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ABSTRACT  

This report will present a master thesis done by two students at Mälardalens Högskola in 

Eskilstuna. The work includes a product development process that is used to develop and present 

an electric-driven hydraulic pump.   

Rehobot Hydraulics is a Swedish company working with development, production and 

marketing of their products that are based on high-pressure hydraulics. The assortment is large 

and offers pumps, jacks, lift systems, rescue tools and cylinders.  

The focus of this work will be on developing a product that will expand the range of pumps. 

Thus, a development of a hydraulic pump driven by an electric motor is conducted. The 

customer behind this product is Porsche. Today, Rehobot Hydraulics has no proprietary electric-

driven hydraulic pump; instead, they buy a certain pump and resell it. The new product will 

therefore be an electric powered version that will be able to fit into the same oil reservoir that 

is used today in the 2500-series hydraulic pumps. 

Since the product will be used intermittent and not for continuous operation, the authors 

wanted to develop a product that is suitable for all users. 

At the start of the process, the authors were met by three questions: 

1. How shall the product be designed to accommodate all the components in the oil 

reservoir that is currently used in the 2500-series? 

2. How to ensure that the product meets the requirements of the specifications? 

3. What material is suitable for the construction with regard to durability and weight? 

To answer these questions, the authors began to gather information about the hydraulic system 

for various hydraulic pumps and the technical components that are involved in them. Based on 

the information collected earlier, the authors could at an early stage form a basis of how the 

existing product functions and address potential problems that could arise during the project 

workflow. The final concept is the result of a PD-process that at last concluded with a final 

concept solution. During the development of the concept, the authors ensured that the concept 

could perform its functions. In addition, that it can function optimally in relation to the choice 

of materials that the authors believe is appropriate.   

The result consists of a pump house connected to two pump elements on each side. From the 

choice of material, the authors have, by using calculations, been able to prove that the pump 

system can cope with any possible stresses to which it might be exposed.  

The concept meets the specifications with the help of theoretical analysis and methodical 

product development and is therefore considered a valid solution. The total weight reduction 

was almost 33%. 

Keywords: Construction, Hydraulic, Hydraulic pump, Oil, Piston pump, Product development, 

SolidWorks 
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SAMMANFATTNING 

Denna rapport kommer att redovisa ett examensarbete på D-nivå som är genomfört av två 

studenter på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Arbetet omfattar en produktutvecklingsprocess 

som användes för att utveckla och ta fram en eldriven hydraulikpump.  

Rehobot Hydraulics är ett svenskt företag som arbetar med att utveckla, producera samt 

marknadsföra sina produkter som är baserade på högtryckshydraulik. Sortimentet är stort och 

bjuder på bland annat pumpar, domkrafter, liftsystem, räddningsverktyg och cylindrar.  

Fokus med arbetet kommer att ligga på att utveckla en produkt som ska utöka sortimentet av 

pumpar. Författarna kommer således att utveckla en hydraulikpump som ska vara driven med 

hjälp av en elektriskmotor. Kunden som har efterfrågat denna produkt är Porsche. Idag har 

Rehobot Hydraulics ingen egenutvecklad elmotordriven pump utan den som finns i sortimentet 

köper företaget in och säljer vidare. Den nya produkten ska då vara en elmotordriven version 

som ska kunna passa in i samma oljebehållare som används idag i 2500-serien av hydrauliska 

pumpar. 

Eftersom produkten ska vara för intermittent bruk och inte kontinuerlig drift så ville författarna 

utveckla en produkt som är anpassningsbar för alla användare.  

Vid arbetets uppstart ställde sig författarna tre stycken frågor: 

1. Hur ska produkten vara utformad för att rymma alla komponenter i oljebehållaren som 

används idag i 2500-serien? 

2. Hur kan man säkerställa att produkten uppfyller kraven i kravspecifikationen? 

3. Vilket material är lämpligast för konstruktionen med avseende till hållbarhet och vikt? 

För att kunna besvara dessa frågor började författarna att inleda arbetet med 

informationssökning kring hydraulsystem för olika hydraulikpumpar och vilka tekniska 

komponenter som ingår i dem. Utifrån den tidiga insamlingen av information kunde författarna 

i ett tidigt stadie bilda ett underlag kring hur den befintliga produkten fungerar och redogöra 

potentiella problem som kan uppstå under projektets arbetsgång. Det slutgiltiga konceptet är 

resultatet av en PU-process som till sist har avslutats med en slutgiltig konceptlösning. Under 

utvecklingsfasen av koncept har författarna säkerställt att konceptet kan utföra sina funktioner. 

Dessutom att de kan fungera optimalt gentemot materialvalet som författarna anser är 

lämpligt.   

Resultatet består av ett pumphus anslutet till två stycken pumpelement på vardera sida. Utifrån 

materialvalet har författarna med hjälp av hållfasthetsberäkningar kunnat bevisa att 

pumpsystemet kan klara av alla tänkbara påfrestningar som det tänkas utsättas för.  

Konceptet uppfyller kravspecifikationen med hjälp av teoretisk analys och metodisk 

produktutveckling och anses därför vara en godkänd lösning. Den totala vikt reduktionen 

uppkom till cirka 33%.  

Nyckelord: Hydraulik, Hydraulikpump, Kolvpump, Konstruktion, Olja, Produktutveckling, 

SolidWorks 
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1 INLEDNING 

Denna rapport kommer att redovisa ett examensarbete på D-nivå som är genomfört av två 

studenter på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Arbetet omfattar en produktutvecklingsprocess 

som användes för att utveckla och ta fram en hydraulikpump.  

1.1 BAKGRUND 
De flesta industriprocesser kräver möjligheten att kunna flytta objekt från en punkt till en 

annan. Även behov av att utsätta krafter så som tryck eller lyft för att påverka ett objekt kan 

uppkomma. Dessa behov kan idag utföras med eldrivna verktyg men elektricitet är inte det 

enda sättet att driva verktyg som kan utföra sådana uppgifter. Redan under antikens tid 

använde människan sig av vätskor för att utföra mekaniska arbeten. Ett system där vätska 

används för att omvandla energi och utföra ett arbete kallas för ett hydrauliskt system (från 

grekiskans hydra, vatten och aulos, rör) där vatten refererar till vätska (Parr, 1998).  

Rehobot Hydraulics är ett svenskt företag som arbetar med att utveckla, producera samt 

marknadsföra sina produkter som är baserade på högtryckshydraulik. De har arbetat med 

hydraulik sedan 1920 och är idag verksamma i Skandinavien, Europa och USA (Rehobot, 2016). 

Sortimentet är stort och bjuder på bland annat pumpar, domkrafter, liftsystem, 

räddningsverktyg och cylindrar eftersom de flesta företag eftersträvar att utveckla olika 

produkter som uppfyller olika ändamål beroende på marknadsbehovet (Adams, 2007). Fokusen 

med arbetet kommer att riktas mot att utveckla en produkt som ska utöka sortimentet av 

pumpar. Examensarbetet kommer därför att redogöra utvecklingen av en hydraulikpump som 

ska drivas med hjälp av en elektriskmotor. Kunden som har efterfrågat denna produkt är 

Porsche eftersom de ska börja använda sig av denna pump i sina verkstäder.   

1.2 PROBLEMFORMULERING 
Idag har Rehobot Hydraulics ingen egenutvecklad elmotordriven 

hydraulikpump utan den som finns i sortimentet köps in och säljs 

vidare. Pumpen som säljs idag är inte bara ansedd att vara klumpig 

utan håller sig även bortom Rehobots egna designlinje. Författarna 

ansåg därför möjligheten att kunna utveckla en egen version som 

skulle kunna vara smidigare och effektivare än dagens modell. Den 

nya produkten ska representera en elmotordriven version som ska 

passa in i samma oljebehållare som används idag i 2500-serien av 

luftpumpar. Vidare kommer produkten att behöva uppfylla några 

krav som kommer att nämnas under avsnittet Kravspecifikation. 

1.3 SYFTE OCH MÅL 
Syftet med examensarbetet är att ta fram en funktionell hydraulikpump som drivs med hjälp av 

en elektriskmotor. Produkten ska anpassas till både industrimiljö såsom för eget bruk. 

Projektets utgångspunkt är att förbättra och utveckla en efterfrågad produkt hos en specifik 

Figur 1 – Exempel på 2500-serien 
(Rehobot, 2016) 
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målgrupp. Detta kommer att genomföras genom analyser av nuvarande funktionalitet av 

produkten och en angiven kravspecifikation som är baserad efter marknadens behov. 

Informationen kommer ligga till grund för nya konceptet av hydraulikpumpen.   

Målet är att leverera ett koncept för hur hydraulikpumpen kan vara. Dessutom så kan målen 

beskrivas som följande: 

 Produktens maximala hydrauliska arbetstryck skall vara minst 70 MPa. 

 Produktens ljudvolym bör vara maximalt 80 db och får ej överstiga 85 db. 

 Produktens målvikt max 15kg. Vikt mellan 15-20 kg kan godkännas med avseende på 

kostnad och ljudvolym. 

 Produktens oljeflöde ska vid högtryck vara 0,3l/min och vid lågtryck vara 2,5l/min. 

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR 
Frågeställningar behöver formuleras för att kunna följa arbetets gång i rätt riktning och försäkra 

att arbetet uppfyller uppsatta mål. Följande frågor framställdes: 

1. Hur ska produkten vara utformad för att rymma alla komponenter i oljebehållaren 

som används idag i 2500-serien? 

2. Hur kan man säkerställa att produkten uppfyller kraven i kravspecifikationen? 

3. Vilket material är lämpligast för konstruktionen med avseende till hållbarhet och vikt? 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
Arbetets omfattning kommer att fokusera på konstruktionen av pumphuset. Hydraulikpumpen 

är ett system som består av flera delar såsom pumphus, motor och styrning där pumphuset 

kommer att få fokus i arbetet eftersom det är den del av hela systemet som kommer att kunna 

granskas enligt angivna tidsramen som har angivits. Dessutom så har Rehobot varit i kontakt 

med externa leverantörer kring frågor om motordelen av systemet och den kommer därför vara 

en exkluderad del i arbetet. Uppdragsgivarna Rolf Jansson tillsammans med Daniel Flodkvist 

har begärt att utesluta vidare toleransberäkningar från författarna på grund av att det 

överskred deras ansvarsområde. Projektets tidsomfattning är tänkt påbörjas från 1 september 

ända fram till 15 januari och sträcker sig därför över en 20 veckors period, och tillsammans med 

handledare från företaget och högskolan anses detta som en uppgift som går att genomföra 

under denna tidsperiod. Budget och kostnadskalkyleringar är ytterligare en aspekt som inte 

kommer att ingå i projektet eftersom den inte har en direkt inverkan under projektets gång.  
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1.6 PROJEKTDIREKTIV 
Projektdirektiven för examensarbetet har främst bestämts av Rehobot Hydraulics som 

konceptet följde under utvecklingsprocessen. 

 Produkten skall hålla en säkerhetsnivå med en säkerhetsfaktor på 1.5:1 mot 

deformation och 2:1 mot brott. 

 Utvecklingen av produkten ska ske med hjälp av DFx-verktyg. 

 Utvecklingen av produkten ska följa nuvarande komponenter som framtagits av 

Rehobot.  

 CAD filerna ska hålla sig på konceptnivå och därför behöver toleranser och ytjämnheten 

inte bestämmas.   

 En eventuell prototyp kan tas fram av Rehobot, men är inget krav av författarna. Därför 

ska arbetet fokusera på att ta fram en färdig CAD modell cirka 3 veckor innan deadline 

för att möjliggöra detta. 
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2 ANSATS OCH METOD 

Examensarbetet innefattar en fallstudie utfört vid Rehobot Hydraulics AB i Eskilstuna för 

utveckling och framtagning av en ny produkt för att utöka sitt sortiment. Studien följer en 

kvalitativ tillvägagångssätt där primär data samlades in genom fältstudier vid företaget medan 

sekundär data samlades in via litteratur både via databaser men också i tryckt form.  

För att fördjupa sig i projektets riktlinjer och skapa sig en grundläggande förståelse så utförs en 

omfattande informationssökning där syftet är att skapa sig en bild av produktens 

omständigheter och på så sätt kunna förstå hur olika faktorer påverkade den. Dessa faktorer 

skapar en bild av ungefär hur produkten ska se ut och fungera vilket hjälper vid framtagning av 

både kravspecifikationen samt funktionsanalysen som systematiskt kan styra utvecklingen och 

framtagningen av produkten. Utvecklingsarbetet har därefter med hjälp av 

produktutvecklingsprocessen och dess olika verktyg kunnat gå från idé till koncept. Hela 

produktutvecklingsprocessen med inkluderande verktyg som används vid utförandet av arbetet 

beskrivs nedan i kapitlet. 

2.1 PRODUKTUTVECKLINGSPROCESS 
Varje produktutvecklingsprocess för en produkt kan vara unik och olik från dem andra trots 

gemensamma likheter. Det finns många olika produktutvecklingsverktyg som går att kombinera 

och anpassa till behovet. (Ullman, 2010) nämner i sin bok en variant på hur en 

produktutvecklingsprocess kan se ut. Han sammanfattar processen i sex olika steg, se Figur 2. 

 

Figur 2 - Ullmans produktutvecklingsprocess 

Det som menas med Product discovery är att definiera anledningarna som ligger bakom 

behovet av att ändra produkten vilket kan handla om allt från ny teknik till ändrade kundkrav 

från marknaden. Project planning innefattar de aktiviteter samt resurser som finns för att utföra 

en plan över hela projektets gång.  Efter det är det dags att förstå produkten, Product definition, 

där en övergriplig förståelse över produkten ska införskaffas. Det gäller då själva produkten, 

kraven, kunden samt konkurrenterna. Conceptual design är det steget där idégenerering, 

konceptgenerering samt konceptval ska ske. Under Product development ska förslag på 

lösningen tas fram som sedan ska utvärderas utifrån kraven som togs fram under Product 

definition. Sista steget, Product Support, handlar om uppföljningen av produkten där till 

exempel anvisningar och dokumentationer ska skapas (Ullman, 2010). 

Ullmans produktutvecklingsprocess är bara en av flera processer som finns. En annan process 

som är relevant för examensarbetet är Österlins utvecklingsprocess. Hans metod består av fem 

steg, se Figur 3. 
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Figur 3 - Österlins produktutvecklingsprocess 

Vid Uppstartning ska inledningen för projektet vara planerad. En genomgång av målet med 

uppgiften utförs, avgränsningar för vilka ramar projektet ska hålla sig inom sätts ut, vilka 

resurser som det finns tillgång till och även vilka tider som gäller planeras. Analys är steget som 

till slut ska leda till en kravspecifikation. Det utförs genom att undersöka förutsättningarna i 

detalj; författarna ifråga undersöker produktens funktioner. Ergonomi, semiotik och estetik, 

marknad, material och tillverkningsmetoder är några exempel på sådana förutsättningar. 

Skissning är steget där lösningar på kraven utifrån kravspecifikationen ska skapas. Det kan ske 

på olika nivåer, till exempel skissa konceptet som helhet och sedan skissa i detaljnivå. I 

Bearbetningen kombineras det bästa av alla förslag till ett enda koncept som möter kraven på 

bästa sätt. Konceptet förfinas därefter så det anpassas för tillverkningen eller med hänsyn till 

konstruktionskraven till exempel. Under Uppföljning utförs prototyptestning eller 

förserietillverkning för att säkerställa att produkten blev som det var tänkt (Österlin, 2007).  

Trots att de ovannämnda processerna är ganska lika varandra så kommer en kombination av 

dessa ge bäst förutsättningar för upplägget av produktutvecklingsprocessen för 

examensarbetet. Sista steget som är uppföljning är borttaget eftersom arbetet var avgränsat 

till konceptnivå.  

 

 

Figur 4 - Arbetets produktutvecklingsprocess 

2.2 PRODUKTUTVECKLINGSMETOD  
Avsnittet förklarar de olika produktutvecklingsverktyg som nämns tidigare i Figur 4. Det är dessa 

verktyg som ligger till grund för en systematisk utförd process fram till resultatet. 

2.2.1 Gantt schema   

Projektets planering och utformning baseras på essentiell information för att påbörja ett 

projekt. Vid påbörjandet av projektet så måste insamlingen av informationen slutföras för att 

påbörja de aktiviteter som utgör projektet. Den mest förekommande informationen som 

framgår i projektplanering är framställandet av arbetets mål, syfte, direktiv, avgränsningar, 
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litteratur och metod. Dessutom måste en tidsram upprättas i form av ett Gantt-schema.  Det är 

viktigt att all information reflekteras gentemot alla inblandade deltagares utföranden och att 

efter avslutat projekt utföra en analys ifall aktiviteterna och kraven har fullföljts enligt budget 

och angiven tidsram (Ullman, 2010).   

2.2.2 Litteraturstudie    

En litteraturstudie bidrar till en ökad förståelse kring ämnet. Författaren får bredare 

kunskapsområde och mer kunskap leder till mer detaljerade tankar vilket i sin tur leder till ett 

mer förfinat resultat. Litteraturstudier utförs vanligtvis genom en systematisk sökning vilket 

innebär att sökning efter litteratur sker med specifika och relevanta sökord. Detta kan göras 

med hjälp av relevanta databaser till exempel. Även andra källor som böcker och skrifter kan 

användas i studien. Denna process kan vara repetitiv eftersom läsning och värdering av 

informationen i förhållande till informationsbehovet kan leda till nya frågor och behov (Höglund 

& Persson, 1980). 

2.2.3 Förstudie    

En förstudie kan vara ett nyttigt moment i ett sådant arbete där fokus ligger på att få en 

förståelse för produkten och på så sätt avsätta avgränsningar inom konstruktionsområdet. 

Därför kommer produkten som finns idag att analyseras för att kunna ge bakgrund till 

utvecklingen av det nya konceptet och kan senare användas som en referens att jämföra emot.  

2.2.4 Konkurrensanalys  

Syftet med att utföra en konkurrensanalys är att se hur konkurrenters lösningar möter kunders 

efterfrågan kring ett liknande problem eller behov som företaget vill lösa. En välutförd analys 

av konkurrenternas lösningar avslöjar vilka utvecklingsmöjligheter det finns hos den befintliga 

produkten/tjänsten hos konkurrenterna och vilka som redan finns på marknaden idag. I 

analysen kommer företagets slutgiltiga koncept ställas emot konkurrenternas motsvarighet. 

Vid ett senare tillfälle sker en objektiv bedömning utifrån kundernas kravspecifikation för att se 

om produkten uppfyller de efterfrågade önskemål som efterfrågas (Ullman, 2010).  

2.2.5 Funktionsanalys   

En funktionsanalys kan oftast beskrivas 

som ett visuellt träd som delar in en 

produkts funktioner i huvud, del, och 

stödfunktioner (Österlin, 2007). Detta 

hjälper att se vilka funktioner som 

produkten ska ha och vilken grad av 

betydelse den funktionen ger 

produkten. Syftet med analysen är att 

få en överblick över vilka funktioner som 

behövs för att produkten ska utföra sin 

uppgift. Om huvudfunktionen för till exempel en kaffebryggare är att den ska leverera en varm 

kopp kaffe så behöver den ha delfunktioner såsom att inneha kaffepulver och vatten för att 

utföra uppgiften. Därför börjas det oftast med huvudfunktionen och bryts sedan ner i flera 

grenar i “trädet” tills alla funktioner som behövs för att få en fungerande produkt inkluderas.  

Figur 5 – Exempel på funktionsanalys (Wikipedia, 2016) 
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2.2.6 Kravspecifikation  

Under fasen av informationsinsamlingen 

och analysarbetet så utforskas alla 

förutsättningar för att kunna uppnå de 

tänkbara målsättningarna kring produkten. 

Utifrån den potentiella affärsmöjligheten 

definieras kraven utifrån kundbehoven och 

hur dessa skilja sig från konkurrenterna. 

Resultatet av kravspecifikationen fungerar 

bra som tänkt riktlinje för det uppsatta 

målet. Funktionsanalysen underlättar 

utformningen av kravspecifikationen, men kraven behöver inte följas strikt eftersom det kan 

påverka idégenereringen negativt (Österlin, 2007). Detta verktyg används för att sammanfatta 

alla krav och önskemål hos produkten i mätbara enheter (Ulrich & Eppinger, 2012).  

2.2.7 Brainstorming  

Brainstorming är en metod som används för att generera idéer och brukar tillämpas i grupper 

bestående av 5-6 personer vardera. Metoden är vanlig i projektsammanhang och ger 

gruppmedlemmarna möjlighet att yttra sin uppfattning eller idé kring hur ett problem bör lösas. 

Det fungerar som effektivast när personer har olika utbildningsbakgrunder och är 

specialiserade inom olika områden. Det är vitalt att varje gruppmedlemmarna delar med sig av 

sina idéer. Det leder till att varje person associerar till en helt ny idé (Österlin, 2007). Metoden 

baseras på ett fritänkande system och uppmuntras till kreativitet, men det finns ett par enstaka 

regler som alla bör följa:    

 Kritik och bedömning under mötet är absolut förbjudna (inklusive självkritik).  

 Stort antal idéer eftersträvas (stor bredd på idéerna ger hög topp).  

 Gå gärna utanför det vanliga (vilda idéer eftersträvas).  

 Kombinera och komplettera framkomna idéer (hela gruppens).  

  

2.2.8 CAD (Computer Aided Design) 

I sin bok nämner Österlin (2007) att CAD program endast ska användas som verktyg för att 

visualisera sin idé i 3D och kunna se den i ett steg närmare verkligheten. Med andra ord är den 

precis som en penna för en författare, det är ett hjälpmedel men den gör inte hela jobbet. 

Solidworks är till exempel ett sådant program som används både på Mälardalens högskola samt 

Rehobot Hydraulics och kommer därför att användas i arbetet för att både konstruera och 

sammanställa 3D-modellerna. Även ritningar kommer att sammanställas med hjälp av 

programmet samt att simuleringar kommer att utföras. Med hjälp av CAD är det möjligt att 

både anteckna idéer samt utveckla dessa hela vägen till en färdig produkt.  

Figur 6 – Exempel på kravspecifikation (Effso tools, 2009) 
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2.2.9 Pugh´s matris 

Verktyget tillhör en av de mest kraftfulla inom produktutvecklingens ramverk. Syftet är att 

jämföra samt betygsätta olika koncept efter hur bra de ställs mot olika kriterier och hur bra de 

uppfyller kraven och egenskaperna (Ulrich & Eppinger, 2012).  

Tabell 1 - Exempel på Pugh's matris (Wikimedia commons, 2014) 

 

2.2.10 DFx-verktyg 

Oftast kan koncept styras av kundbehov och krav under produktutvecklingsprocessen, men 

koncepten måste ju designas på ett sådant sätt som gör att produkten faktiskt går att tillverka. 

Därför använder många produktutvecklare sig av DFx-verktygen (Design for X), där X är en 

variabel för olika kriterier. Några sådana verktyg är till exempel Design for Assembly (DFA), 

Design for Manufacturing (DFM) och Design for Maintenance (DFMain). DFA används för att 

konstruera en produkt vars sammanställning av de olika delarna ska ske så smidigt som möjligt. 

DFM är det mest använda verktyget eftersom med hjälp av den anpassas produkten för 

tillverkning genom att till exempel ha så få delar i den som möjligt eller använda enkla 

tillverkningsmetoder. DFMain innebär att produkten ska konstrueras med underhåll och service 

i åtanke (Ulrich & Eppinger, 2012).  

2.2.11 FMEA 

FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) är ett hjälpmedel som gör det möjligt under ett tidigt 

stadie att identifiera risker med en produkt. Syftet med metoden är att kunna hitta och åtgärda 

potentiella fel i ett tidigt stadie (Six-sigma, 2007). Ur ett långsiktigt perspektiv så reducerar det 

kostnaden för hela produkten innan den hamnar under tillverkning i produktionen. Det är 

rekommenderat att påbörja med FMEA när ett antal koncept är fastslagna annars går värdefull 

tid åt att analysera koncept som inte kommer att utvecklas till nästa stadie. En fullbordad FMEA 

kan se ut på följande sätt:  

 

Figur 7 – Exempel på FMEA (Six-sigma, 2016)  
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2.2.12 Prototyp 

En prototyp är en fysisk modell som kan överensstämma med produkten när det gäller form, 

funktion och material (Österlin, 2007). Denna ska hjälpa utvecklaren att få ny kunskap om 

tillverkningsprocessen av denna produkt samt hur den kommer att fungera. Enligt Ulrich, K. T 

& Eppinger, S.D. (2012) så kan prototyper användas för fyra olika aspekter; inlärning, 

kommunikation, integrering och milstolpar. Under inlärning svarar den på om det fungerar, 

under kommunikation hjälper den att förmedla idén mellan berörda parter, under integrering 

svarar den på om den fungerar som tänkt i förhållande till andra delar i systemet som den ska 

befinna sig i och under milstolpar används den som ett sätt att förmedla att en viss nivå av 

funktionalitet är uppnådd. Under detta arbete kommer ingen prototyp att tas fram, däremot 

så kommer en fullskalig modell för fysisk presentation av konceptet att framställas med hjälp 

av en 3D-skrivare. 

2.2.13 FEM (Finite Element Method) 

Detta verktyg brukar finnas inbyggt i 3D-modelleringsprogram som det tidigare nämnda 

Solidworks. Verktyget används då för att utföra simuleringar och hållfasthetsberäkningar för 

produkten (Ullman, 2010). Verktyget använder sig av matematiska kalkyler för att skapa ett 

“nät” som lägger sig över det angivna området på produkten för att räkna ut de värden som 

söks.  

2.3 METODGRANSKNING 
För att analysera om metoden för framtagning av information gjorts korrekt så måste en 

granskning genomföras. Genom att kontrollera reliabilitet och validitet så kan detta göras för 

att säkerställa att en systematisk process följs rätt.  

2.3.1 Reliabilitet 

“Reliabiliteten anger tillförlitlighet hos och användbarheten av ett mätinstrument och av 

måttenheten” nämner Ejvegård (2009) i sin bok. Han nämner fyra metoder som kan användas 

för att testa tillförlitligheten på ett mätinstrument (till exempel en enkätundersökning). 

Återtestning innebär möjligheten att kunna testa samma individer två gånger och få ungefär 

samma svar. Halveringsmetoden innebär möjligheten att slumpmässigt dela upp svaren i två 

halvor och jämför dessa mot varandra, ju mindre avvikelse desto högre tillförlitlighet. Tredje 

metoden är att skapa två olika mätningar som mäter samma sak. Kontrollfrågor är sista 

metoden där ett antal omformulerade frågor vilka efterfrågar samma sak som tidigare läggs in, 

och ska självfallet ge samma svar.   

Det är även möjligt att testa reliabiliteten av sekundär data. Den information som samlats kan 

enligt Kothari (2004) testas genom att följande punkter undersöks: 

 Vem samlade datan? 

 Vilken källa kommer datan ifrån? 

 När samlades datan? 

 Samlades datan på ett korrekt sätt? 
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2.3.2 Validitet 

Ejvegård (2009) beskriver validitet som att forskaren verkligen mäter det som den avser att 

mäta. Det betyder att de kriterier som ställs upp för att undersökas ska vara exakta mått så att 

dessa mäts rätt och med hög validitet. Svaret ska reflektera den verkliga bilden och får således 

inte manipuleras för att reflektera det svar som söks.  

Ahmadzadeh (2014) nämner fyra guidelinjer som kan följas vid framtagning av en undersökning 

för att säkerställa hög validitet. Översatta fritt följer dessa nedan: 

 Definiera och lista alla specifika objektiv eller forskningsfrågor för arbetet. 

 För varje fråga eller objektiv, lista alla relaterade frågor som ska besvaras igenom 

studien. 

 Lista all nödvändig information som behövs för att besvara frågorna i föregående steg.  

 Formulera nödvändiga frågor för att hitta denna information.  

2.4 LITTERATURSTUDIE 
Under arbetets gång kommer en litteraturstudie att genomföras. Metodiken är indelad i två 

tillvägagångssätt; en så kallad kedjesökning och en systematisk sökning. Kedjesökning innebär 

att lämplig litteratur hittas genom att följa deras källreferenser (Rienecker & Jorgensen, 2014). 

Systematisk sökning eller Elektronisk sökning är återkommande om det rör sig om 

informationssökning kring ett specifikt ämne. Litteraturstudien är utförd genom att författarna 

har använt sig av databaser inom relevanta ämnesområden. Följande sökmotorer har använts 

för informationssökningar:   

 Google Scholar  

 Discovery   

 IEEE Xplore 

 DiVa 

 Mälardalens högskolebibliotek 

Sökningen sker varierat både på internationella och nationella databaser eftersom sökorden 

har både förekommit på svenska och engelska. Sökorden som har använts i den systematiska 

sökningsmetoden är: Hydraulik, Pumphus, Hydraulcylinder, Pump, Hydraulikpump, Kolvpump, 

Kugghjulspump, Hydraulolja, Hydraulic, Hydraulic pump, Pump, Piston pump, Gear pump, 

Hydraulic oil, reservoir. 

 

Tabell 2 - Litteratursamling för litteraturstudie 

Författare År Titel Tidsskrift Sammanfattning 

Adams, L 2007 Pumping Precision  Appliance design; 55 
1;ABI/INFORM Global   

Artikel som handlar om en 
spiral-kugghjulspump 
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Hewitt, G 2009 Incorporating Hydralics 
into and Dismunt Bearings 
Bearings properly Mount. 

Engineering and mining Journal 
Jul/Aug 2009; 210, 6 
ABI/INFORM Global pg. 72 

Artikel som tar upp användning 
av hydraulik för montering 
eller avmontering av borrar 

Jansson, F. 2005 Modellering av hydrauliskt 
aktuatorsystem 

Examensarbete Fordonsystem 
Lindköpings Tekniska högskola 
LITH- ISY-EX_3645-2005 

Artikeln handlar om en 
datormodell över ett 
hydrauliskt aktuatorsystem 

Jiang. J et.al 2015 An integrated model of 
hydrodynamic lubricating 
for Piston /Cylinder 
interface 

Scool of Mechatronics 
Engineering institute of 
technology Harbin , China  

Artikel som beskriver en 
modell om hur avståndet 
mellan kolv och cylinder kan 
tätas  

Joseph. L et 
.al 

1997 Basics of actuating 
Hydralics 

Plant engineering 
Jul 1997; 52, 7  
ABI/INFORM p.g 68 

Artikel om olika typer av 
hydraulcylindrar 

Li, K. et. al 2006 Thermal-hydraulic 
Modeling and Simulation 
of Piston pump in Electro-
hydrostatic Acutator 
System 

School of Science and Electrical 
Engineering, Beijing 
University  of Aeronautics and 
Astronautics   Beijing 
100083,China 

Artikeln presenterar en modell 
på hur man kan erhålla låg 
temperatur på hydraulvätska i 
varma system 

Miline, B.J.E. 
et. al 

2016 Development and testing 
of a minimal model for a 
pressure compensated 
hydraulic cylinder  control 
system 

Robotics and Biominmetics 
(ROBIO) ,2015 IEEE 
International Conference on 

Artikeln redovisar en modell av 
kolvpumpsförflyttning i 
förhållande till val av 
hydraulisk vätska 

Sun, Y. et. al 2011 Analysis and simulation of 
the property of oil film of 
the slipper in axial piston 
pump 

Mechanical & Electrical 
Engineering College Harbin, 
china 

Artikel om en lösningsmetod 
för att åtgärda ett 
friktionsproblem hos 
kolvpumpar 

Wang, X. et. 
al 

2002 Characteristics of 
hydrostatic bearing/seal 
parts for water hydraulic 
pumps and motors. Part 1: 
Experiment and theory 

Characteristics of hydrostatic 
bearing/seal parts for water 
hydraulic pumps and motors. 
Part 1: Experiment and theory 

Artikeln behandlar 
utvecklingen av ett 
hydrostatiskt lager för 
hydrauliska pumpar och 
motorer 

 

Artiklarna som redovisas i litteraturstudien kommer att företräda studien med hjälp av stöd och 

informationsunderlag för enskilda delar som kommer att ingå i den framtida produkten. De 

ovannämnda artiklarna ger projektet en annan utgångsposition när funktionsanalysen kommer 

att fastställas i senare del av rapporten. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

Inom detta kapitel kommer införskaffad information och teorier som anses vara väsentliga för 

studien att redovisas. Avsnittet kommer att presentera en förstudie som innefattar en 

introduktion kring hydrauliken och pumpsystem. Sedan kommer vidare teorier om dagens 

produkt att redovisas samt mer detaljerad teori om just pumphuset.  

3.1 FÖRSTUDIE   
Under detta avsnitt kommer grundläggande teori för hydraulik att förklaras för att ge en 

övergriplig bakgrund kring ämnet. Slutet av avsnittet härleder in i utförandet av utvecklingen 

för produkten för att på så vis ge en klarare läsning och förståelse av rapportens innehåll. 

3.1.1 Grundläggande hydraulik   

Hydraulik utnyttjas för överföring av 

krafter och rörelser med hjälp av 

vätskor (Parr, 1998). Oftast görs det 

genom att en drivkälla tillför energi 

till en hydraulikpump. Detta system 

används oftast för att utföra 

mekaniskt arbete. Figur 8 visar hur 

ett enkelt hydraulsystem kan se ut. 

Ett sådant system innefattar olika 

delar för att det ska fungera. En tank 

innehåller vätskan som används i 

systemet, den leder vätskan ut i 

systemet men leder även in den 

tillbaka igen. Pumpen är “hjärtat” i 

systemet då det suger vätskan från 

tanken och pumpar ut det till 

verktyget (i detta fall en 

cylinderdriven sax) och tillbaka till 

tanken igen. Pumpen drivs som sagt 

av en drivmotor som levererar en 

mekanisk energiöverföring 

(Haugnes, 1987). Verktygen som kan 

användas är väldigt många och det 

som gör ett hydrauliskt system i kombination med dessa en bra lösning är att det inte behövs 

några rörliga delar mellan systemet och verktyget vilket underlättar i många situationer och 

speciellt inom industrin. Fokus i arbetet är dock utvecklandet av pumpen i systemet. Men hur 

ser pumpen ut, vad innefattar och hur fungerar den? 

 

Figur 8 - Exempel på ett hydraulsystem (Parr, 1998) 
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3.1.2 Pumpen   

Inom hydraulik så finns det flera olika pumpar 

beroende på behov och användningsområde. 

Dessa kan delas in i två kategorier, pumpar med 

roterande kompression och pumpar med 

kolvkompression. Det som till största del skiljer 

dem åt är om de har ett fast eller variabelt 

Deplacement. Deplacement betyder slagvolym 

per varv och är den vätskevolym som pumpen 

levererar vid ett varvs rotation av drivaxeln 

(Haugnes, 1987). Alla pumptyper kan 

förekomma med antingen fast eller variabelt deplacement förutom kugg- och skruvpumpar 

som förekommer endast med fast deplacement. Eftersom pumpen som ska konstrueras skall 

ha ett varierande deplacement så kommer fokus ligga på kolvpumpar. 

Kolvpumpar är konstruerade så att kolvar åker fram och tillbaka i ett cylinderblock när drivaxeln 

roterar. När de åker ut så fylls cylindern med vätska och när de åker in så pressas vätskan ut i 

tryckledningen. Eftersom en kolv inte har en roterande rörelse så används oftast flera kolvar 

för att upprätthålla ett flytande flöde i systemet och på så sätt få en jämn strömning. Därför är 

det alltid förskjutningar mellan kolvarnas rörelser så att de aldrig befinner sig i varandras 

positioner samtidigt. Figur 10 nedan visar ett exempel på en axialkolvpump. Vid rotation av 

drivaxel så följer kolvarna och cylinderblocken med eftersom dessa är ihopkopplade. 

Vinkelskivan är lagrad på tappar i själva pumphuset. Det sitter en glidsko på varje kolv som 

hjälper att driva kolvarna fram och tillbaka i cylinderblocken genom att röra sig längs med 

vinkelskivan när cylindern roterar. Klämplattans uppgift är att se till att glidskorna håller sig mot 

vinkelskivan. Ventilplattan är formad så att den ger en förbindelse mellan cylinderblocken och 

pumpens sugsida samt trycksida. Vid ändring av vinkeln α så ändras kolvens slaglängd och 

vidare pumpens deplacement. 

 

 

Figur 10 – Exempel på axialkolvpump (Parr, 1998) 

 
Figur 9 - Kategorier av pumpar 
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3.1.3 Pumpens verkställande organ  

Hydraulisk energi omvandlas till mekanisk med hjälp av verkställande organ som utför detta 

med linjära eller roterande rörelser. En pump har därför flera mindre organ som samarbetar 

för att mekaniken ska fungera.  

Hydraulcylinder 

Hydrauliska cylindrar delas upp i två kategorier, enkel- och dubbelverkande. I den 

enkelverkande flyttas kolven med hjälp av vätskan från ena hållet och en yttre kraft som till 

exempel en last från andra hållet. I den dubbelverkande är det däremot vätskan som styr från 

båda hållen (Mäkinen, 1980). Detta kallas för att den utför arbete under plus- och minusslaget. 

Ett plusslag är när kolven rör sig utåt medan ett minusslag är motsatsen. Följden av det blir att 

en pluskammare fylls med vätska under plusslaget och en minuskammare fylls under 

minusslaget.  

Bussning och tätningar sätts i både kolv och kolvstång och det används även en avstrykare 

längst fram för att undvika att smuts följer med in när kolven åker in igen.  

 

Tätning 

Det finns olika typer av tätningar som kan användas i en 

konstruktion som till exempel O-ring, U-manschett och V-

packning. O-ring är den mest använda statiska tätningen som 

oftast sitter mellan cylindergavel och rör (Haugnes, 1987). 

Eftersom vätsketrycket kan vid höga tryck vilja flytta på O-ringen 

och det kan leda till slitage så ges den en längre livslängd genom 

att stödjas med en stödring.  

  

 Figur 11 – Exempel på hydraulcylinder 

Figur 12 – Exempel på tätning 
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Backventil 

En backventil ser till att en vätskeström flyter i en riktning 

samtidigt som den är avstängd från att flyta i motsatt riktning. 

Med hjälp av det så kan riktningen av strömmen i systemet 

styras (Mäkinen, 1980). Den vanligaste formen av backventiler 

är skapade med hjälp av en kula som trycks med hjälp av en 

fjäder. När trycket på kulan blir större än motståndet i fjädern 

så trycks kulan in och vätskan åker igenom.  

 

Säkerhetsventil 

Säkerhetsventilen, även kallad avlastningsventil, 

har i huvuduppgift att avlasta systemet när ett 

visst tryck har uppnåtts för att undvika att ett 

övertryck skapas (Haugnes, 1987). Ett sätt att 

bestämma trycket i fjädern är med hjälp av 

justeringsskruv. När trycket i systemet blir lika 

stor eller större än kraften i fjädern så trycks 

denna undan och vätskan rinner då ut genom 

dräneringen tillbaka till oljetanken. Därför ska 

ventilen alltid monteras på ett grenrör till 

tryckledningen. Ventilen kommer alltid att vara 

stängd tills max tryck uppnås. Detta används i 

system som använder sig av flera pumpar eller 

av variabelt låg- samt högtryck.  

 

  

Figur 13 – Exempel på backventil 
(Gentecsys, 2016) 

Figur 14 – Exempel på säkerhetsventil (Nptel, 2013) 
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3.2 BEGREPP OCH FORMLER 
 

Vätsketryck 

Hydrauliken är ett ämne som är indelat i två ämnesområden, både hydrostatik och 

hydrodynamik. Hydrostatik behandlar vätskors uppförande i jämvikt. En vätska anpassar sig till 

kärlsystemet och kan heller inte komprimeras. I ett hydrostatiskt 

system så används vätska under tryck som kan definieras som en 

kraft verkande på en area dividerat med areans storlek med 

grundenheten N/m2. Vid mätning av vätsketryck inom hydrauliken så 

ökar trycket i förhållande till formeln nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

Hydrauliska kraftöverföringar  

I Figur 16 så visas en behållare med två cylindriska öppningar. I den första öppningen finns det 

en rörlig kolv med arean A2 och påverkas av kraften F1 medan det motsvarande gäller för den 

andra öppningen.  

Detta resulterar i att vätsketrycket blir:  

  

Vätsketryck - formel  

P= tryck (MPa) 

𝑷 =  
𝑭

𝑨
  F= kraft (N)  

A= area (m2) 

  

 

Hydrauliska kraftöverföringar - formel  

F= kraft (N) 

𝑭𝟏 =  𝑭𝟐∗𝑨𝟏
𝑨𝟐

  

A= area (m2) 

 

 
 

Figur 15 - Illustration för 
vätsketryck 

Figur 16 - Illustration för hydrauliska kraftöverföringar 
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Slagvolym  

För att det ska vara möjligt för kolven att röra sig måste hydraulikvätska pumpas in i cylindern. 

Hydraulikvätskan som befinner sig i behållaren refereras som 

slagvolym och den bestäms utifrån cylinderns form (Haugnes, 

1987).  

Volymström   

Volymström som även kallas för flöde är den mängd vätska som pumpas in i en cylinder per 

tidsenhet. Denna redovisas i liter per minut och räknas ut som följande. 

Effekt 

Det arbete som utförs per tidsenhet kallas för effekt (energiöverföring som inträffar per 

tidsenhet under fysikaliska omständigheter). Denna redovisas i watt och räknas ut som 

följande.   

Slagvolym - formel  

V = cylindervolym (cm3) 

𝑽 = 𝑨 ∗ 𝒔 ∗ 𝟏𝟎𝟎 s = slaglängd (m) 

A = kolvarea (cm2) 

 

 

Effekt - formel  

P = effekten (1W=1Nm/s) 

𝑷 =  
𝑾

𝒕
  t = tiden (sekund) 

W = arbete (Nm) 

 

 

Volymström - formel  

q = volymström (l/min) 

𝒒 =  
𝑽∗𝟔𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎∗𝒕
 t = tiden (sekund) 

V = cylindervolym (cm3) 

 

 

Figur 17 - Illustration för slagvolym 
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Effekten kan även uttryckas med vätsketryck och volymström och blir då som följande. 

 

Hållfasthetsklass 

Pumphuset och dess delar kommer att hållas ihop med hjälp av skruvar. Det är därför viktigt att 

veta att de hållfasthetsklasser som skruvförbanden har klarar av påfrestningar både utifrån och 

inifrån. Författarna har valt att välja skruvförband utifrån hållfasthetsklassen 8:8 enligt SS-EN 

ISO 898-1  för metriska gängor eftersom hållfasthetsklass 8:8 är förekommande inom 

fordonsindustrin och används oftast frekvent vid konstruktionsarbete (SFN, 2009).  

Beräkningarna av skruvarna kommer främst utgå från skruvens brottgräns, Rm och sträckgräns, 

ReL. Utifrån materialets information kan den totala kraften på materialet fastställas och den 

maximala kraften som skruven ska klara av kan räknas ut.  

Formlerna är tagna från den utgivna formelsamlingen för maskinelement som författarna fick 

tillgång till i Mälardalens Högskola. Författarna valde att specifikt använda dessa formler för att 

välja rätt anpassad hållfasthetsklass till skruv- och flänsförbandet.  

Pascals princip 

Enheten för tryck uttrycks i Pascal. I beräkningsavsnittet kommer trycken inom de olika 

områdena uttryckas i Mega Pascal. Valet av enheten är naturligt eftersom måttenheten Pascal 

uttrycks i små tryckenheter och för att undvika att uttrycka mätvärdena i stora tal väljer 

författarna att uttrycka i MPa. Vätsketrycket baseras på djupet utifrån den satta referensnivån. 

Pascals princip är en lag som berättar hur vätsketrycket förändras i förhållandet till djupet. 

Formeln kan härledas på följande sätt:   

 

 

 

 

Effekt - formel  

P = effekten (1W=1Nm/s) 

𝑷 =  
𝒑∗𝒒

𝟎,𝟔
  p = vätsketryck (MPa) 

q = volymström (l/min) 

0,6 = konstant 

 

 



19 

 

Utifrån friläggande krafter kan ekvationen uttrycka vätsketrycket som en addition bestående 

av lufttrycket och det totala trycket.  Författarna är intresserade av hur stort det totala trycket 

på djupet blir när pumpen befinner sig i oljebehållaren. Uträkningarna visar förhållandet mellan 

de olika faktorerna och hur de påverkar vätsketrycket.  

Maskinelement   

För att räkna ut krafterna som påverkar skruvarna som ska användas i sammanställningen så 

används nedanstående formel. 

 

Pascals princip - formel  

P = Total tryck  

𝐏 = 𝐏𝟎 + 𝛒 ∗ 𝐠 ∗ 𝐡 P0 = lufttryck (försumbar) 

ρ = densitet (kg/m3) 

g = gravitationskonstant 

h = höjd (m) 

 

 

 

 

Maximala skruvkraften - formel  

Fi = förspänningskraften  

𝐅𝐬𝐦𝐚𝐱 = 𝐅𝐢 + 𝐅𝐋
𝟏

𝟏+
𝒌𝒇

𝒌𝒔

 FL = yttrelasten 

kf = flänsens fjäderkonstant 

ks = skruvens fjäderkonstant 

 

 

 

 
Skruvens fjäderkonstant - formel  

AE = skruvens tvärsnittsarea  

𝐊𝐬 =
𝑨𝑬∗𝑬𝒔

𝑳
  Es = skruvens E-modul 

L = förbandets klämlängd 
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3.3 BEFINTLIG LÖSNING 
 

Rehobots utbud av eldrivna hydraulikpumpar idag bemöter dagens marknad med stor 

flexibilitet och driftsäkerhet. Hydraulikpumpens förmåga att kunna anpassa sig till ett flertal 

användningsområden som har användning av en stationär pumpenhet är därför viktig. Dagens 

eldrivna hydraulikpumpar som ligger inom PME-serien är inköpta. Alla pumpar inom kategorin 

PME-serien är konstruerade inom en så kallad tvåstegsfunktion. Detta innebär att produkten 

kan skifta mellan hög och lågtryck. Pumpens omställning inträffar mellan 20-60 bar beroende 

på vilken påfrestning som pumpen utsätts för. Produktens högtrycks enhet styrs med hjälp av 

en kolvpump som sköts med hjälp av antingen en dubbel- eller enkelverkande kolvcylinder. Den 

Flänsens fjäderkonstant - formel  

𝐀𝐟 =
𝝅

𝟒
[(𝑵 + 𝟎, 𝟑 ∗ 𝑳)𝟐] − 𝑫𝒉å𝒍𝟐 

𝐊𝐟 =
𝑨𝒇∗𝑬𝒇

𝑳
  Ef = flänsens E-modul 

L = förbandets klämlängd 

N = Nyckelvidd 

Dhål = håldiameter 

 

 

 

 

 

 

Figur 18 - Befintlig PME-70 hydraulikpump (Rehobot, 2016) 
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utgivande effekten tilldelas från en enfasmotor som innehar en effekt på 0,55 kW med 230 volt 

i utgivande spänning i ett enfassystem som är förekommande för egen användning. Tanken 

rymmer 4,5 liter olja och kan som effektivt fördela 3,2 liter genom pumpelementen utifrån 

motorns kapacitet. Utifrån dessa specifika data så erhåller hela produkten en totalvikt på 22 kg. 

Pumpsystemet som driver hela funktionen består av ett pumphus som erhåller en 

kugghjulspump för högt flöde vid lågtryck och en kolvpump som hanterar högtrycket. Båda 

dessa är avsatta kring drivaxeln. Se Figur 19.  

 

Figur 19 - Illustration för befintlig lösning 
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4 FALLSTUDIE 

För att kunna fullfölja examensarbetet om att framställa ett fullständigt koncept för Rehobot 

så krävdes det att utföra en fallstudie som baseras utifrån tidigare angiven teoretisk 

referensram. Fallstudiens tillvägagångssätt kan hänvisas till den egna 

produktutvecklingsprocessen som författarna har valt att tillämpa. Fallstudien påbörjades med 

att studera företagets befintliga produkt och utifrån den angivna kravspecifikationen kunde en 

studie om en ny version av produkten inledas.   

4.1 KRAVSPECIFIKATION  
I detta avsnitt så påbörjar författarna att utgå från den tidigare angivna kravspecifikationen. Vid 

projektets början blev kraven angivna för vad som ska ingå som ramverk för projektet. 

Författarna har vidtagit åtgärder för att arbetets utformning ska följas efter dessa direktiv och 

kategoriseras efter olika ämnesområden för att skapa en strukturerad läsning. Inom angivna 

ramverk har Rehobot efterfrågat följande kriterier som redovisas enligt Tabell 3. 

Tabell 3 - Kravspecifikation 

Funktionella krav Prestanda krav Gränssnittskrav  

Bibehålla tryck efter avslutad 

pumpning tills avlastning sker. 

Enhetens maximala 

hydrauliska arbetstryck ska 

vara minst 70 MPa. 

Pumpenhet med motor skall 

passa i befintlig oljebehållare 

för PP-2500 serien. 

Medge fortsatt pumpning 

efter stopp vid maximalt tryck. 

Ljudvolym bör vara maximalt 

80 dB och får ej överstiga 85 

dB. 

Tryckhus skall passa med 

befintligt ventilblock för PP-

2500 serien. 

Elförsörjning ska ske via 

standard 230V eluttag. 

Målvikt max 15 kg. Vikt mellan 

15-20 kg kan godkännas med 

avseende på kostnad och 

ljudvolym. 

Start/stopp skall ske med 

befintlig fotpedal från PP-2500 

serien. 

Tvåstegsfunktion för 

hydrauliskt tryck med 

pumpelement för låg- och 

högtryck. 

Oljeflöde vid högtryck 0,3 

l/min och lågtryck 2,5 l/min. 

Hydraulolja REHOBOT standard 

- ISO VG 10, skall användas. 

 

4.2 FUNKTIONSANALYS 
Utifrån kravspecifikationen så kunde författarna utforma en funktionsanalys som beskriver 

produktens huvudfunktioner, delfunktioner, och eventuella stödfunktioner. Det är ansett vara 

nödvändigt att i ett tidigt stadie kunna avgöra vilka funktioner som är önskvärda och samtidigt 
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se vilka som är nödvändiga för att produkten ska kunna utföra sina grundläggande syften. 

Huvudfunktion med produkten är att kunna leverera och bibehålla ett maxtryck på 700 bar. För 

att uppfylla detta så krävs det att den uppfyller några delfunktioner bland annat att den ska 

både kunna inneha en låg- och högtrycks funktion och att den ska kunna avlastas med hjälp av 

en säkerhetsventil för att undvika övertryck. För att uppfylla dessa funktioner så kan författarna 

med hjälp av stödfunktioner som till exempel styrning och kanalsystem lösa detta och skapa en 

fungerande produkt. Se Figur 20. 

 
Figur 20 - Funktionsanalys 

4.3 KONKURRENSANALYS 
I samband med produktutvecklingsprocessen så måste en förståelse för hur marknaden ser ut 

och vad den har för behov införskaffas för att undvika att utveckla något som kanske redan 

finns. Därför utfördes en konkurrensanalys av de fyra närmaste konkurrentprodukterna till 

denna pump för att analyseras. Analysen baserades på det data som är tillgänglig på 

konkurrenternas respektive hemsida samt information om dessa från Daniel Flodkvist. 

Resultatet av analysen redovisas i följande tabell. För mer information, se Bilaga 3. 

 

Tabell 4 - Konkurrensanalys 

Konkurrent/Betyg + - 

Konkurrent 1 - Liten och smidig 

- Låg vikt 

- Klarar 230V uttag 

- Otymplig design 

- Icke ergonomisk 

- Komplicerad konstruktion 

- Högljudd 

Konkurrent 2 - Hög effekt 

- Enkel konstruktion 

- Stor oljekapacitet 

- Stor 

- Tung 
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Konkurrent 3 - Låg ljudvolym 

- Stor oljekapacitet 

- Klarar 230V uttag 

- Tung 

- Ineffektiv för sin storlek 

Konkurrent 4 - Enkel konstruktion 

- Stor oljekapacitet 

- Tung 

- Ineffektiv för sin storlek 
- Stor 

4.4 IDÉ- & KONCEPTGENERERING 
Efter att ha tagit in ovanstående information och skapat sig en övergriplig bild över hur 

produkten ska vara och se ut så kunde idégenereringsfasen starta för att börja konstruera och 

formge samlad data och information till en produkt. Redan under arbetets gång började idéer 

och tankar komma fram. Dessutom så hade Daniel Flodkvist redan kommit på ett koncept som 

var tillgängligt för användning och vidareutveckling av författarna vilket skulle underlätta att få 

en förståelse över hur principen av den nya lösningen kan se ut. För att få igång processen så 

gjordes en brainstorming session där författarna individuellt fick komma på idéer och tankar 

kring alla olika delar som kan bidra till en lösning. Som redan nämnt tidigare så är alla idéer bra 

idéer under brainstorming och därför var det fokus på att komma på så mycket som möjligt 

utan att analysera eller bedöma.  

Första tillfället fokuserade mest på att generera idéer om hur formen kan se ut med tanke på 

att den ska kunna passa i en P-2500 oljebehållare. Nästa steg var att utgå från att testa så många 

olika geometrier som möjligt, allt från rätblock till cylindrar. Vitsen med detta var att se till att 

hitta en form som både passar in men ska även kunna tillverkas och främst utföra funktionen 

med hjälp av alla komponenter och delar som ingår i systemet. Efter det så skissade författarna 

vidare på idéerna med komponenter och kanaler i åtanke för att se om dessa faktiskt skulle 

kunna utvecklas vidare till koncept och slutligen till en möjlig lösning. Som inspiration hade 

författarna även fått ta del av ett koncept som redan startats av Rehobot. 
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Rehobots koncept 

Konceptet som presenterades från Rehobot innefattar ett fyrkantigt pumphus med separata 

pumpelement på varsin sida. Pumpelementen är separata delar som innehåller en kolv samt 

kanaler och komponenter som kan hantera flödet av låg- samt högtryck och leda dessa in i 

pumphuset. Pumphuset hanterar sedan flödet och levererar det till verktyget som ska utföra 

ändamålet. 

Figur 21 - Illustration för Rehobots koncept 

Koncept 1 

Konceptet bygger på en cylinderform som består av två delar som är delade med hjälp av ett 

snitt. Snittet är avsatt på ett förskjutet avstånd från drivaxeln eftersom kolvarna ska sitta i en 

rätvinklig position kring axeln. Snittet är avsett att vara koncentriskt kring de tre kolvarna och 

på så sätt ska det vara möjligt att kunna sätta in kolvarna och sätta ihop de två delarna. 

Urholkningen för kolvarnas positioner skapar en automatisk cylinder för respektive kolv. 

Figuren nedan visar även hur pumpen skulle ligga i oljebehållaren.  

 

 

Figur 22 - Illustration för koncept 1 
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Koncept 2 

Konceptet är väldigt likt till första konceptet. Formen är ett rätblock och resten är utformat på 

ungefär samma sätt som Koncept 1. Den består också av två delar, tre kolvar och innehar ett 

förskjutet snitt för att möta drivaxeln. Se Figur 23. 

 

 

Figur 23 - Illustration för koncept 2 

Koncept 3 

Konceptet är baserat på en mer rektangulär form med fokus på att utnyttja bredden på 

oljebehållaren. Till skillnad från föregående koncept så är snittet på detta koncept vertikalt. 

Resultatet blir två identiska delar, som egentligen då är bara en del. Alla komponenter sätts in 

i vardera halva och sedan sätts dessa ihop kring drivaxeln. Se Figur 24. 

 

 

Figur 24 - Illustration för koncept 3 
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Koncept 4 

Konceptet är baserat på en triangulär form och är en enda solid. Tanken är att det ska vara 

möjligt att borra, sätta in komponenter och täta den igen. Det leder till en enda del bearbetas 

och dessutom så passar formen in med formen av oljebehållaren. Se Figur 25.  

 

 

Figur 25 - Illustration för koncept 4 

Koncept 5 

Konceptet är ganska likt koncept 4 i formen men har skillnaden att den har kolvarna som 

separata delar i egna pumpelement. Det leder till att grund delen kan vara mindre medan 

flexibiliteten att forma och använda pumpelementen vid behov erhålls. Se Figur 26.  

 

 

Figur 26 - Illustration för koncept 5 
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Koncept 6 

Konceptet är inspirerat av en snäckform och är därför snittat horisontellt. På samma sätt som 

tidigare snittade koncept så ska det vara möjligt att bearbeta de två delarna separat och sedan 

sammanfoga dessa kring drivaxeln. Se Figur 27.  

 

 

Figur 27 - Illustration för koncept 6 

4.5 KONCEPTVAL    
För att utvärdera alla koncept till ett slutgiltigt koncept användes produktutvecklingsverktyget 

Pugh´s matris. Konceptvalen utgick från den angivna kravspecifikationen som tilldelades i 

början av uppdraget. Rehobots befintliga produkt PME-70 användes som referens när den 

ställdes emot de andra konceptförslag som har utvecklats fram. Varje koncept har bedömts 

utifrån skala -2 till +2 utifrån kravspecifikationens riktlinjer. Dessa riktlinjer är bland annat vikt, 

material, ergonomi, anpassningsförmåga, utrymme, kostnadseffektiv produktion, 

tvåstegsfunktion och tillverkningsmetod. Rehobots egna koncept togs inte med i utvärderingen 

eftersom denna användes bara som inspiration och tillhör på så vis inte de koncept som 

författarna skapat. Det slutgiltiga konceptet blev koncept nummer tre som utifrån tabellen 

nedan hade högst värde inom samtliga kategorier. Konceptets form är avgörande för det höga 

poängantalet för både anpassningen och tillverkningsmetoden. Valet av koncept tre blev 

naturligt eftersom dess form är ett rätblock som är effektivare att producera i ett större antal 

än de andra alternativen. Dessutom är det möjligt att tillverka produkten som en solid vilket 

dessutom är ett övertygande argument som stödjer underlaget billigare produkt än flera delar 

som måste konstrueras. Produktens förmåga att kunna monteras underlättas när formen har 

en mer symmetrisk form till skillnad från koncept 4 till exempel som kräver andra hjälpmedel 

för att få passande infallsvinklar kring hål och mått för att det skall överensstämma med 

pumphusets mått.  
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Tabell 5 - Pugh's matris 

 

4.6 UTVECKLING AV KONCEPT    
Efter att Koncept 3 blev valt så var det dags att utveckla den i detaljnivå. Eftersom den består 

av två identiska delar så är det egentligen bara en del som ska utvecklas och bearbetas. Denna 

del ska då kunna inneha en kolv med respektive kanaler, komponenter och styrning för att få 

en fungerande pump vid befästning kring drivaxeln. Innan start av utvecklingsarbetet så 

bokades ett möte med handledaren Daniel Flodkvist för att se om konceptet är godkänt för att 

eventuellt börja utvecklas och förfinas. Där diskuterades tankar kring konceptet och hur 

författarna skulle kunna gå vidare med den. Här började författarna tänka på att utveckla 

produkten med hänsyn till DFx-verktygen och speciellt Design for assembly och Design for 

manufacturing. Med hjälp av dessa skulle författarna se till att både produktion samt montering 

av alla delar ska vara så effektiv som möjligt.  

Utveckling av element - Fas 1 

Direkt efter valet av Koncept 3 bokades ett möte med handledaren Daniel Flodkvist för att 

förklara konceptet och gå vidare med dess utveckling. Trots att konceptet skulle vara 

kostnadseffektivt eftersom den består av endast en del så skulle den inte vara möjlig på grund 

av två anledningar. Dels så skulle snittningen gå igenom en kanal med ett högtryck på 700 bar 

(som skulle kräva en hög ytjämnhet och tätning) men även företagets framtida mål om nya 

produkter skulle gynnas av att ha separata pumpelement som komponenter, varav anledningen 
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till att Rehobot hade skapat konceptet som redovisats tidigare. Denna information skulle tas in 

och användas för att utveckla konceptet i en riktning som även ger möjlighet för anpassning för 

framtida lösningar.    

Utveckling av element - Fas 2 

I denna fas började författarna tänka på hur 

det var möjligt att utveckla och anpassa 

konceptet så det håller funktionaliteten samt 

enkelheten samtidigt som den följer dessa nya 

riktlinjer. Valet blev att dela upp lösningen i 

två delar, pumphus och pumpelement precis 

såsom Rehobot hade tänkt. Dessa element 

ska då vara standard komponenter och ha 

möjlighet att monteras på framtida produkter 

oavsett utformning. Det som skulle ge just 

denna pump sin form och funktion är 

pumphuset som kommer att vara “hjärtat” i 

pumpsystemet. Eftersom formen på Koncept 

3 var mest effektiv att arbeta med så valdes 

den vid utformning av båda delarna. Först 

skulle elementet utvecklas och sedan 

pumphuset, med avstämning mellan dessa 

under hela utvecklingsprocessen.  

Pumpelementets uppgift är att med hjälp av motorns mekaniska moment omvandla kraften till 

en hydraulisk kraft ut till ett verktyg för att utföra ett arbete. För att göra detta behöver den ha 

olika kanaler som uppfyller olika krav; insugskanal, lågtryckskanal samt högtryckskanal. För att 

styra flödet kommer även backventiler att placeras i modulen. Det som pumphuset ska uppfylla 

är dels att kunna ta emot vätskan från elementen och styra det vidare ut till verktyget, men 

även ha en styrning som växlar om från låg- till högtryck. Den ska även ha en säkerhetsventil 

kopplad till högtryckskanalen för att undvika övertryck i systemet och den ska ha en 

avlastningsventil så att det manuellt ska gå att lasta av verktyget när uppgiften är färdig 

uppfylld. Figur 28 visar hur kanalerna kan ligga i den ordningen så de uppfyller sina krav. 

Närmast drivaxeln sitter cylindern som kommer att ha en dubbelverkande effekt genom att ha 

både en större kolv för lågtryck samt en mindre kolv inuti för högtryck. Ut från cylindern 

befinner sig lågtryckskanalen som ska klara ett arbetstryck på 60 bar innan den växlar om till 

högtryck. Högtryckskanalen går därför en egen väg runt för att undvika kollision och blandning 

av tryck. Dock åker båda trycken ut till verktyget genom samma kanal, en backventil hjälper 

högtrycket att gå i rätt riktning och inte åka in i lågtrycket. Det går även ut en lågtryckskanal 

direkt till pumphuset eftersom denna kopplas till styrningen och vid omväxling så åker 

lågtrycket ut genom den medan högtrycket får flöda sin väg ut till verktyget. 

 

 

Figur 28 - Element fas 2 
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Utveckling av element - Fas 3 

Vid nästa utvecklingsfas var tanken att optimera 

delarna och få dem att uppfylla sina funktioner 

med så lite materialåtgång som möjligt. Detta är 

dels för effektivare hantering av material och 

billigare produktion men även lägre vikt. 

Kanalerna i elementet kortades ner med hänsyn 

till backventilerna eftersom dessa måste få sin 

plats inuti. Författarna valde även att placera 

insugskanalen vertikalt så den går rakt igenom 

lågtryckskanalen. På så sätt sparas det på 

utrymmet samtidigt som produktionsprocesserna 

minskas. På grund av denna förflyttning så kan 

elementet förkortas med ungefär 16 mm (18%) 

och eftersom dessa kanaler ska leda in i 

pumphuset så måste utvecklingen i den 

sistnämnda utföras på ett lämpligt sätt så att 

allting passar ihop och skapar ett fungerande 

system.  

Utveckling av element - Fas 4 

Efter vidare utveckling i förhållande till utvecklingen av 

pumphuset så behövde elementet ändras igen och 

kanalen som går ut till styrningen behövde flyttas tillbaka 

eftersom den i sin nuvarande position skulle kollidera med 

andra kanaler inuti huset. Denna kanal måste ha en fri väg 

fram för att anknyta sig med kanalen som kommer ut från 

det andra elementet, de ska därför mötas inuti huset för 

att flödet ska sedan kunna ledas till styrningen. Det gällde 

således att se till att alla kanaler kunde kopplas samman 

på ett fungerande sätt utan kollisioner någonstans 

eftersom detta då skulle kunna leda till ostabilt eller 

inkorrekt tryck i systemet. Även beräkningar fick tas 

hänsyn till eftersom författarna måste kontrollera att 

dimensioneringen och placeringen av kanalerna verkligen 

kan hantera så stora påfrestningar utan att de 

deformeras.  Tjockleken på kanalerna samt storleken på 

kolvarna har en väldigt stor påverkan för funktionen eftersom kanalerna ska kunna hålla ett 

tryck upp till 700 bar och kolvarna ska kunna leverera specifika flöden. Detta kommer att 

förklaras närmare i kapitel 4.7. Utifrån beräkningar, simuleringar och utveckling så 

dimensionerades elementet såsom Figur 30 visar. Dessa är optimerade mått med hänsyn 

återigen till DFx-verktygen samt med vikt kravet i åtanke. Det var möjligt att dra ner på längden 

med ytterligare 12 mm som blev 28 mm totalt (32%) i jämförelse med original konceptet.  

Figur 29 - Element fas 3 

Figur 30 - Element fas 4 
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Utveckling av hus  

Utvecklingen av pumphuset har skett 

hand i hand med elementen eftersom 

alla utgående kanaler från elementen 

ska kunna styras in i huset utan att 

störa dess funktioner. Huvudmåtten 

för huset är baserade på de ingående 

komponenterna.  Bredden och 

höjden är egentligen baserade på 

drivaxelns diameter och längden är 

baserad på styrningens längd. Det 

viktiga är att de inre kanalerna ska 

kunna kopplas rätt till de ingående 

kanalerna från elementen. Storleken 

och avståndet mellan kanalen för 

avlastning från fotpedalen och 

kanalen som går ut till verktyget var av standardmått eftersom dessa ska passa in i ett befintligt 

block som hanterar vätskan ut till verktyget och som kommer att sitta på ovansidan av huset. 

En kanal sammanbinder dessa två eftersom det ska gå att genom fotpedalen släppa tillbaka 

vätskan från verktyget och leda det tillbaka till tanken (se Figur 32). Till en början valde 

författarna att sätta in ingången för högtrycket direkt i kanalen som går ut till verktyget, men 

det skulle innebära att elementet skulle behöva förlängas. Därför valde författarna att förlänga 

kanalen för säkerhetsventilen eftersom denna kanal ändå måste korsa kanalen som går ut till 

verktyget för att stämma av trycket och förhindra att övertryck uppstår. Anledningen till att det 

inte gick att skjuta in avlastningskanalen från fotpedalen och kanalen ut till verktyget längre in 

i huset är för att det förstnämnda måste sitta rätt på styrningen, och styrningens kanal måste 

Figur 31 – Sidovy av huset, utveckling 

Figur 32 – Topvy av huset, utveckling 
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vara utformad på det sättet så att den får plats och därför går det inte att förminska huset mer 

än så.  

4.7 BERÄKNINGAR   
Det hydrostatiska trycket i oljebehållaren är lika stort överallt oavsett figurens form och dess 

volym. När detaljen ligger horisontell med markplanet så kommer höjden utgöras från 

bottenplanet ända till pumpens understa yta. Avståndet mellan dessa referensplan är 12 mm 

och kommer ha liten inverkan på detaljens yttre påfrestning. Hydrostatiska trycket är det tryck 

som utgörs från vätskan utanför behållaren och den i fallet med detaljens utformning så 

kommer det utomstående trycket inte ha någon inverkan. Företagets val av hydraulolja 

framgår i kravspecifikation att produkten skall anpassas efter hydrauloljan ISO VG 10. Valet av 

olja medföljer att beräkningen av det hydrostatiska trycket kommer bland annat att påverkas 

av vätskans densitet.   

Tillsammans med det hydrodynamiska trycket utgör dessa det totala trycket i detaljen. Formeln 

för totaltrycket påverkas även av lufttrycket, dock kommer det försummas i detta fall eftersom 

oljan befinner sig i en sluten tank. Totala trycket är inräknat med en säkerhetsfaktor 2 vilket 

påverkar materialvalet efter utförda beräkningar. Slagvolymen hos varje enskild kolv kommer 

att variera beroende på vilket av de två trycken som är aktiv vid det tillfället. Författarna har 

valt att räkna med det maximala trycket som kommer att förekomma i kanalerna som 

motsvarar 140 MPa eller 1400 bar. Tillvägagångssättet av beräkningarna har utförts som 

följande:   

Slagvolym    

Nedan beräknas slagvolymen för både låg- samt högtryck med formeln: V = r2 ∙π∙s∙100  
 
Tabell 6 - Uträkning av slagvolymen 

Slagvolym r2 π s 100 Resultat (cm3) 

Högtryck 0,252 π 0,005 100 0,099 

Lågtryck 0,752 π 0,005 100 0,883 
 

Volymström   

Den valda motorns varvtal till PME-70 är n=2800 rpm → 46,667 RPS (radianer per sekund) vilket 

ger en tid på 0,02 sekunder per slag.  Utifrån den tekniska specifikationen ska pumpen 

tillgodose en specifik volymström för hög och respektive lågtryck. Nedan beräknas 

volymströmmen för både låg- samt högtryck med formeln: q = V∙60/1000∙t  

Tabell 7 - Uträkning av volymströmmen 

Volymström V 60 1000 t Resultat (l/min) 

Högtryck 0,099 60 1000 0,02 0,297 

Lågtryck 0,883 60 1000 0,02 2,649 
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Diametern för båda kolvarna är rätt dimensionerade och uppfyller kraven för efterfrågat 

vätsketryck hos både låg och högtryck.   

Totala trycket  

Nedan beräknas det totala trycket enligt Pascal’s princip. De ingående värden är följande: 

P = Totala trycket i oljebehållare  
p = Densitet 846 kg/m3                             
g = Gravitationen 9,82 Kg/N 
Po = Lufttryck försumbar    
H = höjd i meter från referensplan 0,016 m 
 
Densiteten är given eftersom det är baserat på det valet som företaget har bestämt vilket är 

användningen av oljan ISO VG 10 som har en densitet på 846 kg/m3.  

 
Detta appliceras i formeln: P = Po + ρ*g*h  
 
Tabell 8 - Uträkning av totala trycket 

Totala trycket P0 ρ g h Resultat (Pa) 

P 0 846 9,82 0,016 133 
 

Resultatet blir således 0,00013292352 MPa och blir därför försumbart.     

Tryck i kanal   

Delarna kommer att bestå av materialet 

141312–00 och kommer beräknas utifrån en 

påfrestning bestående av tryck. Kanalen ses 

då som ett tunnväggigt rör eftersom 

tjockleken som den kommer kräva för att 

motstå trycket på 140 MPa söks. En 

snittfigur tas fram för att kunna illustrera och 

beräkna tjockleken. Formeln härleds nedan:  

σs = 240 (Mpa) 

a= area (mm2)   

t= godstjocklek (mm) 

𝑃 ∗ 𝐴 = 𝜎 ∗ 𝑎 → 𝜎 =
𝐴

𝑎
∗ 𝑃 =

𝑟

𝑡
∗ 𝑃→ 𝑡 =

𝑟∗𝑃

𝜎
 

  

Figur 33 - Snitt av kanalen 



35 

 

Tabell 9 - Uträkning av tryck i kanal 

Tryck i kanal r P σ Resultat (mm) 

Tjocklek 0,02 140 240 1,116 

 
Det innebär att det måste finnas en godstjocklek på minst 1,116 mm runt kanalerna för att 
dessa ska kunna hålla emot det inre trycket. 
 
Val av skruvförband  

För att räkna ut krafterna som påverkar skruvarna så måste författarna först räkna ut alla 
påverkande krafter på pumpelementet. Eftersom elementet påverkas av trycket vid kolven 
samt trycket vid högtryckskanalen som går ut till huset så får vi två punkter med ett tryck på 
140 MPa var. Det innebär att vi får krafterna F1 och F2. Dessa beräknas med följande formel: 
𝐹 = 𝑃 ∗ 𝐴 
 
Tabell 10 - Uträkning av elementkrafter 

Elementkrafter P A Resultat (N) 

F1 140 π * 52 10 995,57 

F2 140 π * 2,52 2 748,48 

 
Den totala kraften på elementet blir därför summan av de både krafterna.     

Fi = Ftot = F1 + F2 = 10 995,57 + 2 748,48 = 13 744 N  

Dessa krafter fördelas på fyra skruvar som följande: FL = 
13744

4
= 3436 𝑁 

Valet av skruvförbandet måste förspännas till en axialkraft som är 2 till 3 gånger större än 

sträckgränsen. Det vill säga skruven ska ha en Fi som är 2-3 gånger större än 3,436 kN. Test och 

kontroll av M6 redovisas nedan:   

2 ≤Fi/FL ≤ 3 → 2 ≤ 9,28/3,436 ≤ 3 = 2,7008 ≈ 2,7  

M6 skruven klarar därför kravet och väljs som lämplig skruv. 

Tabell 11 - Skruvdata för urval av skruv (Formelsamling, 2016)  
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Kontroll om skruvens maximala kraft inte överstiger dess sträckgräns 

M:6 Hållfasthetsklass 8:8 Standard SS-EN ISO 898-1  väljs. 

σ brottgräns= 8*100= 800 Mpa 

σ sträckgräns = 0,8*800*0,77 = 492,8 Mpa     

Angiven Fläns Längd L för M6 skruv kan härledas med hjälp av formel L=6*d = 6∙6= 36 mm  

Af =
𝜋

4
[(10 + 0,3 ∗ 36)2 − 6, 62] = 305,58 

Ks =
20,1 ∗ 206000

36
= 115016,667 

Kf =
305,58 ∗ 196000

36
= 1663713,33 

Fsmax = 13744 + 3436
1

1 + 14,465
= 13966,18 𝑁 

Fsmax ≥ Ftot och därmed kan författarna säkerställa att dessa skruvar kommer att klara de 

angivna påfrestningarna och är lämpliga för systemet. 

4.7.1 Val av material    

Beräkningarna från föregående avsnitt visar att materialvalet av kolstål SS 141312–00 är 

lämpligt och uppfyller hållfasthetskraven för det tänkta påfrestning som detaljen utsätts för. 

Materialet har valts utifrån ett fåtal kriterier bland annat utifrån sitt sätt att kunna bearbetas 

av de produktionsverktyg som finns tillgängliga idag. Det tänkta stålmaterialet 1411312–00 har 

en ferritisk struktur, det vill säga att den knappt innehåller någon kolhalt. Legeringen innehåller 

endast 0,2 %. Kolhalten betydelse bestämmer stålets egenskaper beroende på dess innehåll. 

Legeringen får starkare hållfasthetsegenskaper, men följden av detta påverkar materialets 

förmåga att bearbetas i samband med konstruktion. Den höga kolhalten påverkar legeringens 

styrka och styvhet samtidigt som materialet blir sprödare och blir svårare att bearbetas. Därför 

anser författarna att inför tänkta hydraulikpumpen vore det lämpligt att ha kolstålet 141312–

00. 

4.7.2 FEM-Analys   

För att säkerställa att dimensioneringen av 

delarna håller så gjordes en simulering över 

elementet för att se hur den skulle bete sig 

mot deformation och brott. Inställningarna 

ställdes in så att skruvhålen var fixerade och 

det räknades med ett verksamt tryck på 140 

MPa (2:1 säkerhetsfaktor mot brott) i 

kanalerna som utsätts för högtryck. 

Materialet är inställt på vanligt kolstål 

eftersom det är det materialet som finns tillgängligt i programvaran och har närmast värden för 

det valda kolstålet 141312-00. Figur 34 visar spänningen som sker i materialet i 

Figur 34 - Simulering av spänningen i elementet 
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pumpelementet. Det går att se att elementet 

klarar av detta utan några problem eftersom 

det gröna området är det som har störst 

spänning.  

Vid andra delen av analysen så undersöktes 

hur elementet förhåller sig mot deformation. 

Där går det att se att en stor risk för 

deformering ligger vid högtryckskanalen som 

går ut till huset (den vänstra i Figur 35). Dock 

ligger den största risken vid korsningen av 

högtryckskanalen och hydraulcylindern. Det 

går med hjälp av snittningen i Figur 36 se att 

det sker störst påfrestning där kanalerna 

möts (det orangea området). Men i det stora 

hela så kommer pumpelementet att klara av 

påfrestningarna utan att det sker någon 

deformation. 

4.8 RISKANALYS (FMEA) 
Under arbetets gång har författarna identifierat en rad potentiella risker inom konceptet som 

har inneburit att författarna varit tvungna att identifiera och kartlägga eventuella tänkbara 

felorsaker och hur de kan åtgärdas. Nedan kommer det att sammanfattas hur och vilka problem 

som kan uppstå och vilka konsekvenser det får om de inträffar. Dessutom kommer det finnas 

en utförd FMEA tabell i bilagorna för vidare läsning, se Bilaga 6.     

Kolv  

Kolvens funktion är en viktig del inom pumpelementen. Utformningen av komponenten är 

viktig eftersom dimensioneringen av kolvens diameter är avgörande för hög respektive 

lågtryckets vätskeström. Dessutom kan det finnas sannolikhet att kolvarna av misstag kan 

monteras fel. Följden av dessa händelser kan leda till att pumpsystemet inte fungerar eller att 

kolven går sönder. Författarna rekommenderar att en simulering med noggrann analytisk 

granskning utförs för att förhindra att felet inträffar.          

Kanaler  

Kanalernas roll i pumpsystemet är vital och får förödande konsekvenser om de inte är 

utformade enligt angivna mått. Både för smala och för breda kanaler kan ge brist på utrymme 

och resultera att övriga nödvändiga komponenter inte får plats. Detta kan vara en följd av 

felberäkningar som inte har granskats ordentligt. Detta kan förebyggas med hjälp av att en 

sammanställning utförs i programvaran.   

  

Figur 36 - Simulering av deformationen i elementet 

Figur 35 - Snitt av deformationen 
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Styrningen 

Styrningen kan upphöra att fungera om den är felmonterad. Effekten av händelsen leder till att 

omväxlingen inte fungerar enligt kravspecifikation. Orsaken kan spåras till felberäkningar och 

slarv under monteringen. Författarna rekommenderar att förbereda lämpliga verktyg vid 

monteringen och följa en manual som beskriver tillvägagångssättet av utförandet.  

Säkerhetsventil  

Säkerhetsventilens kan precis som tidigare funktioner sluta fungera genom felmontering och 

kan orsaka övertryck. Genom att ha införskaffad rätt utrustning och inrättade rutiner som 

förebyggande underhåll så kan risken för fel minskas.   

Innehåll av olja    

Den befintliga oljan som befinner sig inom pumpen kan läcka på grund av att pumphuset inte 

fungerar enligt den tänkta konstruktionen. Tätningar som brister kan ge upphov till läckage och 

leda till att oljan i kanalernas omlopp börjar rinna ut. Författarna rekommenderar att 

regelbundet utföra uppsyn att tätningarna fungerar och olja fylls på enligt anvisningar.   

Drivaxel   

Drivaxelns vridmoment utför ett mekaniskt arbete som bidrar till kolvens rörelse. Funktionen 

är vital och absolut nödvändigt för att hydraulikpumpen skall fungera. Förekommer det ett 

funktionsfel kring motorn kan drivaxeln inte driva kolvarna och utföra sin grundfunktion. Därför 

är det viktigt att i tidigt skede välja rätt leverantör av motorer som kan dimensionera rätt värden 

för att pumpsystemet skall hålla.     

Fungerande sammanställning  

Sammanställningen av hydraulikpumpen är beroende av skruvvalet. Skruvarnas hållfasthet 

måste kunna klara av de yttre och inre påfrestningar som produkten kommer att utsättas för. 

Fel val av skruvförband kan leda till läckage av olja och därmed resultera till att produkten 

upphör att fungera helt och hållet. Dessutom är antalet skruvar en faktor som är viktig att ta 

hänsyn till, lika stort antal skruvar kan fördela påfrestningen jämt över hela materialet utan att 

det böjs eller brister. Trots att detta är ett faktum kan ändå skjuvningen och ojämn böjning 

inträffa och orsaka att produkten brister. 
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5 RESULTAT 

Under detta kapitel kommer resultat av produktutvecklingsprocessen under examensarbetet att 

redovisas. Det kommer främst att bestå av CAD bilder som kommer att presentera lösningens 

konstruktion, ingående komponenter samt funktionerna. Den slutliga produkten illustreras i 

figuren nedan. 

5.1 HELHETSLÖSNING 
I figuren nedan redovisas pumpsystemet och arbetet i examensarbetet i en helhet. Lösningen 

består huvudsakligen av ett pumphus omgivet av två pumpelement på vardera sida. Även några 

av de ingående komponenterna som till exempel drivlagret visas. Se Figur 37. Huvudsyftet med 

systemet är att med hjälp av en motor kunna överföra rotationsmomentet med hjälp av kolvar 

i pumpelementen och omvandla den kraften till en hydraulisk kraft som förs vidare genom 

systemet ut till ett verktyg som ska utföra ett mekaniskt arbete igen. Vikten av lösningen blev 

cirka 3400 gram vilket ger en totalvikt på cirka 14,8 kg.  

5.2 DETALJLÖSNING 
Här under kommer lösningen att presenteras i separata delar för att kunna förklara detaljerna 

när det gäller dimensionering och funktion. För vidare mått se Bilaga 5. 

Figur 37 - Pumpsystemet 
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5.2.1 Pumphus 

Det slutliga resultatet av pumphuset blev som illustreras i Figur 38. Dess bredd och höjd som är 

58 x 70 mm är främst beroende på diametern för lagret som ska sitta runt drivaxeln och trycka 

på kolvarna och dessutom så är höjden beroende på längden på avlastningsventilen från 

fotpedalen eftersom denna ska träffa styrningen i rätt plats. Längden på huset som är 80 mm 

bestäms främst av styrningens längd. Anledningen till att lösningen ska anpassas efter dessa är 

för att det är färdiga komponenter som ska 

användas i lösningen. 

I Figur 39 så syns pumphuset från en sidovy och 

där syns också de genomgående kanalerna för 

låg- samt högtryck som ska koppla ihop båda 

elementen. Det går även att se fyra gängade hål 

för skruvarna som ska användas vid 

sammanställningen av delarna. Längre ner går 

det att se ett hål som i själva verket är ett 

produktionshål som ska vara där för att 

sammanbinda styrningen och kanalen som går ut 

till drivaxeln och kommer därför att vara stängd 

med en kula. Med hjälp av den kanalen fås 

möjligheten att vätskan som avlastas från lågtrycket 

flödar in och smörjer in lagret innan den åker ut till 

tanken igen. På så sätt smörjs lagret in konstant så att den får mindre påfrestning på sig 

samtidigt som temperaturen och ljudnivån hålls nere. Från topvyn går det att se den översta 

kanalen som är utgången av vätskan som leds vidare till verktyget, och under den finns kanalen 

för avlastning med hjälp av fotpedalen. De fyra gängade skruvhålen är för fästning av blocket 

som kommer att sitta över huset. Från frontvyn syns utskärningen för lagret som ska sitta runt 

drivaxeln samt den centrerade kanalen där styrningen ska sitta. Det går även att se det tidigare 

nämnda kanalen som leder vätskan in i området för smörjning av lager. 

 

 

Figur 39 – Frontvy, sidovy och topvy av huset 

Figur 38 - Isovy över pumphuset 
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I Figur 40 så går det att se huset ur ett transparent perspektiv för att få en överblick över hur 

kanalsystemet ser ut inifrån. Denna illustrerar formgivningen och funktionerna i pumphuset. 

 
Figur 40 - Illustration över kanalsystemet i huset 

5.2.2 Pumpelement 

Resultatet av pumpelementet gick hand i hand med pumphuset för att komplettera varandra 

och utföra funktionen de är avsedda att göra. Bredden och höjden är 44 x 30 mm medan 

längden är 60 mm. Lågtryckskolven är dimensionerad till 15 mm och högtryckskolven är 

dimensionerad till 5 mm.  Från hydraulcylindern leds lågtrycksflödet ut till huset. Genom denna 

kanal går insugskanalen och även styrningskanalen. Bakom den går högtryckskanalen som 

sedan leds in i samma kanal som gå ut till huset. Med hjälp av backventiler är det möjligt att 

styra så att de olika flödena inte blandas ihop och att dessa strömmar åt rätt håll. Elementen 

kommer att skruvas fast på huset med hjälp av fyra M6 skruvar. Hålen som sammanbinder 

elementet med huset tätas med hjälp av O-ringar samt stödringar. Produktionshålen tätas med 

hjälp av kulor och stoppskruvar.  

 

 

                

  Figur 42 - Isovy över pumpelementet Figur 41 - Transparent vy över elementet 
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5.2.3 Slutlig sammanställning 

Eftersom lösningen skulle vara anpassad till oljebehållaren och dess delar så fick den med hjälp 

av CAD sättas in i sin position för att säkerställa att dimensioneringen är korrekt och acceptabel. 

Nedan presenteras figurer som visar hur slutprodukten kommer att se ut.  

 

 

                    
  

Det är en markant skillnad mellan den gamla och nya lösningen. Produkten har gått från en 

kombinationslösning till en lösning som byggs interiört. Storleken har blivit reducerad samtidigt 

som prestandan har erhållits för att effektivisera produkten. 

 

  

 

 

  

Figur 43 - Frontvy samt sidovy av sammanställningen 

Figur 44 – Nya pumpen (vänster) och nuvarande pumpen PME-70 (höger) 
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5.2.4 Ingående komponenter 

Eftersom detta är ett system så består det av flera ingående komponenter. Dessa komponenter 

kommer att redovisas nedan. Endast kolvarna och fjädrarna är konstruerade av författarna, 

resten är färdiga komponenter som finns tillgängliga hos Rehobot. 

Tabell 12 - Ingående komponenter i systemet 

Komponent Figur 

Backventil 

 
Antal: 10   

Stoppkula 
 
Antal: 16   

Bricktätning 
 
Antal: 4  

Lågtryckskolv 
 
Antal: 1  

Högtryckskolv 
 
Antal: 1  

O-ring 
 
Antal: 10  

Stödring 
 
Antal: 10  

Kolvfjäder 
 
Antal: 1  

Fjäder för backventil 
 
Antal: 10  

Stoppskruv 
 
Antal: 9  
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5.2.5 Mål & Krav 

Tabellen nedan visar hur konceptet uppfyller de krav och mål som tidigare ställts på den. Denna 

illustrerar målet, resultatet och ifall målet är på så vis uppnått.  

Tabell 13 - Sammanfattning av uppfyllda mål 

Mål Resultat Mål 
uppnått 

Bibehålla tryck efter avslutad pumpning tills 
avlastning sker.  

Lösningen är anpassad för detta och kan 
därmed uppfylla kravet. 

✔ 

Medge fortsatt pumpning efter stopp vid 
maximalt tryck.  

Lösningen är konstruerad och dimensionerad 
på ett sätt som uppfyller kravet. 

✔ 

Elförsörjning ska ske via standard 230V 
eluttag. 

Lösningen är anpassad för detta och kan 
därmed uppfylla kravet. 

✔ 

Tvåstegsfunktion för hydrauliskt tryck med 
pumpelement för låg- och högtryck.  

Lösningen innehar både hög- och lågtryck och 
uppfyller därmed kravet. 

✔ 

Enhetens maximala hydrauliska arbetstryck 
ska vara minst 70 MPa. 

Lösningen är konstruerad och dimensionerad 
på ett sätt som uppfyller kravet. 

✔ 

Ljudvolym bör vara maximalt 80 dB och får ej 
överstiga 85 dB. 

Kravet går endast att testa vid prototyptest 
och kan därför inte besvaras. 

✖ 

Målvikt max 15 kg. Den kompletta lösningen väger totalt cirka 
14,8 kg. 

✔ 

Oljeflöde vid högtryck 0,3 l/min och lågtryck 
2,5 l/min. 

Lösningen kan vid högtryck leverera 0,3 l/min 
och vid lågtryck leverera 2,65 l/min.  

✔ 

Pumpenhet med motor skall passa i befintlig 
oljebehållare för PP-2500 serien. 

Lösningen är konstruerad och dimensionerad 
på ett sätt som uppfyller kravet. 

✔ 

Tryckhus skall passa med befintligt ventilblock 
för PP-2500 serien. 

Lösningen är konstruerad och dimensionerad 
på ett sätt som uppfyller kravet. 

✔ 

Start/stopp skall ske med befintlig fotpedal 
från PP-2500 serien. 

Lösningen är konstruerad och dimensionerad 
på ett sätt som uppfyller kravet. 

✔ 

Hydraulolja REHOBOT standard - ISO VG 10 
skall användas. 

Lösningen är anpassad för detta och kan 
därmed uppfylla kravet. 

✔ 

 

Genom detta går det att se att lösningen uppfyller alla krav och mål som har framtagits för 

produkten. Kravet om ljudvolymen går inte att redogöra eftersom det skulle kräva att en 

prototyp tas fram för att testa det.  
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6 ANALYS 

Den färdigställda hydraulikpumpen har genomgått några ändringar sedan original konceptet. 

Författarna anser att det har funnits faktorer som gör att produktutvecklingen av lösningen har 

genomförts effektivt. Valet av kolvpump föll naturligt eftersom det uppfyllde kravet för ett 

jämnt flöde samt högs tryck som efterfrågas enligt kravspecifikationen. Enligt (Foszcz, 

1997)  förespråkar fördelarna med att anskaffa kolvpumpar. Kolvpumparna kan användas 

regelbundet och kan bli avstannade under en längre tid utan att någon av komponenterna tar 

någon allvarlig skada (Foszcz, 1997). Jiang & Wang (2015) har en annorlunda uppfattning och 

anser att på grund av kolvpumpens kompakta och enkla design är upphovet till kritiska 

komplikationer kring smörjningen. Kolvarnas samspel tillsammans med smörjningen utgör en 

viktig faktor för att pumpen skall kunna utföra sin grundfunktion. Deras simulering har påvisat 

brister med förseglingen av öppningarna som resulterar att det uppstår en öppning och skapar 

ett tryck på grund av det inte stängs ordentligt. Valet av kolvpump blev självklart eftersom 

produktens ingående delar är beräknade att kunna leverera ett maxtryck 140 MPa vilket 

motsvarar ungefär 1400 bar. Trycket är dubbelt så stort som det efterfrågade maxtrycket 

eftersom det ligger en säkerhetsfaktor och är tänkt att det ska kunna agera under en längre 

tidsperiod. Därför anser författarna att det vore lämpligt att införa två pumpelement som 

fördelar den påfrestningen som kolvarna kommer att utsättas för.   

Materialvalet är en aspekt av arbetet som författarna har valt att studera och försöka hitta 

möjliga alternativ som kan tänkas appliceras på det nya konceptet. Det är en återkommande 

ståndpunkt eftersom dess roll återspeglar hur väl det kan bemöta deformation och andra typer 

av påfrestningar som successivt reducerar produktens livslängd. Wang och Yamaguchi (2002) 

utfärdade en studie kring hur hydraulsystem med detaljer med innehållande termoplaster kan 

förhålla sig mot andra metallegeringar som används frekvent inom industrin. Syftet med 

studien var att se hur termoplastens karaktär kunde klara sig inom i ett hydrostatiskt system 

under ett pågående högtryck. Resultatet visade sig tydligt att termoplasterna inte kunde klara 

av den tillsatta påfrestningen. Påfrestningen kring termoplasterna var inte proportionerliga 

gentemot aluminiumlegering och resulterade att de deformerades och gick till sist sönder. 

Utifrån den utfärdade studien så ansåg författarna att termoplaster inte skulle vara ett lämpligt 

material till de ingående detaljerna för produkten. Motiveringen till beslutet ligger framförallt 

det inte är möjligt att ha ett material som termoplast när det kommer att förekomma ett 

totaltryck på 700 bar i systemet. Polymer är en lång organisk förening av kedjemolekyler och 

termoplast är den tekniska tillämpningen av polymer och kan innehålla diverse olika 

tillsatsämnen som brandskyddsmedel och mjukgörare. Termoplast är ett polymer som vid höga 

temperaturer bli formbar och kan efter användning återanvändas och gör det mer lätthanterligt 

och billigare under tillverkning (Swerea, 2016). Det förekommer dock brister kring hur 

materialet förhåller sig mot tryckhållfastheten som förekommer inom pumpelementen likväl 

som pumphuset. Utifrån vad tidigare studier som har utfärdats inom området så kan plasten 

inte ersätta metallegeringar inom alla konstruktions områden.   

Valet av kolstål materialet 141312–00 föll efter de kriterier som Rehobot efterfrågade hos 

produkten. Företaget ville utesluta rostfritt stål med tanke på att dess metalliska egenskaper 
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gör den överkvalificerad som material för hydraulikpumpen. Materialet 141312–00 uppnår en 

sträckgräns på 240 MPa vid vridning/tryck som överstiger trycket i pumpen med över 100 MPa. 

Materialet är tillräckligt stark för att kunna klara av den ansatta påfrestningen som produkten 

beräknas att utsättas för. Det hydrostatiska trycket i oljebehållaren är försumbart. Utifrån 

maskinelement-formelsamlingen valde författarna 4 stycken M6-skruvar som skulle balansera 

motvikten från elementet. Det förekom diskussion mellan författarna att eventuellt gå ned i 

antal skruvar. Det föreslogs att elementet skulle ha tre stycken skruvar men följden blir att 

skruvarna måste placeras med precision och hänsyn till att fördela krafterna i elementet jämnt. 

Valet blev av att ha 4 stycken skruvar som kraften skulle fördelas på. Det motsvarar 3436 

newton/skruv. Det förekom andra alternativ att välja ett skruvförband med lägre dimension. 

Påfrestningen blir högre på varje enskild skruv och kräver ett större antal skruvar och kan ses 

som en ökad kostnad.    

Motorns roll i utvecklingsprojektet är begränsat. I projektets början blev författarna tilldelade 

informationen att företaget var under förhandling med en motorleverantör. Därför beslutades 

i ett tidigt skede att motorns val skulle bestå till den föregående PME-70s motor.   

Beräkningarna har utgått från materialet kolstål 141312–00 materialegenskaper och bevisat att 

det fullföljer alla tänkbara påfrestningar som kan tänkas uppstå (SBI, 2016).      

6.1 FORSKNINGSFRÅGOR OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

1. Hur ska produkten vara utformad för att rymma alla komponenter i oljebehållaren som 
används idag i 2500-serien? 

 

Som redan nämnts tidigare i kapitel 4 så har författarna utgått från formen på oljebehållaren 

vid framtagningen av olika tänkbara former för lösningen under konceptgenereringen. Detta 

har lett till att författarna har optimerat konstruktionen både till funktion samt för 

anpassningen till oljebehållaren. Det var ett krav att lösningen skulle passa in i behållaren och 

vara anpassad för de delar som redan tillverkas hos Rehobot. Eftersom vissa komponenter var 

en standard som skulle ingå i systemet så utgick författarna från företagets koncept för 

grundmåtten och skapade en lösning som sedan optimerades så mycket som möjligt. Till 

exempel så kunde pumpelementet förkortas med totalt 28 mm gentemot originalet som 

företaget tilldelade vid start (alltså cirka 32% kortare). Så egentligen är alla delar konstruerade 

inifrån och ut, det vill säga att författarna använder så mycket material som rymmer nödvändiga 

komponenter inuti samtidigt som de ser till att det fungerar och håller med hjälp av beräkningar 

och simulering. På så sätt har författarna sett till att hålla lösningen så liten som möjligt med 

minsta möjliga vikt och därmed forma den så den får plats i oljebehållaren.  
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2. Hur kan man säkerställa att produkten uppfyller kraven i kravspecifikationen? 
 

Genom att arbeta metodiskt och följa en lämplig produktutvecklingsprocess så var det möjligt 

att säkerställa att arbetet utförs rätt och effektivt igenom processen fram till ett resultat. 

Eftersom kraven var uppdelade i kategorierna prestanda, gränssnitt och funktion så var det 

viktigt att uppfylla var och en av dessa metodiskt så att inget eventuellt värde försvinner under 

processen. För en överblick över de olika kraven och hur dessa har uppfyllts se Tabell 13. 

Funktionella kraven kunde uppfyllas med hjälp av utformningen på komponenterna som redan 

finns hos företaget. Med hjälp av backventilen som sitter i kanalen som leder ut vätskan till 

verktyget och blocket som sitter ovanpå så kan dessa krav uppfyllas. Dessutom så har 

utformningen av elementet och huset uppfyllt kravet att ha låg- och högtryck. Prestanda kraven 

uppfylldes genom att utföra olika moment. För att säkerställa att produkten ska nå ett maximalt 

arbetstryck på 70 MPa samt uppnå de tidigare nämnda flödena så använde författarna sig av 

beräkningar för att konstruera en lösning som uppfyller detta, se avsnitt 4.7. Kravet för vikten 

kunde uppfyllas genom att både välja rätt material samt att under utvecklingen optimera 

lösningen så att den använder så lite material som möjligt, vilket är både produktions- och 

kostnadseffektivt. Som tidigare nämnt så är motorspecifikationerna okända eftersom Rehobot 

under arbetets tidsintervall förhandlar med en leverantör om en ny motor som ska konstrueras 

specifikt för denna produkt så finns det ingen exakt vikt att räkna på. Författarna fick istället 

veta från handledaren Daniel Flodkvist att vikten på hela systemet (exklusive motor och 

lösningen i resultatet av arbetet) är cirka 7,4 kg (4,7 kg delar + 2,7 kg olja). Vidare fick författarna 

veta att motorn (som används i dagens lösning) väger cirka 4 kg och då fick de utgå från det. 

Detta innebär att vikten av alla dessa delar blir cirka 11,4 kg och det medför att lösningen får 

väga upp till 3,6 kg för att uppfylla kravet, vilket i slutändan blev 3,4 kg och därmed en totalvikt 

på 14,8 kg. Däremot kunde inte ljudnivåkravet uppmätas eftersom det skulle kräva att en 

prototyp tas fram och testkörs och detta ligger utanför arbetets ramverk. Dock antar författarna 

att kravet kommer att uppfyllas eftersom både kolvarna och det roterande drivlagret kommer 

att konstant ligga i oljan och smörjas in samtidigt som ljudnivån dämpas. Även motorn kommer 

att ligga i olja och på sätt så tror författarna att produkten i sin helhet kommer att uppfylla 

kravet. Gränssnitt kraven uppfylls genom att direktiven givna från Rehobot följs vid 

utformningen av lösningen.  

 

3. Vilket material är lämpligast för konstruktionen med avseende till hållbarhet och vikt? 
 

En hydraulikpump är uppbyggd av ett system som innefattar många delar där dessa ska 

samspela för att kunna hantera vätska, krafter, tryck och värme. Dessa faktorer måste hanteras 

på bästa möjliga sätt för att ge produkten en hög hållbarhet. Därför har materialvalet en stor 

påverkan eftersom materialet kommer att täcka alla ingående komponenter och delar och ska 

hålla genom hela processen mot de ovannämnda faktorerna. Att välja rätt material har därför 

stor påverkan för hur produkten ska konstrueras och i detta fall så krävs ett material med en 

hög hållfasthet. Som redan nämnt tidigare i rapporten så skulle endast metall accepteras som 

material för denna produkt och då ligger valet mellan aluminium eller stål. Aluminium skulle 
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vara ett bra val om syftet är att ha så låg vikt som möjligt, men den har någorlunda lägre 

hållfasthet samt att den är dyrare än stål. Under kravspecifikationen var det ett önskemål att 

anpassa sig tills företagets materiallager och där blev författarna rekommenderade att använda 

sig av stål. Detta tillsammans med data som 141312–00 har och beräkningarna kunde till slut 

dra slutsatsen att 141312–00 var ett lämpligt material att använda för denna produkt. 
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7 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Under detta kapitel kommer både slutsatser som dragits samt framtida rekommendationer för 

vidare bearbetning av konceptet att redovisas.   

7.1 SLUTSATS 
Resultatet av projektet ledde till ett nytt koncept av den befintliga hydraulikpumpen. Det 

redogjorde hur produktutvecklingsverktygen tillämpades i examensarbetet. Målet var att 

författarna skulle utveckla och ta fram ett konceptförslag till en ny elmotordriven 

hydraulikpump som skulle ersätta den som finns på Rehobot i nuläget. Produkten ska användas 

för intermittent bruk och inte under kontinuerlig drift. Konceptet som presenterades i denna 

rapport tycks ha uppfyllt uppdraget genom att en grundlig teoretisk referensram har 

införskaffats samtidigt som metodiskt ha utfört en empirisk studie med hjälp av en anpassad 

produktutvecklingsprocess. Eftersom författarna redan har arbetat med de tidigare nämnda 

produktutvecklingsprocesser så blev anpassningen och tillämpningen av dessa smidig att utföra 

vilket bidrog till ett stadigt flyt genom arbetet. Tack vare en tidig planering av de olika 

momenten av arbetet uppdelade över antalet veckor så kunde processen följas upp och ge 

effektivare arbete och resultat, se Bilaga 1.  

Konceptet är också framtidsanpassat eftersom denna består av komponenter som skulle kunna 

användas i framtida produkter. Eftersom pumpelementen är utvecklade för att klara av både 

låg- och högtryck samt har så små dimensioner så kommer dessa att vara till stor nytta senare 

när företaget behöver ta fram en ny produkt med nya funktioner eller krav då de bara behöver 

bearbeta pumphuset.  I jämförelse med konkurrenterna så ville författarna bidra med en 

användarvänlig produkt som är lämplig för varje enskild person. Till skillnad från 

konkurrenternas produkter uppfyllde författarnas koncept de uppsatta kriterierna bättre. 

Författarnas idé kring det utvecklade konceptet bygger på att hydraulikpumpen skall uppnå 

samma effekt av 550 W och samtidigt kunna vara ergonomisk så att produkten ska kunna vara 

lämplig för oavsett vilken användare som behöver använda sig av den. Författarna har valt att 

kunna göra den så användarvänlig som möjligt. Under designarbetet av konceptet har 

författarna valt att reducera onödigt utrymme i både pumpelement och pumphuset. 

Pumpelementens sidor har reducerats så det endast ges utrymme för hög och 

lågtryckskanalerna. I resultatet förklarade författarna innebörden av att reducera 

materialåtgången av hydraulikpumpen. Den minskade materialåtgången ledde till att 

kanalledningarna behövde läggas om. Lågtryckskanalen behövde flyttas så att insuget skulle 

hamna i linje med den och undvika att kollidera med högtryckskanelen. Dessutom påverkade 

förändringarna hur anslutningen till pumphuset skulle dras utan att det skulle förskjutas.  

Ljudnivån var ett av de krav som författarna inte kunde utvärdera i projektet, men enligt 

antaganden så har författarna tillsammans med konstruktören Daniel Flodkvist kommit fram 

till att ljudnivån uppenbarligen kommer att vara låg. Antagandet bygger på att motorn kommer 

befinnas sig i tanken med olja. Ljudnivån för hela pumpsystemet kommer att dämpas med tanke 

på att alla delar kommer att vara omgivna av olja.   



50 

 

7.2 REKOMMENDATIONER   
Författarna rekommenderar att arbetet bör fortsättas med en framtagning av en prototyp som 

kan färdigställas inom en snar framtid. Det skulle bidra till att de faktiskt skulle kunna testa 

denna lösning och se om den håller. Författarna rekommenderar dels att placeringen på 

skruvarna testas och att elementen håller sig i bra form under arbetet men även avståndet 

mellan styrningen och säkerhetsventilen eftersom denna verkade kort. Vidare rekommenderas 

även testning av flödena som fås ut från de olika kolvarna och hur dessa förhåller sig till teorin. 

Prototypen skulle även som redan tidigare nämnt kunna hjälpa med undersökningen av 

ljudnivån.  
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9 BILAGOR 

Bilaga 1 - Gantt Schema  
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Bilaga 2 - Kravspecifikation 
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Bilaga 3 – Konkurrensanalys 

Powertools PE 17: 

 + Liten och smidig 

 + Låg vikt 

 + Klarar vanliga uttag 

 - Otymplig design 

 - Högljudd 

 - Komplicerad konstruktion 

 

          Enerpac economy electric pump: 

 + Hög effekt 

 + Enkel konstruktion 

 + Stor oljekapacitet 

 - Stor 

 - Tung 

 

 

        Enerpac submerged electric pump: 

 + Låg ljudvolym 

 + Stor oljekapacitet 

 + Klarar vanliga uttag 

 - Tung 

 - Ineffektiv för sin storlek 

 - Stor 

 

Larzep HBM: 

 + Enkel konstruktion 

 + Stor oljekapacitet 

 - Tung 

 - Stor 

 - Ineffektiv för sin storlek 
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Bilaga 4 - Skisser 
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Bilaga 5 - Måttritningar 
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Bilaga 6 - FMEA 


