerhus  

 Axel  

 Koniskt rullager (inre) 

 Cylindertrumma 

 Styrhylsa 

 Koniskt rullager (yttre) 

 

5.2 Idéer från andra produkter 

Både intern och extern undersökning av produkter på marknaden har gjorts för att 

hitta lösningar som var tillämpbara i konceptgenereringen. 

Den interna studien gjordes genom att granska produkter från dels F11 men även från 

F12, F1+ och V12/V14, som är andra typer av hydraulmaskiner. Områden som 

granskades var bland annat material, monteringsmetoder, lagerpaket och hus-

konstruktioner. 

Den externa studien genomfördes genom att analysera konkurrenternas motsvarande 

produkter. Analysen utfördes genom en jämförelse mellan beståndsdelar, geometrier, 

antal komponenter, material och vikt. Produktkataloger och fysiska produkter har 

också granskats. Fokus har lagts på de produkter som direkt kommer att konkurrera 

med den tilltänkta LWM. 

Vissa idéer visade sig mycket lämpliga för en del lösningar på de problem som uppstår 

vid viktreducering. Bland de mest framträdande är sättet att montera, och från vilket 

håll. I och med att man önskar montera från två håll måste maskinen tätas på något 

sätt. Andra idéer är hur den interna smörjningen skall gå till, här hade en av 

konkurrenterna ett smart sätt lösa detta på. Se avsnitt 5.4 för vidare information om 

detta. 
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5.3 Förslag på ändring av lager 

För att beräkna lagerlivslängd och jämföra detta med en alternativ lösning användes 

Parkers beräkningsprogram för lager [20]. Denna applikation, utvecklad av Parker, 

baseras på SKF:s beräkningsmetoder och de metoder som återfinns inom mekaniken. 

Att beräknade värden överrensstämmer med verkliga fall har styrkts med både labb-

test och fältprov. 

De variabler som justerades var:  

 Geometrier för hydraulmaskin 

o Avstånd till inre lager 

o Avstånd till yttre lager 

 Lagerdata för inre och yttre lager 

o Bärighetstal 

o Max utmattningslast 

o Inner och ytterdiameter 

o X,Y,e värde 

 

De värden som användes i alla testfall var en extern last på 1 kN radiellt och 1 kN 

axiellt som visas i figur 5.3, ett tryck på 250 bar samt ett varvtal på 3500 rpm. 

 

Figur 5.3 – Radiell och axiell last 

Programmet ger en beräkning av uppskattad livslängd och inte exakta värden, därför 

jämfördes alla nya värden med de som befintlig maskin har.  

För beräkning av vikten togs de delar som hade med lagrens geometrier i beaktning. 

Det vill säga de två lagren, den del av axeln som spänner över lagren samt den del av 

huset som omsluter lagren. Lagrens innerdiameter påverkar således direkt axelns 
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diameter och lagrens ytterdiameter påverkar direkt husets inre dimensioner. De 

värden som beräknats är inte exakta men stämmer för inbördes jämförelse. 

Eftersom den befintliga produkten har en onödigt hög uppskattad livslängd gjordes 

bedömningen att en halvering av denna inte utgör någon kritisk försämring av den till-

tänkta maskinen. 

För att begränsa alternativen och hålla de möjliga koncepten överblickbara justerades 

2 faktorer med 3 inställningar viket gav totalt 9 koncept för ett nytt lagerpaket. 

Lager som granskats är mindre, samma eller större i jämförelse med de i nuvarande 

maskin. Avståndet mellan lager är kortare, samma eller längre i jämförelse med 

befintlig maskin. Koncepten benämndes A-I och rangordnades efter livslängd och 

vikt. A är befintligt lagerpaket och satt som referens. Resultatet visas i figur 5.3. 

Observera att axlarna visar rangordningen. 

Figur 5.3 – Rangordning av lagerkoncepten efter vikt och livslängd 

Koncept E bedömdes vara bäst lämpat då det hade 48% av referenskonceptet A:s 

beräknade livslängd. Koncept B var fördelaktigt med avseende på vikt, men hade för 

kort livslängd. Därför ligger koncept E till grund för föreslagna dimensionsändringar 

på andra detaljer. Föreslagna lager är SKF 31305 och SKF 30205, eller motsvarande 

från annan tillverkare. 
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5.4 Förslag på ändring av axel 

Axeln, som är den del som har tredje störst vikt, analyserades för att hitta de områden 

där viktreducering kan åstadkommas. En orsak till den höga vikten är att den är 

massiv. För att kunna stabilisera axeln vid bland annat slipning av tätningsdiametern 

finns så kallade dubbhål. Hålen borras i var ände av axeln och det främre gängas. Ett 

kilspår är fräst i axeltappen. Kilspåret och det främre dubbhålet ger upphov till det 

mest kritiska tvärsnittet med avseende på vridstyvhet. Detta tvärsnitt har verkat som 

dimensionerande vid kontroll med handberäkning i avsnitt 5.4.1.  

Om två nya lager väljs, med mindre innerdiameter, kan axelns ytterdiameter minskas 

där lagren är placerade.  

Mellan rullagren sitter för närvarande en distansring. Denna ring är inte i kontakt med 

axeln vilket innebär att axeldiametern kan minskas mellan lagren. Bredden måste vara 

kortare än det inre lagret för att möjligöra montering. Ett radiellt hål kan även borras 

vid denna del av axeln för att dels underlätta smörjning av lager och dels ytterligare 

reducera vikt. Här uppstår då ett nytt möjligt kritiskt tvärsnitt, se handberäkning i 

avsnitt 5.4.1. 

Operationen som utförs när dubbhålen borras kan utökas genom att största möjliga 

hål borras från vardera hållet. 

Idag finns ett mellanrum mellan tätning och låsningsmutter som inte har någon 

funktion. Därför kan en förkortning av axeln göras. Om en ny typ av lagerlåsning 

införs kan axeln kortas ytterligare. 

Genom att öka storleken på faserna och minska ytterdiametern på drivskivan kan 

volymen minskas. Volymen kan också minskas genom att dels öka antalet kilspår och 

dels uttag där idag lagerlåsningen sker, dock måste en markering göras som visar vilket 

kilspår respektive lagerlåsningsspår som skall användas. Figur 5.4 visar möjliga 

områden för materialreduktion. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.4 – Genomskärning av axel visar möjliga viktreduceringsområden. 

Lager Lager Distansring 
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Idag är materialet runt kulskålarna onödigt tilltaget. För att reducera vikten i driv-

skivan kan ytterligare borroperationer tilläggas. Fem genomborrade hål kan placeras 

mellan kulskålarna ut mot ytterdiametern. Se figur 5.5. 

 

Figur 5.5 – Förslag på placering av borrade hål på drivskiva 

Ett annat alternativ för reducering av material och vikt runt kulskålarna är att förändra 

smidesformen för råämnet runt drivskivan. Drivskivan, som idag har en rund form, är 

inte i kontakt med någon annan komponent. Därför finns möjligheten att ta bort 

material på så sätt att ytterformen istället följer kulskålarna. Se figur 5.6. 

 

Figur 5.6 – Förslag på ny smidesgodsform för drivskiva 

Den del av axeln som väger mest är delen där lagren sitter. Ett förslag är att dela axeln 

i två delar. Vikt kan reduceras genom att låta den nedre massiva delen vara rörformad 

istället för massiv. Delningen kan exempelvis ske mellan tätningsytan och den gängade 

delen. Eftersom axeln roterar måste de två sammankopplade delarna utformas med 

ett icke cirkulärt tvärsnitt. De två delarna måste fästas då dragande kraft kan uppstå, 

detta kan ske genom skruvar eller kil. För att koppla samman de två delarna krävs en 

noggrann passning. 

 
 

Figur 5.7 – Förslag på delad axel 
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5.4.1 Handberäkningar 

För att kontrollera och verifiera att en ny geometri inte försämrar axelns hållfasthet 

gjordes överslagsberäkningar för hand. Kombinationen av en mindre ytterdiameter 

och ett genomborrat hål, placerat på axeln mellan lagren, jämfördes med tvärsnittet 

vid kilen. Se figur 5.7. Att axeln är delvis axiellt genomborrad har försummats vid 

beräkningarna eftersom vridspänningen ökar med ytterdiametern och är noll i 

centrum. Formler och värden är tagna ur formelsamling [21] och utmattningsgrafer 

som återfinns i bilaga A. Dimensioner som använts vid beräkningar hittas i figurerna 

5.8 och 5.9. 

 

 

Figur 5.7 – Pilarna visar de två fallen 
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Figur 5.8 – Axeltvärsnitt kilförband 

Formfaktorn är avläst till 2 [21]. 
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Max vridmoment: tvärsnitt genomborrat hål 
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Figur 5.9 – Axeltvärsnitt genomborrning 

En justering för spänningskoncentrationer måste göras i beräkningen då ett kilspår 

försämrar mer än ett genomborrat hål, formfaktorn α är 2 för kilspåret jämfört med 

1,4 för det genomborrade hålet. Därmed konstaterades att tvärsnittet vid det genom-

borrade hålet är mer vridstyvt än tvärsnittet vid kilspåret. 

 

Utmattning 

Den faktor som har jämförts är kf då de andra faktorerna har samma värde i båda 

fallen. 
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Det genomborrade hålet har ett mindre värde på kf än kilspåret vilket innebär att 

tillåten vridspänning blir högre. Alltså är denna del inte svagare än kilspåret med 

avseende på utmattning. 
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5.4.2 FEM-Analys 

Finita elementanalyser har utförts på den nuvarande och tilltänkta axeln och resultaten 

har jämförts. Svårigheten har varit att efterlikna det verkliga belastningsfallet, men 

eftersom ett jämförande test utfördes kan resultatet ändå ses som trovärdigt. 

Analysen är gjord på området kring drivskivan, eftersom vridstyvheten kontrollerades 

med handberäkningar. Syftet med analysen var att se om materialet på drivskivans 

ytterkant utsätts för mer påfrestning än tidigare. En låsning lades längs axeln där 

lagren stöder och laster, i form av ett tryck på 200 bar lades i kulskålarna. Dessa tryck 

simulerar kolvarnas tryck på drivskivan. Resultatet ses i figur 5.10. 

 

 

Figur 5.10 – Jämförande FEM-analys av axel, nytt utförande till höger 

Den maximala spänningen som uppstod i kanten vid båda analyserna uppstod på 

grund av låsningen och var därför inte relevant. Analyserna visar att den nya axeln 

utsattes för högre påkänning, dock var ökningen förhållandevis liten, från ca 15 MPa 

till ca 45 MPa. Detta kan relateras till materialets sträckgräns som är betydligt större 

(sträckgränsen för stål är ca 250 MPa), och den relativt höga belastningen på 200 bar. 
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5.5 Förslag på ändring av hus 

Trumhus och lagerhus utgör tillsammans cirka 65 % av motorns totala vikt. Därför är 

dessa komponenter extra viktiga att ta hänsyn till vid viktreducering. 

Husens inre dimensioner varierar med de inre komponenternas yttre dimensioner. 

Godstjockleken ska klara belastningen som motorn utsätts för. Skillnaden mellan de 

tunnaste och de tjockaste delarna i gjutgodset varierar stort. Orsaken till detta är att 

utsidan är vald att vara plant formad istället för att husen har en jämn godstjocklek. 

Detta leder till mer material och mer vikt än vad som är nödvändigt. Skruvförbandet 

som håller ihop lagerhus och trumhus gör godset tjockare än vad som krävs för att 

klara belastningen. Husen antas därför vara överdimensionerade.  

En inbyggd funktion i lagerhuset är de kanaler (4 st) som tryckutjämnar kamrarna 

före, mellan och efter lagren. Denna funktion gör att lokala försvagningar uppstår vid 

belastning och bidrar till den överdimensionerade geometrin på de ställen där 

kanalerna inte finns. Om axeln genomborras, se avsnitt 5.4, kan kanalerna ersättas 

med en tryckutjämnande kanal genom axeln. På detta sätt kan husets yttre dimension 

hållas så liten som möjligt. Här följer flera förslag för att minska vikten av husen. 

 

Förslag: Lagerhus och trumhus 

Lagerhuset kan dimensioneras utefter befintligt utseende, se figur 2.1, men justeras 

efter de ändringar på lager som gjorts. Se avsnitt 5.3. Detta medför att inner-

dimensionerna kan minskas. Den främre änden av lagerhuset kan öppnas för att till-

godose montering och för att undvika onödigt material. Denna öppning måste då 

stängas med en tätringshållare som sker på liknande sätt i dagens versioner av V12 

och V14.  

Trumhusets dimensioner kan minskas så att godstjockleken runt cylindertrumma och 

anslutningar hålls så liten som möjligt. I övrigt kan inte mycket ändras på grund av 

den komplicerade geometrin. 
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Förslag: Hus med anslutningstopp 

Principen bygger på andra liknande produkter, bland andra F1+ (Parkers lastbils-

pumpar) och huvudkonkurrenten Bosch Rexroths A2FM [4]. Tanken är att endast ett 

hus kan kapsla in alla ingående komponenter och ändarna kan stängas med ett tätande 

”lock”. Se figur 5.11. I detta fall kan den trycksatta delen tätas med en så kallad 

anslutningstopp, där den trycksatta oljan leds via kanaler in i cylindertrumman. En 

fördel med denna princip är att delen med portar och kanaler är mer utsatt för stora 

belastningar och då krävs ofta ett mer hållfast material. Med en anslutningstopp 

koncentreras detta mer hållfasta material till en så liten del av ytterhöljet som möjligt.  

I andra änden kan huset stängas med en tätningshållare på samma vis som i förslaget 

ovan. Öppning i båda ändar är nödvändigt för att tillgodose montering och be-

arbetning av de inre geometrierna. 

 

 

 

Figur 5.11 – Hus och anslutningstopp 

Förslag hopsättning 

Skruvförbandet består idag av fyra stycken M10, två med längden 40 mm och två med 

längden 80 mm. Att utöka antalet skruvar med mindre diameter och kortare längd på 

skruvarna kan leda till ett mindre behov av gjutgods runt trumhus och lagerhus. En 

cirkulär placering av exempelvis fem stycken skruvar i mindre dimensioner visas i 

figur 5.12. 
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Figur 5.12 – Förslag på skruvförband 

För att undvika att husens godstjocklek blir tjockare än nödvändigt på grund av att ett 

skruvförband används kan andra hopsättningar införas. Detta kan göras genom att 

utnyttja materialet som finns i husen istället för att addera material runt skruvarna. 

Tillämpning av detta kan ske genom gängor i de ändar av husen som möts. Samman-

kopplingen kan sedan utföras på olika sätt. I följande förslag används en gängad ring 

som skruvas samman med husen. I det första förslaget skruvas ringen fast invändigt i 

husen. Tätning kan ske genom o-ringar fästa i en fläns mellan husen. Ringen är 

gängad utvändigt och husen invändigt. Det andra utförandet innebär att ringen gängas 

fast invändigt utan tätande fläns. Tätningen sker direkt mellan husen. I det tredje 

förslaget sker sammankopplingen utvändigt. Ringen gängas invändigt och husen 

utvändigt, även här kan tätningen ske med eller utan fläns Se figur 5.13. Förslagen 

kräver låsning av förbandet på grund av yttre moment. Låsningen kan exempelvis ske 

med skruvar. 

 

Figur 5.13 – Förslag på gängad hopsättning med tätning 
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5.5.1 FEM-analys 

Finita elementanalyser utfördes för det nuvarande och det tilltänkta huset. Analyserna 

jämfördes på liknande sätt som gjordes med axeln. Krafterna som applicerades 

simulerade inte helt verklig last, som egentligen är i vinkel, men var relevant för att 

jämföra de två komponenterna. 

Målet var att undersöka om minskad godstjocklek skulle leda till försämrad hållfasthet 

jämfört med nuvarande lagerhus. Låsningar lades i flänsens bulthål och tre laster 

applicerades. Den första i form av ett tryck på 10 bar på alla invändiga ytor, samt två 

krafter á 2 kN för att simulera lagerbelastningar. Resultatet ses i figur 5.14.   

 

Figur 5.14 – Jämförande FEM-analys av hus, nytt utförande till höger 

Den maximala påkänningen uppstår i radien vid flänsen i båda fallen och visar sig vara 

en tryckspänning, vilken inte är lika allvarlig som en dragspänning. Spänningarna är 

ungefär lika stora, ca 39 MPa jämfört med ca 38 MPa. Spänningen i husens gods är 

lika stora (de turkosa områdena) med undantaget att i det befintliga lagerhuset finns 

en spänningskoncentration i dräneringskanalen där godset är som tunnast. Håll-

fastheten hos den nya konstruktionen bedöms därför vara lika bra eller bättre. 

5.6 Förslag på ändring av övriga komponenter 

Lagerlåsning 

Lageransättningen sker i dagsläget med mutter och låsningsbricka. De två 

komponenterna har tillsammans en höjd på cirka tio millimeter. Om låsningen 

komprimeras fås en kortare axel och ett kompaktare hus, vikten kan därmed 

reduceras. Ansättningen av låsningen i dagsläget är riskfylld eftersom muttern låses 

efter olika montörers känsla och precision vilket kan medföra olika axiella krafter på 

lagerpaketet.  

Genom att byta ut de två komponenterna till endast en självlåsande platta, blir både 

axel och hus kortare. Gängoperationen kan uteslutas och diametern kan väljas något 
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mindre. Om monteringen sker med hjälp av ett pressande verktyg som har ett 

konstant tryck elimineras även variationen med varierande axiell kraft på lagren. 

Cylindertrumma  

Ett genomborrat hål är placerat i mitten som används för att styra upp trumman med 

hjälp av en styrpinne. De fem cylinderloppen borras och brotschas så att de får ett 

deplacement på 10cm3, dock återstår material runt hålen ut mot ytterdiametern där 

ytterligare fem hål, med mindre diameter, kan borras. En liten viktreducering kan även 

göras genom att minska ytterdiametern vid kuggarna. 

Kuggkrans 

Kuggkransen är den komponent som är i kontakt med cylindertrumman och det är 

genom kuggarna synkroniseringen sker. I kombination med en minskning av cylinder-

trumman kan även kuggkransens ytterdiameter minskas. Kransen kan till viss del 

göras tunnare och därmed kan också axel och hus kortas. Därmed ökar lagerlivs-

längden då hävarmarna på de externa lasterna minskar.  

Distansring 

I nuläget placeras en distansring mellan de två koniska rullagren för att hålla dem på 

rätt plats. Ringen är tillverkad av stål.  

Distansringen kan uteslutas och istället integreras i lagerhuset. Material kan placeras 

helt runt om men det blir då ingen större materialreducering. Istället kan fyra block-

liknande utstick användas som lagren kan stöttas mot. 

Ett förslag är att göra en distanshylsa där det mindre lagret kan kapslas in så att de 

yttre geometrierna följer samma diameter, se figur 5.15.  

 

Figur 5.15 – Förslag på distanshylsa 

Om valet görs att fortsätta använda ringen kan ett materialbyte minska vikten, till 

exempel stålplåt eller aluminium. 
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6 Resultat och diskussion 

Nedan redovisas viktminskningen för konceptet med ett hus och en anslutningstopp. 

Komponenterna som ingår i konceptet kan ses i figur 6.1, för referens till tidigare 

utseende och komponenter, se figur 2.1. Vissa tidigare komponenter ersätts av en eller 

flera nya, såsom huset och anslutningstoppen. I andra fall är delarna nya och har 

funktioner som tidigare inte fanns, exempelvis tätningshållaren.  

 

 

Figur 6.1 – Koncept hus och anslutningstopp 

Vikten beräknades med funktionen för volymberäkning i CAD-mjukvaran för alla 

ingående komponenter. Sedan har volymen multiplicerats med densiteten för 

respektive komponent. I vissa fall är densiteten densamma som innan då samma 

material används, i andra fall har en ny densitet använts.  

Slutligen summerades alla komponenters vikt i en tabell och sammanställdes till ett 

resultat. Se tabell 6.1. 

1.  Axel 

2.  Tätningshållare 

3.  Axeltätning 

4.  O-ring 

5.  Rullager 30205 

6.  Distanshylsa 

7.  Rullager 31305 

8.  Kuggkrans 

9.  Kolvar (x5) 

10.  Hus 

11.  Cylindertrumma 

12.  Ventilskiva 

13.  Centrumaxel 

14.  O-ring 

15.  Anslutningstopp 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Tabell 6.1 

 

 

Tabellen visar att konceptet väger ca 3,9 kg vilket är ca 3,2 kg mindre än nuvarande 

maskin. Viktreduceringen är således ca 45 %. Merparten av viktminskningen kommer 

från att de yttre dimensionerna på huset och anslutningstoppen är mindre. Många av 

de lättare komponenterna är oförändrade. 
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6.1 Analys av arbetet 

Viktoptimeringsresultatet med en 45 % lättare maskin kan vara något missvisande. 

Särskilt med tanke på att FEM-analysen inte gjordes med laster och låsningar från 

verkliga förhållanden. Potential att sänka vikten till omkring dessa värden finns ändå. 

Om vikten kan sänkas till ca 3,9 kg som resultatet antyder, betyder det att Parker 

mycket väl kan bli konkurrenskraftiga på fläktmotormarknaden. Konkurrenternas 

produkter väger runt 5,5 kg, vilket ger ett spelrum att stärka upp konstruktionen där 

det kan behövas. 

Någon nämnvärd prestandasänkning antas inte heller ske, då komponenternas 

ursprungsfunktion och geometri har respekterats. Undantaget är lagerlivslängden som 

sänkts från en för hög ursprungsnivå.  

En överraskande upptäckt var att det föreslagna huset har samma, om inte bättre, 

hållfasthet än det befintliga lagerhuset. 

Kostnad för förändringen har inte reflekterats över alls, då bedömningen gjordes att 

detta är ett senare steg i utvecklingsfasen. En konservativ hållning har dock tillämpats 

med avseende på bearbetningsmöjligheter. 

6.2 Diskussion kring val av andra material 

På grund av tidsbrist gjordes inga finita elementberäkningar på alternativa hus gjorda i 

aluminium. Istället lades fokus på en ny konstruktion och design av ett hus i samma 

material som tidigare.   

Plast kan utformas så att den tål last bra. Men för husen är det inte ett bra materialval 

eftersom plast inte har de värmeledningsegenskaper som krävs. När lokal upp-

värmning sker i materialet och värmen inte leds bort blir plasten så varm att den får 

försämrade hållfasthetsegenskaper. Värmen uppstår vid pulserade lastfall och 

temperaturen kan stiga upp till 300 oC [22]. Användning av plast som material är alltså 

olämpligt. 
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7 Slutsatser och förslag till fortsatt arbete 

Målet med detta examensarbete var att kartlägga möjligheterna att reducera vikt på 

hydraulmotorn F11-010. Flera förslag har tagits fram som visar att vikten går att 

reducera upp emot 45 %. Detta har åstadkommits med hjälp av de beskrivna tillväga-

gångssätten. Arbetet koncentrerades till de tyngsta komponenterna: trumhus, lagerhus, 

axel och två koniska rullager. Tidigt i processen konstaterades att produktens ingående 

komponenter var överdimensionerade. Viktreduceringen åstadkoms genom att 

integrera, utesluta och geometriförändra dessa komponenter. 

Ett antal förslag på förändringar av den nuvarande F11-010 har angetts. Vissa är mer 

krävande än andra och fodrar också ett systematiskt genomförande om ett gott 

resultat önskas. Med systematiskt genomförande menas exempelvis labbtester, nya 

monterings- och tillverkningsverktyg. Koncepten är i vissa fall fristående och kan 

införas var för sig. Den stora viktminskningen ligger i de yttre dimensionerna vilket 

samtidigt kräver en förnyelse av monteringsmetoden. Därför måste ett strategiskt 

beslut fattas om det är värt att gå vidare med förslagen. 

7.1 Förslag till framtida arbete 

Nedan följer rekommendationer till fortsatt arbete gällande de problem och fråge-

ställningar som uppstått under arbetets gång.  

Kostnaden för förslagen behöver mer noggrant dokumenteras och analyseras. Som 

påpekats tidigare är detta ett senare steg i utvecklingsfasen där leverantörer, material-

val, tillverkningsmetoder etc. studeras. 

Alternativa material kan jämföras med varandra med samma geometrier för att få en 

bättre uppfattning om huruvida de är lämpliga eller inte med avseende på pris, 

prestanda och kanske även miljöeffekter. 

FEM-analysen kan göras mer fördjupad med avseende på olika material och 

geometrier. En grundlig undersökning saknas över vilka krafter som uppstår inuti en 

hydraulmaskin. En simulering som överrensstämmer med lab-tester och/eller fältprov 

skulle ge stora möjligheter för framtida utvecklingsprojekt. 

I dagsläget kan alla produkter och komponenter hittas i databasen JDE. Information 

om vikt och pris finns tillgängligt, men dessvärre upptäcktes fel i informationen vid 

kontrollvägningen. En kontroll och uppdatering är en lösning på detta. 

Powerboost är ett tillbehör till F11 för att minska effektförluster. I detta arbete har 

idén väckts att integrera denna detalj i huskonstruktionen. Inget konkret förslag har 

presenterats, men idén rekommenderas för framtida studier. 
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