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Sammanfattning 

 

Den här rapporten ämnar svara på frågan om och med hur mycket tröskelvärdena av alla 
inkommande komponenter, tillhörande ett ”MD-80 Engine change kit”, kan höjas med 
och vilka kostnadsbesparingar en sådan höjning kan medföra. Undersökningen har 
föranletts av företaget SAS Components vilja att få reda på om en optimering av 
tröskelvärden kan leda till en minskning av kasserade komponenter hos dem. 

 

En studie har utförts på alla komponenter tillhörande ett ”MD-80 Engine change kit” 
där det statistiska underlaget har inhämtats kontinuerligt under arbetets gång. 
Information om hur länge komponenter har varit i bruk eller varit monterade har 
antecknats. Den här informationen har sedan använts till att studera i vilket skick 
detaljerna befinner sig i och för att med hjälp av en MTTF beräkning se med hur mycket 
man skulle kunna höja dagens tröskelvärden till och fortfarande få tillbaks material som 
är inom reparerbar tillstånd.  

 

Resultatet är att det inte går att säga med exakt hur mycket det skulle kunna gå att höja 
tröskelvärdet och därmed exakt hur detta påverkar SAS Components kostnader och 
optimering av de material de använder. 
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Abstract 
 
This report’s aim is to verify if it is possible, and if so, by how much SAS Component 
could increase the threshold values of all incoming components belonging to an MD-80 
Engine Change Kit. How would this raise in the components threshold lower SAS 
Component’s expenses?  

 

A study was performed on the condition of all incoming components belonging to an 
MD-80 Engine Change Kit. During the study, the information collected was used to 
build a statistical data base. Information on how long the component had been in use 
and how long it had been mounted on the aircraft was recorded. This information was 
then used to help assess the condition of the components. With the help of this 
information, an MTTF calculation was then carried out to assess, if and by how much, 
SAS Component could raise the threshold values and still keep the components within 
repairable conditions.  

 

Our conclusion is that, due to a lack of sufficient data, it is impossible to say by exact 
how much the threshold values could be raised and therefore what would be the cost cut 
benefits for SAS Component. 
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1. Introduktion 
 

 

1.1 Bakgrund 
 

En viktig del av SAS Components verksamhet är underhåll av motorfästen och 
vibrationsisolatorer tillhörande flygplanet MD80. Underhåll av dessa komponenter är i 
sin tur beroende av SAS MD80 motorbyten.   

 

Komponenternas underhåll är tidsberoende och delas upp efter gångtid. Efter en viss 
gångtid måste komponenterna underhållas om de kommer av flygplanet. Denna tidpunkt 
brukar kallas tröskelvärde. Olika antal timmar på tröskelvärden föranleder viss typ av 
underhåll som komponenterna ska genomgå.  

 

Underhållet av komponenterna delas upp i så kallade A, B och C checkar. Dessa är 
fördelade enligt följande: 

 

A check  - Allt under 1000 timmar 

B check  - Allt mellan 1001 – 2999 timmar 

C check  - Allt över 2999 timmar 

 

Det finns ett ekonomiskt intresse i att öka antalet A- action och B- action kits som SAS 
Component går igenom.  SAS Component är också intresserade av att se om en ökning 
av tröskelvärdena kan leda till en minskning i omsättningen av material från lagret. 
Detta genom att komponenterna kan användas under längre tid innan de behöver 
demonteras och slitdelar bytas ut. Dessa två faktorer är starkt bidragande till företagets 
lönsamhet och produktivitet.   
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1.2 MD-80 Engine Change Kit (688189) 
 

Den primära uppgiften för en vibrationsisolator inom det civila jetflyget är att ta upp 
vibrationer som uppkommer vid motordrift. Vibrationer från en jetmotor leder bland 
annat till onödiga kostnader i och med att de skadade komponenterna måste ersättas, 
och högt kabinoljud, för att inte nämna att det förorsakar obehag för passagerare och 
leder till utmattning av skrovets struktur. 

 

De dragkrafter som ett jetplans motor ger upphov till överförs till skrovet genom 
isolatorerna. Isolatorerna finns till för att dämpa vibrationer från motorn till skrovet, 
från skrovet till motorn samt för att reducera buller till kabinen. 

 

”MD-80 Engine Change Kit” (688189)1 består av infästningar och isolatorer mellan 
motorn och flygplansskrovet. Varje kit består av två stycken identiska främre isolatorer, 
två främre konbultar, en bakre isolator, och en bakre konbult.  Det ingår även ett så 
kallat ”subkit”2. Detta består i sin tur av alla mindre bultar, brickor, och andra typer av 
fästanordningar som krävs för en komplett montering av en motor.  

 

                                                 
1 Se bilaga 1 sid 1 

2 Se bilaga 1 sid 1 
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1.3 Syfte 
 

Ett huvudsyfte med detta arbete är att verifiera hurvida en höjning av tröskelvärdet för 
en A, B, C - check HR/CY för respektive komponent i ett ”MD-80 Engine Change Kit” 
är möjlig och hur det kan minska kostnaderna för utbyte av delar. Ett ytterligare syfte är 
att fastställa om en optimering av komponenters tröskelvärde leder till en minskning av 
antalet reserv komponenter hos SAS Component. 

 

Mindre delsyften är att: 

• Undersöka om utbytta ”insert” i främre isolatorn kan återanvändas efter 
underhåll istället för att kasseras. 

• Undersöka om utbytta ”insert” i bakre isolatorn kan återanvändas efter underhåll 
istället för att kasseras. 

• Undersöka om det är lönsamt att sköta silverplätering på SAS Component 
istället för att låta SAAB Aerotech sköta denna process.  

• Undersöka hur bakre konbult har påverkats vid demontering då ”mastinox” har 
använts vid montering. Samt hur många lager som finns i drift utan ”mastinox”. 

• Undersöka om det är lönsammare att skicka bakre konbult på vattenskärning då 
det inte bidrar till skador i ”bearing bore”. 

• Presentera rekommendationsåtgärder för A,B,C-action. 

• Ta fram kostnad för A,B,C-action på varje komponent samt ett 688189 KIT 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Det framgick tidigt under arbetet att det inte skulle finnas tillräckligt med komponenter 
som skulle genomgå en A eller B check. Därmed finns det inte tillräckligt med data för 
att göra en fullständig analys på komponenternas tröskelvärdeshöjning för komponenter 
som genomgår en A och B check. 

 

Annat som uteblir från arbetet är jämförelsen av de core på bakre isolator som är 
silverpläterade och de som är chem-nickel och silverpläterade och vilka som klarar sig 
bäst vid en inspektion. Chem-nickel och silverpläterade hade precis tagits i bruk strax 
innan arbetets gång och hade inte börjat komma tillbaka till verkstaden. Det är även 
endast på Saab Aerotech som personalen kan avgöra om pläteringen består av endast 
silver, eller både silver och nickel, varför det inte är möjligt att jämföra olika ”core” 
med varandra på SAS. 
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1.5 Metod 
 

I kapitlet redogörs för hur examensarbetet utförts och vilka analysverktyg som använts. 
Vidare beskrivs även de förfaranden som använts vid insamlandet av data. Kortare 
redogörelse av de verktyg och medel som används för demontering och underhåll 
återfinns i kapitlet Tillvägagångssätt. 

 

All information rörande inspektion, rengöring, demontering och lagning av 
komponenterna i ett ”MD80 Engine Change Kit” har hämtats ur ”Component 
Maintenance Manual” (CMM). Data för det statistiska underlaget och i förlängningen 
för analysen har inhämtats kontinuerligt under arbetets gång. Information om 
ytbehandlingar söktes i första hand på Internet, i böcker, på Mälardalens 
högskolebibliotek samt genom diskussion med lärare. 

 

Underlaget för analysen bygger primärt på direkt insamlad data på varje enskild 
komponent. Här har samtliga skador på komponenterna antecknats med avseende på hur 
länge komponenten varit monterad och hur länge den varit i drift.  

 

”Insert” för den främre isolatorn har pressats och testats med tolkar för att se om 
”insert” klarar kraven för att kunna användas längre än de nu angivna tiderna. 
Mätningar för bakre insert har genomförts för att studera om dessa höll sig inom de 
uppställda kraven samt om den inre banan på insert snurrade eller inte. 

 

Kostnader för maskiner och produkter tillhörande silverpläteringsmaskiner har hämtats 
från olika företag där kraven ställda på processen och typ är godkända enligt 
”Component Mantenaince Manual”. 

 

För att ta reda på huruvida en trösklevärdeshöjning är möjlig, och i så fall med hur 
mycket, har en tillförlitlighetsberäkning (MTTF-beräkning) genomförts för varje 
enskild detalj tillhörande de för examensarbetet intressanta komponenterna. 
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2. Tillvägagångssätt 
 

I det här kapitlet beskrivs de komponenter som ett kit består av. Detta för att läsaren ska 
kunna få en överblick över denna viktiga del av arbetet. Vidare presenteras även de 
verktyg som krävts för hanteringen, rengöringen, demonteringen och inspektering av 
komponenterna. Dessa är ordnade efter hur komponenterna som de används till hör ihop 
med varandra. 

 
2.1 Verktyg och Instrument 
 
Ultraljudsbad 
 

Ultraljudsbad13 används vid rengöring av MD80:s främre konbult (K2219-9SA3), bakre 
konbult utan lagret (K2219-9SA9), och bakre isolatorn som har nickelhus (K2219-
9SA2). Ultraljudsbadet innehåller lut Turco 4184-L (25 %) och vatten uppvärmd till 
80°C och ultraljud. Efter ultraljudsbadet används citronsyrabad för neutralisering av 
luten i ultraljudsbadet. 

 

Tvättmaskin 
 

Vid rengöring av främre isolators ”core”, ”retainer” och ”ring limiter” används en 
spraytvättmaskin4. I denna används det vattenbaserade avfettningstvättmedlet Super Bee 
300LF. Även främre och bakre konbultar kan rengöras med tvättmaskinen. Detta 
förutsatt att lager på bakre konbultar har tagits bort.  

 

Mätmaskin 
 

Koordinatmätmaskin5 används vid mätning av bakre isolator, främre isolator, bakre 
konbult utan lager och främre konbult. Mätvärden och toleranser är förprogrammerad i 
denna maskin. En dator är kopplad till mätmaskinen som med hjälp av bilder visar hur 
många punkter och var på detaljerna det ska mätas. Mätvärdena skrivs ut med en 
skrivare. Värden som är utanför toleranser visas med röd text. 

 

                                                 
3 Se bilaga 5 sid 6 

4 Se bilaga 5 sid 6 

5 Se bilaga 8 sid 9 
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Skjutmått 
 

Detta används vid mätning av ”ring limiter” ”groove height” och konbulternas längd. 
Skjutmåttet är från Mitutoyo och har en digital visare. 

 

Alodin 
 

Alodin används som rostskydd på aluminiumdetaljer som har polerats, putsas och 
blendats på. Detaljerna får ligga i en alkalisk bad för rengöring efter att skadorna har 
reparerats (ca 1 min). Därefter sköljs detaljerna med vatten och läggs i alodinbadet i 3 
min. Därefter skall detaljerna sköljas noga med vatten och torkas med tryckluft.     

 

Alkohol 
 

En 95 % alkohol som hälls i en sprayflaska och sprayas på detaljer för rengöring av 
olika oljor och fetter. 

 

Brynsten 
 

Brynsten6 används vid reparation av skador på främre och bakre konbultars gängor.  
Två typer av brynsten används, en grov och en fin. Den grova används vid reparation, 
därefter används den fina för att en så få fin och jämn yta som möjligt ska kunna 
erhållas. 

 

Putsmaskin 
 

En speciell högvarvsputsmaskin7 som ej genererar värme i detaljen används vid 
reparation av olika skadetyper som uppkommit på olika detaljer. Den har ett utbytbart 
huvud där olika storlekar och former kan användas beroende på skadans storlek och vart 
på detaljen skadan är. För jackskador och stora repor används ett huvud som har en typ 
av sten längs uppe på sig. Efter användning av ett sådant huvud ska ytan som har 
reparerats poleras. Tryckluft används vid användning av putsmaskinen. 

 

                                                 
6 Se bilaga 7 sid 8 

7 Se bilaga 7 sid 8 
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Sandpapper 
 

Sandpapper används vid reparation av små repskador och på känsliga delar som inte ska 
repareras med putsmaskinen. Grovt sandpapper används för lite djupare repor och finare 
sandpapper används för att få en fin och jämn yta.   

 

Hydraulisk press (stor och liten) 

 

Hydraulpressarna8 används bland annat för montering och demontering av isolatorerna 
och vid förpressning av kuddarna i främre isolatorn. Pressarna är manuella. 

 

72-20-02-X 
 

Kicki9 är olika verktyg som har konstruerats och tillverkats av SAS för att underlätta 
montering och demontering av isolatorerna.  

 

GO, NO-GO “gauge” 
 

”GO” och ”NO-GO gauge” är gängtolkar10 som används vid inspektion. ”GO” tolk skall 
kunna skruvas på gängorna hela vägen. Är detta inte fallet kan det bero på att gängorna 
är nötta, skadade eller sträckta. ”NO-GO” tolken ska inte kunna skruvas på gängorna 
mer än något varv. Är så fallet kan det också bero på utmattning eller utsträckning av 
gängorna. Innan användning av gängtolkar måste gängorna sprayas med olja för att 
förhindra att gängorna skär ihop sig med tolkarna.    

 

Blästermaskin 
 

SAS Component använder en tryckmatad plastmediablästermaskin11 med PMB media 
1823, specifikation MIL-P-85891 Type II för att avlägsna rostskydds- och 
tätningsmedlet som används i kadmiumhuset på den bakre isolatorn. 

                                                 
8 Se bilaga 8 sid 9 

9 Se bilaga 9 sid 10 

10 Se bilaga 6 sid 7 

11 Se bilaga 5 sid 6 
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2.2 Främre isolator 
 

En främre isolator12 består av tjugo olika separata detaljer. De som är väsentliga för 
arbetet och som därmed kommer att studeras närmare är ”ring-limiter”13, ”retainer”14, 
”inner core”15 samt ”inserts”16.  

 

Isolatorerna är gjorda i metall och använder sig av Barry Controls Met-L-Flex insert. 
Den primära strukturen är gjort av värmebehandlat stål AMS 4340 som är härdade till 
en styvhet mellan 160 000 – 180 000 psi. Andra material som används är stål och 
aluminium. 

 

Första inspektionen 
 

En visuell inspektion utförs på den inkommande främre isolatorn. Om yttre skador är 
synliga dokumenteras dessa noggrant. Ytterligare information som dokumenteras är 
hurvida cap har förskjutit sig gentemot ”core” och ”retainer”.  

 

Demontering 
 

Med en insexnyckel avlägsnas skruven och brickan som fäster ”bonding jumper”17 till 
”core”. Skruven sparas medan brickan oftast slängs. Den främre isolatorn placeras i en 
stålring med ”cap”-sidan neråt. För att isolatorn inte ska snedbelastas måste den 
placeras så plant som möjligt. En skyddande ring läggs sedan på core. Efter detta 
pressas den skyddande ringen sakta ned mot isolatorn med hjälp av den hydrauliska 
pressen tills dess att retainer hoppar ur. I detta skede avlägsnas retainer och alla insert. 
För att få bort cap som fastnat inne i metallringen används en mjuk hammare. Med 
denna hamras försiktigt på cap tills den lossnar. Efter detta placeras cap med den 
åtsittande ring limiter på en annan metallring. Sedan pressas cap och ring limiter 
försiktigt ner med den hydrauliska pressen tills dess att ring limiter lossnar.  

                                                 
12 Se bilaga 2 sid 3 

13 Se bilaga 2 sid 3 

14 Se bilaga 2 sid 3 

15 Se bilaga 2 sid 3 

16  Se bilaga 6 sid 7 

17 Se bilaga 2 sid 3 
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Rengöring 
 

”Ring limiter”, ”retainer” och ”core” placeras i en industriell tvättmaskin som använder 
sig av 20 % Super B 300 LF tvättmedel. Maskinen körs under 30 minuter. Efter tvätten 
plockas komponenterna ut och spolas i vatten för att sedan torkas med hjälp av 
högtrycksluft. 

 

Mätning 
 

Koordinatmätmaskinen används för att mäta ”core”, ”ring limiter” och ”retainer”. Det 
som mäts på ”ring limiter” är höjd och inre samt yttre diameter. Med ett skjutmått mäts 
”groove height” på ”ring limiter”. På ”retainer” mäts höjd, inre diametern samt insidans 
inre och yttre diameter. På ”core” mäts de utstående kanterna samt den första 
kanttjockleken. Överskrider ”ring limiter” eller ”retainer” de tillåtna värdena så kasseras 
dessa. 

 

Inspektion 
 

Samtliga delar kontrolleras visuellt. ”Bonding jumper” kontrolleras för skador så som 
korrosion, slitage på infästningsdelen samt för lösa trådar. ”Ring limiter” kontrolleras 
för sprickor, stötskador, jack, repor och bucklor. ”Insert” kasseras vid översyn och 
ersätts med nya. ”Retainer” kontrolleras för skador som sprickor, repor, jack samt 
allmänt slitage på komponenten. ”Core” kontrolleras för skador som repor, jack, 
korrosion samt slitage på silverplätteringen. 

 

Reparation 

 

”Cap”18 som är till för att hålla ihop hela strukturen slängs alltid bort då den ej går att 
reparera. Detta på grund av skadorna som åstadkoms vid demonteringsprocessen. På 
”ring limiter” avlägsnas alla skador så som jack, repor och bucklor med hjälp av tillåtna 
verktyg och sandpapper. Skadorna poleras tills skadan inte längre är synlig. Materialets 
radie får inte understiga en 1,00 tums-radie. Skadorna på ”retainer” bearbetas med 
brynsten, filmaskin eller sandpapper. Skadorna poleras på samma sätt som för ”ring 
limiter”. Alla ytor som bearbetats rengörs för att sedan doppas i alodin. ”Core” får ej 
bearbetas, utan skickas iväg för att sprickprovas. Om core blir godkänd skickas den till 
SAAB Aerotech i Linköping för att få en ny silverplätering. 

 

                                                 
18 Se bilaga 2 sid 3 
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2.3 Främre konbult 
 

Den främre konbulten19 monteras genom främre isolatorns hål och är till för att fästa 
motorn till flygplanets skrov.  

 

Första inspektion 
 

Syftet med den första inspektionens är att en allmän tillsyn över bultens generella 
tillstånd samt att det ska kunna säkerhetsställas att inte några större delar av bulten 
saknas. Viktiga areor som inspekteras är konbultens ”end face”, koniska yta och gängor. 
Om skadorna på konbulten som hittas är kritiska eller om de inte går att reparera 
kasseras konbulten. 

 

Rengöring 
 

Rengöring av främre konbultar sker i en ultraljudstvätt som använder sig av den 
vattenlösliga lut Turco 4184-L (25 %) blandning. Bultarna får ligga i ultraljudsbadet i 
30 minuter. Efter ultraljudtvätten sköljs konbultarna under vatten innan de doppas ner i 
ett 10 % citronsyrabad under 30 sekunder. Detta görs för att luten skal neutraliseras 
efter ultraljudsbadet. 

 

Efter detta sköljs konbultarna av med vatten en andra gång och torkas med 
högtrycksluft. Det är viktigt att konbultarna inte placeras på varandra när det rengörs i 
ultraljudsbadet, eftersom de är av ”High Strength Steel” stål. Konbultens gängor har ett 
lager torrfilm. Detta lager torrfilm kan ibland sitta kvar trotts rengöringen. För att 
avlägsna detta krävs det ibland en liten lätt blästring av gängorna. 

 

Mätning 
 

Konbulten mäts med Mitutoyos koordinatmätmaskin. Maskinen har ett program som 
anger var det ska mätas och hur många mätpunkter som erfordras för en komplett 
mätning av komponenten. Detta sker genom att maskinen visar en bild av komponenten 
med markeringar. För att mäta bultens totala längd krävs det att ett skjutmått används.  

 

 

 

                                                 
19 Se bilaga 4 sid 5 
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Inspektion 
 

I det här skedet inspekteras alla eventuella skador som inte var synliga under den första 
inspektionen på grund av olja eller olika fetter. Dessa antecknas sedan. Efter det 
inspekteras bultens alla ytor och gängorna testas med gängtolkar. Förekommande 
skador på gängorna utgörs av jack och slitage på gängspåren. Den koniska ytan och end 
face kontrolleras sedan för repor, jack och bucklor. Efter det inspekteras hålet på bulten 
för repor och jack. 

 

Gängorna testas med en ”GO” och en ”NO GO” gängtolk20. ”NO-GO” tolken ska inte 
kunna gå att snurra in längre än tre till fyra varv innan det ska ta stopp för att det ska 
anses som godkänt. ”GO” tolken skall kunna gå genom alla gängorna för att bulten ska 
godkännas. 

 

Reparation 
 

Alla reparationer görs enligt ”Component Maintenance Manual”. Skador så som repor, 
jack och mindre bucklor på koniska ytan som inte överskrider kritiska storlekar putsas 
och poleras upp. Gängspåren som går att reparera filas upp med brynsten och spåren 
kontrolleras så de är jämna och inte har några vassa kanter. Alla skador som överskrider 
de tillåtna reparationsvärdena leder till kassering av bulten. 

 
2.4 Bakre Isolator 
 

En bakre isolator21 består av tio delar. Dess ”housing”22 är gjord av AMS 4340 stål som 
har värmebehandlats till 160 000 -180 000 psi styvhet. ”Housing” är antingen kadmium- 
eller nickelpläterade. Isolatorn består även av två end ”cap”23 som är gjorda av 15-5PH 
rostfrittstål. Detta stål har värmebehandlats till 160 000 -180 000 psi styvhet. Andra 
komponenter i isolatorn är två kuddar som består av rostfritt stål, två ”retainer”24 av 304 
rostfritt stål, två insert assembly, och en ”inner core” som är gjord av silverpläterat 
AMS 4340 stål som värmebehandlats till 160 000 -180 000 psi styvhet. ”Cap” sitter 

                                                 
20 Se bilaga 6 sid 7 

21 Se bilaga 3 sid 4 

22 Se bilaga 3 sid 4 

23 Se bilaga 3 sid 4 

24 Se bilaga 3 sid 4 
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längst ut på varsin sida av housingen. Insert assembly25 har till uppgift att hålla inre core 
på plats i mitten av isolatorns housing. 

 

Första inspektion 
 

Innan demontering av bakre isolatorn görs en allmän inspektion av strukturen. Detta så 
att eventuella större skador på detaljen upptäcks. Är detta fallet kasseras komponenten.  

 

Demontering  
 

Bakre isolatorn sätts fast på en bänk. Sedan tas namnskylten och ”cover” bort. Därefter 
tas ”cotter pins” ut ur ”housing”. Efter det tas den ena ”cap” bort med verktyg T900120-
126. Kudden tas ut och slängs om det är en C-check. Vid B-check sparas den om den är i 
bra skick. ”Retainer” sparas oavsett om det är C- eller B-check om de är i rätt skick. 
Sedan tas ena ”insert assembly” ut med ett special verktyg27. Den andra cap tas sedan 
bort för att det ska gå att komma åt den andra ”insert assembly”. För att få ut ”core” och 
den andra insert assembly tas det bakre huset bort från bänken och monteras på en 
hydrauliskpressmaskin. Genom att pressa ner ”core” en bit så går det att ta ut den utan 
något verktyg. Med hjälp av ett special verktyg28 pressas den andra ”insert assembly” ut 
ur huset. ”Insert assembly” kasseras vid C-action, men sparas vid en B-action om den är 
i tillräckligt bra skick för inspektion. 

 

Rengöring 
 

Beroende på om huset är nickel- eller kadmiumpläterat, så rengörs det på olika sätt. I ett 
kadmiumhus används ”brunsmack” som tätningsmedel. ”Brunsmack” är väldigt svårt 
att avlägsna från de olika delarna. Rengöring av ett kadmiumhus och dess olika delar 
görs därför med hjälp av en blästermaskin. Allt fett och ”mastinox” torkas först av från 
delarna som ska blästras för att inte filtrarna på blästermaskinen ska sättas igen.  

 

I nickelpläterade hus används ”gråsmack” som tätningsmedel. ”Gråsmack” är lättare att 
avlägsna från delarna. Nickelpläterade hus och dess delar utom ”insert assembly” 
rengörs i ett ultraljudsbad med en lut som består av Turco 4184-L (25 %). Delarna får 

                                                 
25 Se bilaga 3 sid 4 

26 Se bilaga 9 sid 10 

27  Se bilaga 9 sid 10 

28  Se bilaga 9 sid 10 
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ligga i badet i 30 min. Delarna tas sedan ut och sköljs med vatten. Därefter läggs de i ett 
citronsyrabad29 i tre minuter. Slutligen tas delarna ut och sköljs med vatten och torkas 
med högtrycksluft. Insert assembly rengörs i blästermaskin. 

 

Inspektion  
 

I detta steg undersöks huruvida det finns skador så som repor, jack eller mindre bucklor. 
Eventuella skador förs ner i en inspektionslista. Kritiska delar på housing är gängor och 
insidan. Gängorna testas med en ”GO” och ”NO GO” gängtolk. ”GO” tolken ska gå att 
skruva på huset. Om detta inte är fallet ska housingen skickas på reparation där gängan 
putsas upp med slippasta. ”NO GO” tolken ska inte gå att skruva på. Går det att skruva 
på ”NO GO” tolken kasseras ”housing” vid måttligt slitage kan ytan byggas upp med ett 
extra tjockt nickel-skickt. Upptäcks skador på insidan av ”housing” eller ”core” 
silverplättering så skickas dessa på reparation respektive på omplättering.  

 

Mätning 

 

Koordinatmätmaskinen används vid mätning av de olika delarna. Mätvärden och 
toleranser är redan förprogrammerade i mätmaskinen. Vilka punkter som ska mätas på 
detaljerna är också förprogrammerade. Dessa punkter visas genom bilder i en dator som 
är kopplad till koordinatmätmaskinen. Värdena skrivs ut och förs ner i en 
inspektionslista. Värden som visas med röd text är utanför ”limit”, dessa delar kasseras. 
”Inner core” skickas iväg för att få ett nytt silverpläterinsglager.  På ”insert assembly” 
ska även avvikelsen mellan de två stålringarna mätas med ett skjutmått. De två punkter 
där det är som störst och minst avvikelse mellan stål ringarna ska mätas. Punkterna sätts 
som A och B, punkt A sätts som största värdet. Värdena A och B bearbetas med 
ekvationerna: 

1.
2

BA −  

2.  A-B = 

 

Resultatet från första ekvationen får inte överskrida 0,170 tum och andra ekvationen får 
inte överskrida 0,340 tum.   

 

                                                 
29 Se bilaga 5 sid 6 
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Reparation 
 

Reparation av pläteringar skickas till SAAB Aerotech i Linköping. Skador på ”end cap” 
poleras med verktyget högvarvsputsmaskin. 

 
2.5 Bakre Konbult 
 

Den bakre konbulten30 monteras genom bakre isolatorns hål och har precis som den 
främre konbulten samma syfte i att fästa motorn till flygplanets skrov. 

 

Första inspektion 

 

Den första inspektionens syfte är att en allmän tillsyn över bultens generella tillstånd 
ska kunna fås till stånd. En del i detta är att se till att inte några större delar av bulten 
saknas. Areor som inspekteras är konbultens ”end face”, koniska yta och dess gängor. 
Kritiska skador på konbultens koniska yta leder till en kassering av konbulten. 

 

Rengöring 

 

Rengöring av bakre konbultar görs med en ultraljudstvätt med en lut som består av 
Turco 4184-L (25 %). Dessa får ligga i ultraljudsbadet i max 30 minuter. Efter 
ultraljudtvätten sköljs konbultarna under vatten innan de doppas ner i en 10 % 
citronsyra bad i 30 sekunder. Detta för att neutralisera bultarna efter ultraljudsbadet. 
Konbultarna sköljs av med vatten en andra gång och torkas med högtrycksluft.  

 

Demontering 
 

Demontering av kullagret i bakre konbult görs inte på motoravdelningen. Detta sker 
istället på maskinverkstan. Genom att kanten på lagret svarvas bort kan kullagret sedan 
pressas ut ur bulten. 

 

Inspektion 

 

Visuell inspektion görs på konbulten och eventuella skador förs ner i en 
inspektionslista. Kritiska delar är koniska ytan och hålet (spherical bearing bore). 

                                                 
30 Se bild 4 sid 5 
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Skador i hålet leder till bussrings reparation. Andra delar som undersöks för skador är 
gängorna, hålet och end face. Gängorna testas med en gängtolk ”GO” och en ”NO GO” 
tolk. Om gängtolken ”GO” inte går att skruva på gängorna undersöks varför. Vid små 
skador justeras gängorna. Vid större skador eller sträcktbult kasseras den. Om ”NO 
GO” går att skruva på skrotas konbulten. 

 

Mätning 

 

Mätningen har samma tillvägagångssätt som för den främre konbulten. Det som skiljer 
är var det mäts och hur många mätpunkter som behövs för en komplett mätning. 

 

Reparation   

 

För att kunna reparera en skada så får inte skadan ha ett för stort djup eller en för stor 
diameter. Skador på end face får inte vara djupare än 0,010 tum. Den koniska ytans 
skador får inte vara större än 0,200 tum i diameter eller djupare än 0,010 tum. Skador på 
konbulten blendas och poleras med ett högvarvsputsmaskin. Skador på end face skickas 
till SAS Component Oslo för slipning och omkromning. 

 
2.6 Främre Isolator Kuddarna 
 

Den främre isolatorns kuddsystem31 är till för att ta upp och dämpa vibrationer i den 
främre isolatorn. Kuddsystemet till den främre isolatorn består av totalt sju stycken 
kuddar. Systemet består av, en ”Upper Insert 46-9121-01”32, två stycken ”Insert Inner 
46-9120-01”33, två stycken ”Insert Lower 46-9119-01”34 samt två stycken ”shimbacks”. 
I-dagsläget mäts alla kuddarna, förutom ”shimback kuddarna”, vid en B-action. Är 
kuddarna innanför de angivna toleranserna så återanvänds de. Vid en C-action kasseras 
samtliga kuddar och ersätts med nya. 

 

I CMM beskrivs tillvägagångssätt vid test av insert och vilka toleranser som gäller för 
godkända insert. 

 

                                                 
31 Se bild 6 sid 7 

32 Se bild 6 sid 7 

33 Se bild 6 sid 7 

34 Se bild 6 sid 7 
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Test av Kuddarna 
 

Lastcellen har en egenvikt på 135lb så det är viktigt att ha det beräknade trycket i 
tabellen och inte det som står angivet i CMM. Metallplattan som bärs upp av lastcellen 
snedbelastades vilket gjorde det omöjligt att använda de tolkar som fanns för att enkelt 
kunna avgöra om insert klarade sig eller inte. Istället användes två stycken mätklockor 
som monterades på varsin ände av metallplattan.  

 

Mätklockornas nollvärde lästes av och dokumenterades. Dessa nollvärden subtraherades 
med värdet som klockan angav efter testtrycket. De två subtraherade värdena adderades 
och delades med två. Resultat som angavs var i mm vilket omvandlades till tum för att 
enkelt skulle gå att avgöra om insert befann sig innanför de angivna toleranserna då alla 
värden är angivna i tum. 

 

Samtliga insert måste förpressas tre gånger med de i CMM angivna trycken innan de 
slutligen pressas med testtrycket.  

 

”Insert Inner 46-9120-01” kuddarna kunde dock inte testas vid motorverkstadens 
anläggning då dessa var för stora för att mätklockorna skulle kunna användas. Dessa 
fick mätas med en elektrisk hydraulpress som finns i en annan verkstad. Den elektriska 
hydraulpressen som användes klarar dock inte av förpressningstrycken som krävs vid en 
förpress och därmed förpressades ”Insert Inner 46-9120-01” tre gånger med givna tryck 
i den mekaniskapressen vid motorverkstaden för att sedan transporteras till den 
elektriska hydraulpressen. 

Till skillnad från de andra kuddarna så gick det inte att förpressa kuddarna för att direkt 
efter provtrycka. Utan det fick en dag emellan förpressning och provtryckningen. 

 

Värden och Toleranser 

 

”Insert Upper 46-9121-01” – Förpressas tre gånger med ett tryck på 59 865lb för att 
sedan provtryckas med ett tryck på 865lb 

 

”Insert Inner 46-9120-01” – Förpressas först tre gånger med ett tryck på 59 865lb för att 
sedan provtryckas med ett tryck på 665lb 

 

”Insert Lower 46-9119-01” – Förpressas först tre gånger med ett tryck på 9 865lb för att 
sedan provtryckas med ett tryck på 365lb 
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2.7 Inner Core främre isolator 
 

Försilvring och kemnickel ytbehandling sker vid SAAB Aerotech i Linköping. Nedan 
beskrivs de steg i processen till försilvringen av ett ”Inner Core” samt den nya metoden 
med kemnickel plus försilvring. All information rörande tillvägagångssätt vid 
återställande av core har inhämtas från Conny Theander på SAAB Aerotech i 
Linköping.  

 

Arbetsgång för försilvring av ”Inner Core” för främre isolator 
 

Innan själva försilvringen påbörjas måste ”Inner Core” genomgå dessa punkter. 

1. Triavfettning 

2. Avförsilvring 

3. Blästring (Glaskulor) 

4. Väteutdrivning 

5. Kontroll 

6. Slipning av ev. skador 

7. Sprickkontroll 

8. Ev. kulbombning 

 

Efter att ”inner core” har genomgått punkterna ovan ska tjockleken på fläns A mätas på 
två punkter. Måttet dokumenteras för att sedan kunna mäta tjockleken på silverskiktet. 
Försilvringsprocessen sker enligt nedanstående punkter. 

1. Triavfettning 

2. El-avfettning 50-60°C 2min 

3. Sköljning med vatten i två steg (Rumstempererat vatten) 

4. Saltsyra 

5. Anslagsnickel ca: 1min 

6. Sköljning vatten i två steg (Rumstempererat vatten) 

7. Anslagssilver ca: 1min 

8. Försilvring (25-38µm) Körtid ca: 90 min. 

9. Mätning flänstjocklek fläns A två punkter. Detta ger indikation på skikttjocklek 
(25-38µm) 

10. Väteutdrivning 200°C min 3 timmar. 
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Arbetsgång ”Inner Core” P/N 00-11756-02 (Kemnickel+Silver) 
 

Innan kemnickel och försilvring görs på ”Inner Core” ska nedanstående punkter 
genomföras. 

1. Triavfettning 

2. Avförsilvring 

3. Blästring (Glaskulor) 

4. Väteutdrivning 

5. Kontroll samt vibromärkning med Ni (Nickel) 

6. Slipning av eventuella skador 

7. Sprickkontroll 

8. Ev. kulbombning 

9. Triavfettning 

 

Efter att ovanstående punkter är genomförd ska två punkter på fläns A mätas. Måttet 
förs ner för att sedan kunna mäta tjockleken på silverskiktet. Kemnickel och försilvring 
av ”Inner Core” sker enligt nedanstående punkter. 

1. Triavfettning 

2. El-avfettning 50-60°C 2min 

3. Sköljning vatten i två steg (Rumstempererat vatten) 

4. Saltsyra 

5. Anslagsnickel ca: 1min 

6. Sköljning vatten i två steg (Rumstempererat vatten) 

7. Kemisk förnickling 10-15µm. Ca 60min 

8. Sköljning vatten i två steg (Rumstempererat vatten) 

9. Anslagssilver ca: 1min 

10. Försilvring (20 -30µm) Körtid ca 60 min. 

11. Mätning flänstjocklek fläns A 2punkter. Detta ger indikation på skikttjocklek 
(25-38µm) 

12. Väteutdrivning i 200°C minst 3timmar.3. Resultat 
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3. Resultat 
 

3.1 Analys av data till konbultarna 
 

Bakre Konbult 
 

Det framgår tämligen tydligt att ”mastinox” inte har den effekt som eftersträvats. Många 
bultar med ”mastinox” hade fått skador i hålet och fick kasseras när lagret pressats ut. 
En annan intressant upptäckt var att SAS-bultarnas gängor hade fler skador än Spanairs. 
Vad detta kan bero på vet vi inte. Kanske är personalen på Spanair mer varsamma med 
demontering och skyddandet av bultarnas gängor än de på SAS. 

 

Märken, repor och tillbucklingar tycks finnas på bultens ”end face” oavsett hur länge 
dessa gått. Vissa jack uppstod redan vid montering av ”bearing”. Repor vi montering 
uppstod helt enkelt av att verktygen inte hade rengjorts ordentligt och därför åstadkom 
skada vid inpressningen av lagret. I det här läget uppkommer frågan om skadorna 
uppkommer vid drift eller om de kan ha att göra med slarv vid montering och 
demontering av bulten till flygplanet. Med tanke på hur bulten fästs förefaller det som 
omöjligt att den ska få de skador som den får med tanke på hur bulten är monterad. 

 

Många repor var mer slitage från infästningarna på motorn. De bussringar som sitter i 
flygmotorn krymper i sina passningar och ger olika spel för konbultarna. Detta kan i sin 
tur ha lett till att visa bultar sitter för hårt åt, vilket har gett upphov till repor som liknar 
förslitningsskador. Om de istället har suttit för löst så har det varit möjligt för smuts att 
komma emellan och slita på bultens end face. 

 

”Pin” tycks klara sig bra. De få skador som fanns var så pass små att pin endast behövde 
poleras lite lätt för att ytan skulle kunna jämnas tillbaka. 

 

En annan del av bakre konbulten som klarade sig bra var dess koniska ytarea. Här 
klarade sig samtliga bultar förutom en som hade fått ett jack. Frågan är då om inte 
skadan kan ha uppkommit vid montering alternativt demontering av bulten. Av totalt 18 
undersökta bakre konbultar var det sju som kasserades. Av dessa sju var det fem som 
kasserades på grund av skador som uppkommit i hålet vid demonteringen av lagret. De 
resterande två bultarna skrotades då ”GO”-tolken inte gick att skruvas på gängorna  

 

På frågan om det är det värt att investera i vattenskärning kan det definitivt sägas vara 
något värt att titta närmare på. I synnerhet om vattenskärning kan leda till att skador i 
hålet försvinner genom att det är möjligt att skära loss lagret och plocka ur resterna samt 
om nya repskador kan putsas.  
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Främre konbult 
 

De främre konbultarna klarade sig mycket bra. Av de 25 bultarna som undersöktes var 
det bara en som kasserades och av dessa tjugofem så hade femton stycken inte en enda 
skada 

 

Främre konbultens hål var helt felfria. Inte så mycket som en repa eller annan skada 
gick det att finna. 

 

Precis som för bakre konbultarna så uppvisade även här SAS bultarna mer skador på 
gängorna än jämfört med Spanair. Kan det ha att göra med hur mekanikerna monterar 
alternativt demonterar bulten från flygplanet och hur pass noggranna de är med att 
använda gängskydden som finns tillgängliga till bultarna innan den skickas till 
verkstaden? 

 

Den främre konbultens koniska ytarea uppvisade mera repor vid 3276 timmar och nedåt 
än vid högre timmar.  Kan detta ha att göra med slarv vid montering av bulten till 
flygplan? 

 

Till skillnad från den bakre konbulten skiljer sig den främre konbulten vid en aspekt och 
det är skadorna på bultens end face. På främre konbulten ökar skadorna på bulten efter 
3000 timmar till skillnad från bakre som tycks ha skador oberoende av tid.  

 

3.2 Analys av data för kuddarna till Främre Isolator  
 

Då kuddarna analyserats en första gång så var det väldigt få som klarade sig. Vår 
handledare Claes skickade därmed ett e-mail till företaget som tillverkar kuddarna 
varvid de svarade att toleranserna för kuddarna inte stämde. Väderna för testerna har 
uppdaterats då kuddarnas materialegenskap kommer att förändras efter att de varit ute i 
drift. De nya toleranserna gjorde att kuddarna klarade sig bättre. I och med denna 
uppdatering av toleranser och testtryck har detta påverkat vårt resultat, då vi använt oss 
av de lägre toleranserna. Denna uppdatering gäller dock ej ”Insert Upper 46-9121-01”. 
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Nya värden och toleranser för kuddarna 
 

Insert Lower 46-9119-01 1.410 - 1.450 at 500 lbs  
Insert Inner   46-9120-01 2.300 - 2.340 at 800 lbs 

För Insert Inner 46-9120-01 minskar tolerans kravet för godkännande från 2.34”-2.38” 
till 2.300”-2.340” 

För Insert Lower 46-9119-01 minskar tolerans kravet för godkännande från 1.43”-1.45” 
till 1.410”-1.450” 

 

Insert Upper 46-9121-01 

 

Totalt undersöktes 22 insert upper kuddar. Av dessa klarade sig 14 stycken. Samtliga 
undersökta kuddar var C-action. Frågan är dock om de kan återanvändas. Detta är inte 
material som går sönder om det skulle skickas en runda till. Dock så kan 
vibrationsupptagandet påverkas.  

 

Varför klarade sig inte samtliga kuddar som gått mellan 1200-1700 timmar? Kan det att 
ha att göra med att dom redan från början inte höll måttet?  

 

Insert Inner 46-9120-01 
 

Toleranser och testtryck har ändrat för ”insert inner 46-9120-01” kuddarna. Detta ledde 
till en ökning i antal kuddar som klarade sig.  

 

Av totalt sammanlagt 44 kuddar klara sig 29 (ca 66 %) 

 

Varför klarade sig inte kuddarna som enbart varit monterade i 183 timmar? Kan dessa 
redan ha varit defekta från början? 
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Insert Lower 46-9119-01 
 

Även här gäller de nya värdena som i sin tur kan ha påverkat att några kuddar inte klarat 
sig. Av sammanlagt 44 kuddar klarade sig 22 stycken. Det betyder att ungefär 50 % 
klarade sig. Intressant att se är också att när den ena kudden av ett par klarade sig så 
klarade sig inte den andra. Vad kan detta bero på? Kan det ha att göra med att en av de 
två monterade främre isolatorerna snedbelastas mera på ena sidan än den andra? 

 
3.3 Analys av Främre Isolator 
 

”Core”: korrosions skador på ”core” som suttit på Spanair flygplan. Kan ha att göra med 
att Spanair flyger i fuktigare och salthaltigare luft. Medelhavsfukt tränger igenom silvret 
och korroderar underifrån galvaniskt. Andra skador på silvret kan ske redan vid 
montering av ”insert”. Kuddarna sliter och nöter bort silverlagret. Man ska nu testa för 
att se om ”core” håller bättre mot rost genom att nickelplätare ”core” och sedan lägga på 
ett lager silver. 

 

Enligt Conny Theander på SAAB Aerotech i Linköping så upptäcker de flera korrosions 
skadade ”core”. Många gånger har dessa inte varit synliga vid inspektionerna på SAS 
Component för korrosionen har legat under silverlagret och har enbart upptäckts när det 
resterande silver lagret tas bort för att applicera på ett nytt lager med silver. 

 

”Ring limiter”: Av 34 undersökta ”ring limiters” var det bara två stycken som behövde 
kasseras. Även om ring limiter alltid har några nicks eller scratches så är dessa skador 
inom reparerbara toleranser. 

 

”Retainer”: Av totalt 34 stycken så kasserades tio stycken. Antingen på grund av för 
stora skador eller på grund av att de var ”out of limit”. Intressant att se att två stycken 
”retainer” som knappt gått 500 timmar var utanför limit. Kan de redan ha varit utanför 
limit från början? Det kan det enbart spekuleras kring inga detaljer mäts när de är nya. 

 

Även ”retainer” uppvisar skador i samtliga fall. Främst från kuddarna som ligger och 
sliter på insidan. Majoriteten av dem är fortfarande inom de angivna gränserna av vad 
som att anse som reparerbart. Totalt sett är det 70 % av retainer som klarar sig. 
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Med hjälp av en weibull fördelning, som baserades på åtta stycken ”fail”-tider, lyckades 
vi räkna fram en MTTF på ”retainer”. Uttrycket fail syftar i detta sammanhang på 
komponenter som är ”worn beyond repair”, men inte haverade. 

 

Det är även viktigt att poängtera att systemet är ”höger censurerat,” vilket innebär att 
tiden för ”failure” kan ha uppkommit mycket tidigare än den tidpunkt som har 
dokumenterats. Vidare bör det även påpekas att dessa beräkningar inte blir helt 
tillförlitliga i och med att de baseras på för få mätvärden.  

 

Programmet STATGRAPHICS har använts för beräkningar som ligger till grund för 
skal- och formparametrarna och graferna35 till MTTF. Skalparametern representeras av 
α(alfa) och β(beta) motsvarar formparametern. Г(Gamma) har hämtats ur 
gammafördelningstabellen i boken Tillförlitlighet. 

 

 
)1( 1 +Γ= βαMTTF  

44,4965=α  
12756,5=β  
91817,0=Γ  

hMTTF 12,4559=  

 
β

α )()( t
etR −=  

7,0)()( 12756,5
44,4965 =−= t

etR  

12756,5
1

12756,5
1

)7,0(ln)( *12756,5
44,4965 −=+ t  

12756,5
1

)7,0ln(*44,4965 −=t  
064724,4061=t  

 
Med beräkningen ovan framgår det att det skulle vara möjligt att höja tröskelvärdet för 
retainer till 4061 timmar och fortfarande få tillbaka 70% av retainer inom reparerbart 
tillstånd.

                                                 
35 Se bilaga 20 sid 21 
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3.4 Analys av Housing K2219-9SA2 
 

Data på totalt 25 hus har förts ner för bland annat jämförelse mellan kadmium och 
nickel pläterade hus, om det är någon skillnad mellan SAS och Spanair hus och vilka 
skador den utsätts för. Av totalt 25 hus så är tolv av detta kadmiumhus och 13 
nickelhus.  

 

Alla kadmium hus har haft pläteringsskador jämfört med nickel hus där endast en hade 
pläteringsskada. Dem flesta pläteringsskador var på insidan av huset där ”insert 
assembly” satt. Som det går att se har pläteringsskadorna på kadmium husen 
uppkommit ganska tidigt, redan vid 1900 timmar. 

 

Gängorna har klarat sig ganska bra från skador. Endast fyra hus hade nöt skador på 
gängorna där ”NO-GO” tolken gick att skruva på. Tre av dessa hus var kadmium hus. 
Inspekteras tiderna så går det se att skadorna på gängorna har uppkommit mellan 2800 
och 3500 timmar.  

 

Skador som jack, rep och korrosion har husen klarat sig bra ifrån. Endast ett nickel hus 
har korrosionsskada. 

 

Totalt blev sex hus kasserad, fyra av dessa på grund av korrosionsskador på gängorna 
och två på grund av att de överskred mättoleranserna vid mätning.  

 

Hela 69 % av alla nickel hus har klarat sig helt från skador jämfört med kadmium hus 
där alla hade pläteringsskador.  

 

När det gäller skillnaden mellan SAS och Spanairs hus, så går det att notera att SAS-
husen har klarat sig bättre än Spanair-husen. Fem av nio SAS-hus har klarat sig helt från 
skador, medan endast fyra av sexton Spanair-hus har klarat sig utan skador.  

 
3.5 Analys av Insert assembly 
 

Data på totalt 38 ”insert assembly” har förts ner för analys. Av dessa är 15 stycken 
original och 23 stycken PMA delar. Det framgick enligt våra data att PMA delarna hade 
klarat sig bättre än originaldelarna. Kravet på att den inre ringen inte skulle snurra 
klarades bättre av PMA delarna än original delarna. Av alla insert assembly som 
inspekterades var det totalt sex stycken vars inre ring snurrade. Samtliga var original. 
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Skador så som jack, rep och nötskador var väldigt sällsynta bland ”insert assembly”. 

 

Mätvärdena, det vill säga resultaten från ekvationerna, tyder på att alla ”insert 
assembly” har klarat sig väldigt bra. Värdena är inte ens i närheten av de kritiska 
gränser som de inte får överskrida. 

 

Antalet ”insert assembly” som blev kasserade är väldigt lågt. Endast sex stycken blev 
kasserade.  Dessa blev kasserade på grund av att inre ringen snurrade. Tittar man på 
tiderna kan man se att dem inte är koncentrerad på ett ställe utan är väldigt utspridda 
över hela intervallet. 

 

Eftersom det fanns så få ”insert assembly” från SAS jämfört med Spanair går det inte 
dra några slutsatser, det vill säga om ena har klarat sig bättre än den andra. 

 

Tittar man på helheten kan man se att antalet ”insert assembly” som har klarat sig är 
väldigt högt. Hela 32 av 38 stycken har klarat sig det vill säga 84 %. 

 
3.6 Analys av End Cap 
 
Totalt har 25 par ”end cap” undersökts. Således är det tämligen många som har rep och 
jack skador, men dessa skador har alla varit reparerbara. Alla skador var på utsidan av 
end cap. Det gick tydligt att se att skadorna inte hade uppkommit vid flygning, utan 
istället vid montering/demontering av bakre isolatorn, vid montering av ”cotter pin” 
som sitter på huset som extra säkerhet för ”end cap”, eller vid montering/demontering 
av själva ”end cap”. Siffrorna i tabellen visar att skadorna är mer koncentrerade till 
mitten av tabellen. Detta visar att end cap inte är tidsberoende. Totalt var 27 ”end cap” 
fel fria, räknat i procent är det 59 %. 

 

Tittar man på skillnaden mellan SAS och Spanair kan man se att ”end cap” från Spanair 
har klarat sig lite bättre när det gäller skador. 62 % utav alla Spanair ”end cap” är fel 
fria jämfört med SAS där 50 % är fel fria. Detta kan bero på att Spanair är lite mer 
försiktiga när det gäller hantering av bakre isolatorn. 

 

När det gäller kassering går det att se att ingen ”end cap” har blivit kasserad. Detta tyder 
på att denna del inte utsätts för några stora påfrestningar eller skador i samband med 
flygning. 
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3.7 Analys av Inner Core assembly  
 

Data på 23 ”inner core” har förts ner för analys. Eftersom det inte gick att urskilja vilka 
som var silverpläterad och vilka som var både kemnickel och silverpläterad antogs det 
att alla ”inner core” var endast silverpläterade.  

 

Alla ”inner core” har klarat sig bra från skador som jack- och repskador. Endast en 
”inner core” hade jackskador. Denna skada kan ha uppkommit vid demontering av 
bakre isolator. Att ”inner core” har klarat sig så bra från dessa skador kan bero på att 
den sitter fast i huset och skyddas av detta.   

 

Silverskador är mer vanligt bland ”inner core”, där sju utav 23 har denna skada. Det går 
tydligt att se att silverskadorna har uppkommit efter ganska långt tid. De flesta har 
uppkommit efter 4600 timmar. Det gick även att se att silverskadorna hade uppkommit 
på grund av fukt. Fukten hade trängts under silvret och hade lyft bort silverskiktet. 
Silverskadorna var oftast längst ut på änden av inre core.    

 

Endast en av alla ”inner core” var ”out of limit” vid mätning med koordinat 
mätmaskinen. Detta beror på silverskiktet, det vill säga att det har lagts på för mycket 
eller för lite silver vid försilvring.  

 

Antalet ”inner core” som har klarat sig helt från skador är ganska högt. Utav 23 är 15 
helt utan skador, det vill säga 65 %. 

 

När det gäller SAS och Spanair så kan man se att dem flesta silverskadorna är från 
Spanair. Detta kan bero på att Spanair flygplan flyger i fuktigare korrosivmiljö och 
därför utsätts ”inner core” för mer fuktskador.    
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4. Kostnadsberäkningnar för ett MD-80 KIT 
 

I detta kapitel kommer alla de kostnadsberäkningarna som gjorts och hur de har gjorts 
att formuleras.  

 

Informationen för de kostnadsberäkningar som gjorts är baserade på tidsuppskattningar 
och på materialåtgången för varje action och komponent. I beräkningarna ingår inte den 
tid då delarna är borta på annan verkstad. Tiderna baseras enbart på den tid som en 
mekaniker i motorverkstaden spenderar på varje komponent i genomsnitt samt 
materialåtgångkostnaden för varje komponent. I kostnadsberäkningarna ingår inte 
”subkit” som hör till kitet. En annan faktor som hänsyn har tagits till är mekanikernas 
lön. På SAS Component är den c:a 200kr/h inklusive alla sociala avgifter.  

 

4.1 Kostnadsberäkning för A-action per komponent 
 

Inspektion, rengöring, tvättning, dokumentation, transport: 

 

• 30 min per främre isolator 

• 25 min för en bakre isolator 

• 40 min per främre konbult 

• 40 min för en bakre konbult 

• 15 min för dokumentation 

• 10 min för transport tid till och från de olika maskinerna 

Total tid för ett helt kit: 2h40m 

Kostnad för ett helt kit: 533kr 

 

4.2 Kostnadsberäkning för B-action per komponent 
 

En främre isolator 

• Pre inspektion: 10 minuter 

• Demontering: 15 minuter 

• Tvättning av core, retainer, ringlimiter: 40 minuter 

• Mätning: 20 minuter 

• Inspektion: 20 minuter 

• Reparation för retainer och ring limiter: 40 
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• Skicka iväg core: 20 minuter 

• Mätning av kuddarna: 30 minuter 

• Alodinbad: 20 minuter 

• Montering av främre isolator: 40 minuter 

• Transport: 20 minuter 

• Dokumentation: 10 minuter 

Material åtgång: 975kr 

Total tid: 4h45m 

Kostnad: 1925kr 

 

En främre konbult 

• Pre inspektion: 10 minuter 

• Tvätt: 40 minuter 

• Mätning: 10 minuter 

• Reparation: 25 minuter 

• Dokumentation: 10 minuter 

• Transport: 10 minuter 

Total tid: 1h45m 

Kostnad: 350kr 

 

En bakre konbult 

• Inspektion: 10 minuter 

• Tvätt: 40 minuter  

• Reparation: 25 minuter 

• Transport: 15 minuter 

• Dokumentation: 10 minuter 

Total tid: 1h40m 

Kostnad: 333kr 

 

En bakre isolator  

• Pre inspektion: 10 minuter 

• Demontering: 20 minuter 

• Tvätt: 40 minuter 
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• Mätning: 25 minuter 

• Inspektion: 10 minuter 

• Reparation: 20 minuter 

• Montering av bakre isolator: 40 minuter 

Materialåtgång: 570kr 

Total tid: 2h45m 

Kostnad: 1120kr 

Tid för ett helt kit: 16h25m 

Kostnad för ett helt kit: 6003kr 

 

4.3 Kostnadsberäkning för C-action per komponent 
 

En främre isolator 

• Pre inspektion: 10 minuter 

• Demontering: 15 minuter 

• Tvättning av core, retainer, ringlimiter: 40 minuter 

• Mätning: 20 minuter 

• Inspektion: 20 minuter 

• Reparation för retainer och ring limiter: 40 

• Skicka iväg core: 20 minuter 

• Alodinbad: 20 minuter 

• Montering av främre isolator: 40 minuter 

• Transport: 20 minuter 

• Dokumentation: 10 minuter 

Materialåtgång: 4751kr 

Total tid: 4h15m 

Kostnad: 5601kr 

 

En främre konbult 

• Pre inspektion: 10 minuter 

• Tvätt: 40 minuter 

• Mätning: 10 minuter 

• Reparation: 25 minuter 
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• Dokumentation: 10 minuter 

• Transport: 10 minuter 

Total tid: 1h45m 

Kostnad: 350kr 

 

En bakre konbult 

• Pre Inspektion: 10 minuter 

• Tvätt 35 minuter 

• Mätning: 10 minuter 

• Inspektion 10 minuter 

• Reparation 25 minuter 

• Montering av lager 15 minuter  

• Dokumentation: 10 minuter 

Materialåtgång: 2327, 6kr 

Total tid: 1h55m 

Kostnad: 2710kr 

 

En bakre isolator 

• Pre inspektion: 10 minuter 

• Demontering: 20 minuter 

• Tvätt: 40 minuter 

• Mätning: 25 minuter 

• Inspektion: 10 minuter 

• Reparation: 20 minuter 

• Montering av bakre isolator: 40 minuter 

Materialåtgång: 4646kr 

Total tid: 2h45m 

Kostnad: 5196kr 

Tid för ett helt kit: 16h30m 

Kostnad för ett helt kit: 19808kr 
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5. Diskussion 
 
5.1 Tröskelvärdeshöjning 
 

Efter att ha gått igenom all insamlad data stod det tidigt klart att det inte skulle vara 
möjligt att beräkna fram en MTTF på alla detaljerna. En anledning till varför det inte 
gick att räkna var att vi inte hade tillräckligt mycket insamlad data. För att få en bra 
databas hade vi behövt gå igenom betydligt fler komponenter än de vi hann med. Dessa 
fanns inte tillgängliga i tillräckligt stor mängd och tidsåtgången hade även blivit för 
stor, då vi var tvungna att demontera, rengöra och även reparera alla detaljer. En annan 
bidragande faktor är att det helt enkelt inte fanns tillräckligt med detaljer som hade 
kommit till den punkt då detaljen hade blivit tvungen att kasseras. 

 

Den enda komponenten vi hade tillräckligt med data på för att kunna beräkna på var 
”retainer”. I och med att alla detaljer sitter ihop och tillsammans med de andra detaljer 
uppgör komponenten, så vet vi inte heller hur det hela påverkas om tröskelvärdet skulle 
höjas på några detaljer men inte på andra. 

 
5.2 Silverplätering inhouse 
 

Frågan om det är lönsamt att sköta silverpläteringen in-house är en alldeles för stor 
fråga för att kunna besvaras till fullo som en del i en uppsats. För att svara på denna 
fråga bör den dediceras en uppsats som endast behandlar den frågan. Svaret är beroende 
av allt för många faktorer och informationsmängden så stor att tiden för detta arbete inte 
är tillräcklig för att ett svar på denna fråga ska kunna tas fram.   

 

För att få fram tillförlitliga värden att utgå ifrån i sina beräkningar, med avseende på 
kostnader för faktorerna utrymme, maskiner, miljöcertifikat och bearbetade volymer, 
krävs mer ingående data från SAS Component än vad som funnits att tillgå till den här 
undersökningen. Svaren från samtliga företag som tillfrågats gällande kostnadsuppgifter 
på plätering var att de behövde mer heltäckande uppgifter för att kunna komma med en 
sådan uppgift. Exempel på saker de behövde utförlig information kring för att kunna 
svara på dessa frågor var till exempel djupgående beskrivning på vilken process som 
används, volymåtgång, vilka specifika maskiner som behövs, vilka miljöcertifikat som 
processen kräver, om slutet vattensystem används och vilka kraftaggregat som krävs. 
Efter att gjort en initial kostnadsundersökning insåg vi att det inte var möjligt att ta fram 
tillförlitliga kostnadsberäkning på den tid som fanns att tillgå. Som ett resultat av detta 
har vi inte presenterat en kostnadsberäkning i detta arbete. 
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6. Slutsats 
 

Svaret på vårt huvudsyfte är att det inte går att svara på med hur mycket det går att höja 
tröskelvärdet för samtliga komponenter och där med vilka minskningar i kostnaden av 
utbyte av delar skulle medföra. Enligt de data vi samlat in är det inte möjligt att 
genomföra en tillförlitlig MTTF-uträkning och på så sätt beräkna fram med hur mycket 
en tröskelvärdeshöjning är möjlig. Som ett resultat av att inte tillräckligt många 
kasserade komponenter har hittats och därmed inte kunnat användas i en MTTF-
beräkning, går det endast att spekulera i frågan hur mycket det går att höja 
tröskelvärdena. Enligt det vi har sett i vår undersökning finns det utrymme för att höja 
tröskelvärdena, men det går inte att rekommendera, eftersom vi inte har tillräckliga 
empiriska bevis. 

 

Vår rekommendation är istället att man bygger vidare på de data som insamlats för att 
sedan kunna beräkna huruvida det är möjligt att höja tröskelvärdet. Insamlande av data 
kan göras i samband med det vanliga arbetet som mekanikern utför på komponenten. 
Då mallar för arbetet redan finns att tillgå innebär detta en minimal ökning av 
mekanikerns arbetsbelastning. När en tillräckligt stor databas upprättats så kan en mer 
tillförlitlig beräkning göras, då på samtliga komponenter. 

 

Enligt Marcus Bengtson så brukar det räcka med upp till 20 värden, men i regel så är 
det alltid bäst att samla in data kontinuerligt och hela tiden verifiera sina första 
beräkningar och antaganden. 

 

Främre isolator insert bör nog fortsättas att kasseras. Vi anser att ”failure” frekvensen är 
för hög för att det ska vara värt att testa kuddarna för att se om de klarar de angivna 
toleranser. 

 

”Insert assembly” till bakre isolator bör inte, som nuläget, kasseras, utan bör istället 
testas och återanvändas om de klarar inspektionerna och alla angivna toleranser. Det 
kan förutsättas att detta leder till en minskning i materialåtgången, vilket i förlängningen 
även innebär en minskning i kostnaderna. 

 

Det bakre huset bör även fortsättningsvis ompläteras med nickel. Detta skulle innebära 
hälsosamma fördelar för mekanikerna och även innebära att detaljerna uppvisar färre 
pläteringsskador. 

Användandet av vattenskärning för bakre konbult bör testas istället för ”mastinox”. 
Detta eftersom ”mastinox” inte tycks ha den effekt som eftersträvats hos SAS 
Component. Nuvarande situationen får till följd att bultar som skulle klara sig fint 
kasseras. Det förefaller även som om många onödiga skador uppstår på bultarna vid 
demontering. 
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MD 80 kit med subkit 

 

Bild 1. MD 80 kit 

Bild 2. Subkit 
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Främre isolator 

 

Bild 3. Främre isolator Bild 4. Inre core 

Bild 5. Retainer Bild 6. Ring Limiter 

Bild 8. CapBild 7. Bonding Jumper 
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Bakre Isolator 

Bild 12. End caps Bild 11. Inre core 

Bild 10. Housing Bild 9. Bakre isolator 

Bild 13. Retainer Bild 14.  Insert assembly 

 



 

  
Främre och bakre konbult 

 

Bild 15. Bakre konbult utan lager Bild 16. Bakre konbult med lager 

Bild 17. Främre konbult 
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Rengöring och bad 

 

Bild 18. Tvättmaskin Bild 19. Ultraljudsbad  

Bild 20. Citronsyrabad Bild 21. Blästermaskin 
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Tolkar och inserts 

 

Bild 22. Tolkar för inserts Bild 23. Inserts för främre isolator 

Bild 24. Gängtolk för bakre hus Bild 25. Gängtolkar för konbultar 
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Reparations verktyg 

 

Bild 26. Högvarvsputsmaskin med tillbehör Bild 27. Brynsten 

Bild 28. Gängslipare för konbultar 
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Pressar och mätmaskin 

 

Bild 29. Lilla hydraulpressmaskin Bild 30. Stora hydraulpressmaskin 

Bild 31. Koordinatmätmaskin 
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Montering och demonterings verktyg 

Bild 35. Verktyg för utpressning av insert 
assembly 

Bild 34. Kicki för bakre isolator 

Bild 33. Verktyg för demontering av 
bakre isolator 

Bild 32. Verktyg för demontering av insert 
assembly 

Bild 36. Kicki för främre isolator 

 



 

Data  för främre isolator 
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Data för bakre huset 
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Data för inner core 19-9286-01 
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Data för insert assembly 
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Data för bakre husets cap 
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Data för främre konbult 
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Data för bakre konbult 
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Data för insert upper 46-9121-01 
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Data för insert inner 46-9120-01 
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Data för insert lower 46-9119-01 
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Weibullgrafer för Retainer 
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Weibullgrafer för Housing 

Weibull Plot
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Weibullgrafer för Insert Upper 
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