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 Sammanfattning 
Gruppen åtog sig uppdraget av Dellner Dampers att ta fram en åtdragninsmaskin för 
användning vid montering av hydrauliska dämpare. Det intrekata i uppgiften var det 
mycket höga åtdragningsmomentet mellan cylinderhus och huslock. Ytterligare 
komplikationer fanns i den stora variation av dämpare som denna åtdragningsmaskin 
skulle hantera.  

Gruppen har använt sig av den kunskap om produktutveckling de införskaffat under 
fyra år på ingenjörsprogrammet Innovation och produktdesign vid Mälardalens 
högskola. Arbetsgången som användes är baserad på den ur boken Product Design and 
Development av Ulrich och Eppinger. Gruppen har arbetat iterativt med 
informationsinsamling, bearbetat denna, konstruerat lösningar och utvärderat 
lösningsförslag med företaget till dess att gott resultat uppnåtts. 

Gruppen har tagit fram en maskin benämnd Citron. Citrons huvudsakliga funktion är 
åtdragandet av huslocket i cylinderhuset med ett bestämt moment. Detta gör den med 
hjälp av två luftmotorer från Atlas Copco som skapar det erforderliga vridande 
momentet. Momentet tillförs cylinderhuset genom drev och en mekanisk lösning som 
även låser cylinderhusets fästögla automatiskt. Citron håller cylinderhuset på plats 
under de inledande arbetsmomenten, påfyllning av hydraulvätska mm, och även när 
vridningen är klar. Gruppen anser att det framtagna verktyget uppfyller alla de ställda 
kraven. 

Gruppen rekommenderar Dellner Dampers att ta fram en prototyp, testa och utvärdera 
denna.  
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Förord 
Detta examensarbete har varit en otrolig resa för oss med många nya lärdomar såväl 
som befästningar av gamla kunskaper. Vi önskar tacka alla som gjort denna resa möjlig 
och speciellt dem som hjälpt oss nå resans mål. 

Magnus Lizell, Konstruktionschef Dellner Dampers, tack för att du tålmodigt lät oss 
jobba på vårt vis och för alla de gånger vi gått från konstruktionsmöten med många nya 
idéer. 

Mikael Davidsson, Konstruktör Dellner Dampers, tack för det stöd du visat oss och 
att du gjorde detta möjligt. Alltid lika hjälpsam och engagerad. 

Lars-Åke Hagelin, VD Dellner Dampers, tack för att du gjort vistelsen på Dellner 
Dampers väldigt angenäm, tack för du gett oss insikt i företagsekonomi med och åter 
tack för all mat. 

Bengt Erik Gustafsson, Verkstadstekniker Mdh, ett enormt tack. Du har varit en 
tillgång och till stor hjälp i verkstaden och i projektrummet. 

Nils-Gunnar Lindh, Verkstadstekniker Mdh, tack för all hjälp i verkstaden. 

Ragnar Tengstrand, Handledare Mdh, tack för handledning, speciellt i inledningen, 
samt designrådgivningen. 

Rolf Lövgren, Examinator Mdh, Rekommenderade oss att ta detta projekt vilket 
visade sig vara en rejäl utmaning, väldigt intressant och lärorikt. 
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1. Inledning 
Dellner Dampers har i flera år haft som syfte att åtgärda de problem de har vid 
monteringsfasen av huslocken till sina stötdämpare. Huslocken är relativt lika, och 
monteringen sker på liknande vis. Problemet var att dessa skulle dras med ett väldigt 
högt moment. Detta görs för närvarande med handkraft, vilket medför ergonomiska 
problem och i vissa fall rent hälsovådliga arbetsställningar. 

Ordlista: 
CAD Computer Aided Design 

CAM Computer Aided Manufacturing 

CNC Computerized Numerical Control 

FEM Finita Element-Metoden 

För förklaringar till komponenter i hydrauliska 
dämpare, se Figur 1. För förklaringar till 
komponenter i konstruktionen av det nya 
monteringsverktyget, se Figur 31 och Figur 32 
sida 25. 

  

Figur 1, Förklarande sprängskiss på
dämpare från Dellner Dampers. 
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2. Syfte och mål 
Syftet med projektet var att åt Dellner Dampers ta fram ett förslag på verktyg som 
underlättar och minskar tiden för montering av övre tryckförslutning på dessas 
hydrauliska stötdämpare.  

3. Projektdirektiv 
Dellner Dampers erlade beställning av en lösning på befintligt problem (Se Kap. 4). 
Gruppen fick fria händer vad gällde konstruktion med frekventa konstruktionsmöten 
med företaget. Dock skulle kostnaden för maskinen vara försvarbar gentemot dess nytta. 

Dellner Dampers tillhandahöll befintlig maskinpark, material och mänskliga resurser. 
Alla gruppens utlägg för projektet betalades av Dellner Dampers om det kunde 
motiveras kostnadsmässigt. Med dessa utlägg menas till exempel kostnader för 
prototyper, modeller och resekostnader. 

Gruppen föredrog att lägga större delen av arbetstiden på Mdh i Eskilstuna då detta 
innebar mindre restid. På Mdh i Eskilstuna fanns även verkstad med möjligheter att 
bearbeta prototyper och modeller samt projektrum. 

4. Problemformulering 
Verktyget som gruppen skulle ta fram har som syfte att montera huslocket på 
cylinderhuset då cylinderhuset är påfyllt med hydraulolja. Problemet med denna 
montering är att en inre cylinder ska förspännas mellan cylinderhusets botten och 
huslocket med en viss kraft. Detta medför att huslocket måste dras med ett moment på 
upp till 500 Nm. Gruppen identifierade viktiga delmoment och delade in problemet i 
fyra delproblem: 

• Hur skapas det erforderliga vridande momentet i cylinderhuset? 
o Åtdragsmomentet är essentiellt för att få dämparen att fungera enligt 

kraven. 

• Hur skapas det erforderliga mothållande momentet? 
o För att kunna dra åt huslocket tillräckligt hårt i cylinderhuset, måste 

något hålla emot med lika stort moment. 

• Hur fixeras dämparen vertikalt? 
o Då dämparen är fylld med hydraulvätska måste den stå relativt upprätt 

under processen. 

• Hur anpassas höjden på arbetsytan? 
o En ergonomisk höjd önskas för de manuella delarna av monteringen som 

blir kvar, vilka är; stoppa i kolvpaket, fylla på hydraulvätska, montera 
tätning, fetta in gängan, m.m. 

5. Projektavgränsningar 
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Dellner Dampers önskade att verktyget är klart och finns monterat på tre arbetsplatser, 
färdigt för användande samt en portabel enhet när projektet avslutades. Dock nöjde 
Dellner Dampers sig med att projektets slutprodukt var en fungerande prototyp i plast 
då gruppen uppskattade att de minst skulle hinna med detta på den utsatta tiden för 
projektet. Tillhörande tekniska data i ritningar och CAD-modeller, samt fullständig 
kravspecifikation är att föredra. Om tid skulle finnas skulle även en prototyp i stål 
tillverkas som testas och utvärderas. 

6. Teoretisk bakgrund och 
lösningsmetoder 
Följande metoder har gruppen nyttjat under projektets gång.  

Tidsplan 
Metoden gruppen använde sig utav är en form av Ganttschema som ställer aktiviteter 
och befogad tid mot varandra. Tid erläggs sedermera för var aktivitet i form av liggande 
staplar. Under projektets gång ifylls schemat hur den faktiska tidsåtgången ter sig och 
man kan återkoppla och eventuellt omvärdera resterande tid. 

Funktionsanalys  
För att få en överblick över vilka egenskaper som är viktiga så är en funktionsanalys ett 
utmärkt verktyg. En funktionsanalys syftar till att bryta ner ett problem eller funktion i 
enklare delproblem/delfunktioner (K. Ulrich och S. Eppinger, Produkt Design and 
Development, 2008, s. 103). Oftast används detta verktyg på tekniska produkter, men 
det kan med fördel användas på andra problemställningar också. Det finns olika 
varianter av funktionsanalyser, men oftast bryts problemet ner i huvudfunktioner, 
delfunktioner och önskvärda funktioner. Funktionsanalysen kan då illustreras i form av 
ett funktionsträd, där de funktioner som hör samman grupperas. 

Detta ger en fördel när lösningar till problemen ska tas fram då funktionsanalysen 
tydligt visar vad som ska prioriteras.  I och med att funktionerna är grupperade är det 
även enklare att integrera lösningar så att de blir så effektiva som möjligt. 

Kravspecifikation 
En kravspecifikation hjälper till att definiera ett projekt och kan med fördel baseras på 
funktionsanalysen. Det spelar egentligen ingen roll om funktionsanalysen eller 
kravspecifikationen utförs först, men tillsammans ger de en bra bild över vilka krav som 
finns. Kravspecifikationen ska helst vara så detaljerad som möjligt, men det kan vara 
svårt att ta fram en sådan i början av ett projekt. Därför ska en kravspecifikation vara ett 
levande dokument som revideras under projektets gång. Enligt K. Ulrich och S. 
Eppinger (Product Design and Development, 2008, kap. 5) kan en mer allmän 
kravspecifikation tas fram innan konceptgenereringen. När ett koncept är valt 
uppdateras kravspecifikationen och göras mer detaljerad med så exakta värden som 
möjligt.  

Fördelen med att göra en kravspecifikation är att gruppen kategoriserar och delar upp 
problemet. Den kan sedan visas för uppdragsgivaren och på så vis säkerställa att 
gruppen har uppfattat problemställningen korrekt. Det är mycket svårt, för att inte säga 
omöjligt, att genomföra ett projekt utan att ha tydligt formulerade krav.  
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Studiebesök 
Att göra studiebesök är en bra metod för att få kunskap om hur andra har löst olika 
problem som är relevanta för nuvarande projekt. Då finns en möjlighet att se hur 
problem av praktisk karaktär har lösts, t.ex. lokaler, arbetsplatser m.m. Dessutom finns 
utrymme för frågor i direkt anknytning till det som observeras och det ger en större 
förståelse. Det är alltid lättare att föra god kommunikation när båda parter har samma 
referensram. Om en intervju görs per telefon, så blir inte resultatet lika bra som en 
intervju som förs i samband med ett studiebesök. En nackdel kan dock vara att det är 
långt till orten för studiebesöket vilket kostar både pengar och tid för projektgruppen.  

Litteraturstudie 
Det är viktigt att ha läst in sig på bakomliggande teori inför ett projekt av denna 
dimension. Studier av relevant litteratur ger då en teoretisk bakgrund att falla tillbaka på 
när beslut ska fattas. Dock ska besluten inte grundas på enbart litteraturstudier utan en 
kombination av dessa och de praktiska förutsättningarna för projektet är att föredra som 
beslutsunderlag. Då blir besluten kopplade både till teori och praktik. Det finns 
uppenbart många fördelar med att läsa litteratur då det kan ge nya synvinklar på 
projektet. Inom ämnet produktutveckling finns en uppsjö av böcker som beskriver 
produktutvecklingsprocessen och de verktyg som är relevanta. Dessa böcker har ofta 
lite olika syn på detta vilket gör att de passar bättre eller sämre in på den 
problemställning som det här projektet hanterar. Icke desto mindre så är det bra att få 
olika synvinklar på saker och ting så att förhållningssättet kan väljas utifrån det som 
passar bäst för projektet. En nackdel är dock att teorin inte alltid fungerar i praktiken. 
Detta måste gruppen ta hänsyn till och försäkra sig om att besluten är förankrade både i 
teori och i praktik. 

Pughs Matris 
Ett ypperligt verktyg för skapade av underlag för konceptval är Pughs matris. Pughs 
matris utgår från en grupp urvalskriterier vilka man anser viktiga egenskaper för de 
koncept som verktyget ämnar behandla. Dessa urvalskriterier viktas efter en av flertalet 
viktningssätt (1-5, utdelning av 100%, 1-3-9, m.f). Därefter listas de koncept man 
önskar utvärdera varav ett av dessa väljs som referenskoncept. Resterande koncept 
jämförs sedermera med referenskonceptet med avseende på urvalskriterierna varpå de 
får ett betyg på hur mycket bättre/sämre de är i dessa avseenden. Betygen multipliceras 
därpå med respektive urvalskriterievikt och adderas till ett slutgiltligt betyg för 
konceptet. Dessa betyg används sedan som underlag i urvalsprocessen. 
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7. Tillämpad lösningsmetodik 
Gruppen har jobbat 
enligt en iterativ 
produktutvecklingspro
cess (se Figur 2). 
Ständiga input till 
processen kommer 
från olika källor. Input 
behandlades sedan 
iterativt genom 
informationsinsamling, 
idegenerering, 
utvärdering och test. 
Detta gav för varje 
process en färdig eller 
utvecklingsbar lösning. 
I olika delar av 
projektet fördelades 
olika tyngd på dessa 
delar. Denna process 
resulterade sedan i en 
total lösning.  

 

 

 

 

 

Inledande möte med Dellner 
Dampers. 
Den 27/8 2008 hölls ett inledande möte med 
Magnus Lizell, Konstruktionschef Dellner 
Dampers, och Mikael Davidsson, konstruktör 
Dellner Dampers . Under mötet gjordes följande 
anteckningar: 

• En montör önskar att verktyget skall kunna 
användas som vanlig fixtur för övriga 
arbeten också.  

• Locket skall dras till ett moment på 
gissningsvis 200 Nm.  

• Det krångligaste momentet är att få in rätt 
gänga på huslocket. Jobbigaste är att dra 
momentet. 

• Verktyget skall vara lätthanterligt med låg Figur 3, Befintligt 
handmanövrerat vred och 
skruvstäd. 

Figur 2, Produktutvecklingsprocess. 
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ställtid. Klara olika infästningar och cylinderhusdiametrar. 

• Verktyget kan tippas några få grader.  

• Det är viktigt med höj och sänkbar arbetsyta. 

• Friktionskoppling på elmotor som släpper vid föreskrivet moment? 

• Foton och filmer över befintlig teknik och tillvägagångssätt dokumenterade (se 
Figur 3). 

• Motorn kanske kan driva höjning och sänkning? 

• Använda utväxlad pneumatik som drivning? 

• Många möjliga lösningar genomgångna med montörer. 

• Gått igenom planering i detalj. 

Problemformulering 
Gruppen inledde arbetet med att bryta ner huvudproblemet i fyra delar. De stora 
delproblemen visade sig vara att vrida med ett relativt högt moment samt att hålla emot 
med samma moment. De övriga problemen var att hålla dämparen fixerad upprätt och i 
en bra ergonomisk arbetshöjd under proceduren. Dessa delproblem kompliceras av att 
det finns ett antal olika dimensioner på dämparens yttre diameter, längd, kolvstänger 
och fästöglor.  

Funktionsanalys av verktyget 
För att få en överblick över samtliga funktioner som verktyget skulle ha togs en 
funktionsanalys fram. Vid närmare studie av den framgick tre funktioner som gav 
ingernjörsmässiga konstruktionsproblem, nämligen ”Tillföra roterande rörelse”, ”Tillåta 
variationer av fästöglor” samt ”Tillåta variation av cylinderdiametrar” (se Figur 7). 
Dessa tre skapade diskussioner under de tre första frågeställningar.  

• Hur skapas det erforderliga vridande momentet i cylinderhuset? (Se Figur 
5)  

o Här tillförs den roterande rörelsen. För detta krävs en drivning, 
styrning, koppling, kraftöverföring och utväxling. Hur detta skulle lösas 
var ovisst.  

• Hur skapas det erforderliga mothållande momentet? (Se Figur 6) 

o Vad skapar det mothållande momentet och hur kan detta anpassas för 
olika cylinderdiametrar och längder? 

• Hur fixeras dämparen vertikalt? (Se Figur 4) 

o Vad håller dämparen axiell? Och hur kan detta anpassas till flera 
variationer av cylinderdiametrar och fästöglor?  
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Under möte med Dellner framkom två önskvärda funktioner: ”Fungera som skruvstäd 
när den inte används i sitt huvudsakliga syfte” och ”Tillåta reverserad process”. 
Funktionen ”Möjliggöra anpassning av arbetshöjd” som behandlar frågeställningen 
”Hur anpassas höjden på arbetsytan?” är inte ett problem av samma magnitud som 
de övriga tre. Därför avvaktade vi med att lösa det till vi visste vad projektet skulle 
utmynna i för lösningar på de övriga. Gruppen har i funktionsanalysen fångat de 
problem som utmärker sig som explicit svårlösta.  

 
Figur 7, Funktionsanalys med svårlösta funktioner inringade. 

Figur 5, Skiss på tillförande
av moment. 

Figur 6, Skiss på mothållande
nonent. 

Figur 4, Skiss på hållande av
dämpare axiellt. 
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Upprättande av kravspecifikation 
Med funktionsanalysen som underlag utformades en preliminär kravspecifikation. I 
princip samtliga funktioner från funktionsanalysen översattes till kravspecifikationen 
som krav. Utöver dessa tillkom ytterligare krav så som krav på livslängd, underhåll, 
produktionskapacitet, kostnader, miljöpåverkan och säkerhet. Kravspecifikationen kom 
senare att revideras under projektets gång. 

Analys av uppgiften det tänkta verktyget ska utföra 
Gruppen med kontaktperson Mikael Davidsson utförde tester för att få fram det verkliga 
moment som krävs för att skapa erforderlig förspänning mellan innercylinder och 
cylinderhus. Testerna utfördes med en stor momentnyckel. Ett huslock preparerades så 
att detta skulle kunna dras med momentnyckeln. En ordinarie montör drog med 
ordinarie verktyg till vad han, av erfarenhet, uppfattade som rätt moment och så 
kontrollerades detta med momentnyckeln vilken visade något under 300 Nm. Sedan 
drog två montörer till vad de uppskattade till ett maximalt moment och detta 
kontrollerades med momentnyckeln vilken visade ca 450 Nm. På detta vis fann gruppen 
ett spann som fick vara riktlinjer för vad maskinen skulle ha för prestanda. Momentet 
som krävs för att göra en ”normal” åtdragning till erforderlig förspänning var med ett 
max på ca 350 Nm. Med ”normal” menas åtdragning av en (1) montör tills denne av 
erfarenhet vet att erforderlig förspänning uppnåtts för att stötdämparen ska få erforderlig 
dämparfunktion. Dämparfunktionen testas på varje dämpare när den är monterad och 
om testet inte är till belåtenhet dras cylinderhuslocket åt igen. Då till ca 450 – 500 Nm 
enligt testet gruppen utförde. 

Inledande idégenerering 
Med en godkänd kravspecifikation kunde 
idégenereringen initieras (se Figur 8). 
Projektgruppen fokuserade på att skapa 
lösningar för enskilda funktioner till skillnad 
från hela koncept. Tanken var att optimera 
funktionerna för att sedan pussla ihop dessa del-
lösningar till hela koncept. Arbetet med 
lösningar på drivningen (den förväntat behövda 
rotationen) för verktyget lades på is då dessa 
ansågs redan befintliga, d.v.s. det finns redan 
många tillräckligt bra lösningar på problemet att 
med kraft rotera ett arbetsstycke. När gruppen 
senare skulle veta exakt vad som skulle drivas 
kunde befintliga paket testas för bruk på det 
framtagna konceptet. Istället lades mycket 
verksamhet på att lösa problemet med att hålla dämpare axiellt och att skapa 
motverkande moment. Framtagna idéer var som följer i nästkommande kapitel. 

  

Figur 8, foto på skisser gjorda vid den
initiella idégenereringen. 



Examensarbete i Produkt- och Processutvekling Dellner Dampers 
Henrik Lekryd, Johan Hedin  Mälardalens högskola, IDT 

 [15] 

 

Att överföra vridande moment och fixera 
Att överföra det vridande momentet identifierades 
som det stora problemet. Nästa problem var att hålla 
dämparen axiellt under processen. Nedan följer de 
koncept som togs fram i idégenereringen. 

Doglegs 

Doglegsen är ett par metallstycken för varje variant 
av fästögla. Doglegsen förs in på vardera sidan av 
fästöglan och sedan fixeras dämparen i en roterande 
fixtur (se Figur 9). Doglegsen är gjorda så att de alla 
passar samma fixtur och skapar ett visst axiellt 
ihållande. Till denna lösning krävs ytterligare axiell 
fixering vid huslocket. Bör fungera utmärkt för att 
överföra momentet och centrerar dämparen. 

Conan 

Conan baseras på ett ordinärt 
skruvstycke med två backar 
(se        Figur 10). Dock har 
backarna försetts med fjädrade 
koner i mitten på backarna. 
Dessa koner yrkar centrera 
fästöglan innan backarna 
fixerar dämparen genom att 
med fjäderkraft pressa in i 
fästöglans hål. Därefter fixerar 
backarna dämparens ögla mot 
större delen av fästöglans yttre 
areor. Detta kräver ytterligare fixering axiellt upptill på dämparen, samt att backarna rör 
sig synkroniserat. Överför momentet likvärdigt ett skruvstycke och centrerar fästöglan 
automatiskt. 

Fyrbacksstycke 

Ett annat sätt att centrera fästöglan innan 
dämparen fixeras är att tillsätta ett extra par backar 
som rör sig synkroniserat. Dessa trycker med liten 
kraft fästöglan till centrum på rotationsaxeln som 
sedan fixeras med det andra paret backar (se Figur 
11).  

Samtliga ihållande lösningar klarar 
uppskattningsvis av att överföra det roterande 
momentet till dämparen. 

Figur 9, Skiss av konceptet
Doglegs. 

       Figur 10, Skiss på konceptet Conan. 

Figur 11, skiss på koncept 
fybacksstycke. 
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Mothållande moment 

Som mothållande moment figurerade idéer om en nedfällbar platta med sprintar som 
passar huslockets hålmönster. Plattan kan inneha elektromagnetism som gör att den 
fastnar i huslocket och följer med nedåt när locket skruvas ner i cylinderhuset. Gruppen 
beslöt att lämna detta till framtiden då det verkade vara ett ganska lättlöst problem. 

Utvärdering av de första framtagna konceptlösningarna  
Under idégenereringen framkom tre olika lösningar för att hålla dämparna upprätt under 
monteringen samt att hålla fast dämparen centrerat under rotationen då den eftersträvade 
förspänningen av cylindern mellan husbotten och huslock uppkommer. Centreringen 
var delvis svårt att lösa då det finns ett stort antal olika dimensioner av fästöglor på de 
olika dämparna och därmed kan man inte använda enbart en kant som referens. 
Centreringen är viktig för att hålla dämparen upprätt så att huslocket kan gängas på 
maskinellt. De tre lösningarna var: Dogleg, fyrbacksstycke samt Conan. 
Fyrbacksstycket är en teknik var syfte är att hålla i och samtidigt kunna välja valfri 
position på arbetsstycket. I detta fall var det en centrering som eftersträvades och ett 
specialtillverkat fyrbacksstycke förväntas klara hela sortimentet. Dogleg-lösningen 
innebär att en tolk tillverkas efter varje dämpares fästögla som sedan inpassas i en, för 
alla tolkar gemensam fixtur, där rotationen sedan uppstår. Conan är en lösning som 
centrerar ett flertal av storlekarna medelst en konisk konstruktion. Det kommer troligen 
att krävas ett par olika storlekar av denna lösning för att täcka sortimentet. Gruppen 
genomförde en PUGH-utvärdering av de olika delkoncepten. I viktningen av de olika 
delmomenten prioriterades användbarheten med avseende på lätthanterlighet och 
förmågan att överföra erforderligt momentet.  

 

 

Koncept:  4backsstycke Dogleg Conan 
Urvalskriterier  Vikt  skruv Hyd/pne Ref Skruv  Hyd/pne 
Momentöverföring  3  0 ‐1 0 0 ‐1 
Lättanvänd  3  2 2 0 1 1 
Axiell fixering  1  1 1 0 1 1 
Variationer Fästöglor  2  0 0 0 0 0 
Ekonomi  1  ‐2 ‐2 0 ‐1  ‐1 
Storlek  1  ‐2 ‐1 0 ‐2  ‐1 
Centrera  3  0 0 0 0 0 
Ergonomi  2  1 1 0 1 1 

Summa  5 3 0 3 1 
 
Under utvärderingens gång insåg gruppen nödvändigheten i att dela in fyrbacksstycket 
och Conan i två delar, då dessa är en variant av det klassiska skruvstycket. Den ena 
varianten blev då med hydraulteknik i klämfunktionen och den andra med skruvteknik. 
Även Dogleg blev uppgraderad då det tidigt framgick att den skulle bli svårhanterlig 
eftersom människan i allmänhet bara har två händer. En magnetisk funktion lades till 
för att öka hanterbarheten på delarna. 
Slutsatsen av PUGH-utvärderingen blev att fyrbacksstycket var överlägset i funktionen 
men den lösningen kändes ekonomiskt svårförsvarad samt otymplig och för avancerad. 
Gruppen valde att försöka utveckla Dogleg och Conan mer på de punkter de var sämre. 
De lösningarna är betydligt billigare, smidigare och löser uppgiften mer specifikt. 
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CAD, CAM och Modellframtagning av 
lösningen Conan 
Arbetet fortsatte med förbättringen av Conan. CAD-
modeller togs fram varpå gruppen lätt kunde göra 
förändringar på designen. Gruppen insåg att själva 
konan inte behövde vara fullständig utan kunde skäras 
ner till två- och tredelad (se Figur 12). Detta för att få 
större angreppsyta för överförandet av momentet. För 
att kunna tillverka fysiska, testbara modeller fördes 
CAD-modellerna in i ett CAM-program och 
förbereddes för CNC-bearbetning. Modellerna frästes 
sedan fram i en CNC-fräs och ytterligare detaljer 
svarvades för hand varpå de monterades med inköpta 
tryckfjädrar. Modellerna testades med gott resultat; 
fästöglan centrerades av konan varpå den fixeras av 
backarna. 

Conan utvecklades därefter till ett mer fullständigt koncept. Konorna med dess backar 
placeras i varsitt stycke. Dessa stycken parallellförflyttas via en höger- och 
vänstergängad stång med någon slags drivning (se Figur 14Error! Reference source 
not found.). Förslaget utvecklades sedermera till ett koncept med gängstången placerad 
vertikalt under konorna. Detta delvis för att skydda rörliga delar, förbättra affordansen, 
samt minska det moment som uppstår av avståndet mellan centrum på konorna och 
gängstången (se Figur 13). 

Konceptutveckling och idégenerering av nytt koncept 
Under möte 4 med Dellner Dampers diskuterades andra möjliga lösningar och mötet 
kom fram till konceptet ”V” (Se Figur 15). Den i höjdled centrerande funktionen togs 
bort då den inte är viktig eftersom höjden på dämparna varierar mellan modellerna och 
överdelen av verktyget ändå måste vara justerbar just därför. Den horisontellt 
centrerande funktionen ersattes av en v-formad insats mellan backarna. Detta innebar 
färre rörliga delar men mer frekvent byte av V-insats jämfört med byte av kona, detta på 
grund av de varierande diametrarna på fästöglor och strävan att centrera dessa i höjdled 
gentemot backarna för att få en så skonsam anliggning som möjligt. V-insatser måste 
vara smalare än sin respektive fästögla samt inneha en anpassad vinkel och höjd på v-
formen.  

Figur 12, CAD-modell av Conan 
med tre-delad kona. 

Figur 14, Conan i applikation. Figur 13, Conans applikation utvecklad. 
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V-konceptet innebär att öglans utsida skavs mot den v-
formade insatsen vilket leder till att V:et måste inneha en, 
mot fästöglan, skonsam yta.  

Av mötet framgick också vikten av att hålla fixturens höjd 
minimal  

Konceptutveckling av nytt koncept 
Efter återblickar på den Pughmatris som gruppen tidigare gjort, blandat med nya idéer 
insåg gruppen att det nya V-konceptet innehar samma önskvärda funktioner som 
fyrbacksstycket men i ett billigare och enklare utförande. Fyrbacksstycket fick bäst 
resultat i pughmatrisen och gruppen beslöt därför att arbeta vidare med V-konceptet. 
Det synliga i V-konceptet, d.v.s. backarna och v-insatsen, togs fram med CAD (Se             
Figur 16). På backarna gjordes FEM-analyser med COSMOS works med gott resultat. 
Minsta säkerhetsfaktor som erhölls var faktor tio.  

V-Koncept 

Vid ändring av dämpare till en annan 
dimension ställs backarna in manuellt till 
nära fixering av fästöglan (ca. 6 mm 
glapp), det skall gå lätt att ta i och ut 
dämpare ur fixturen. Vid initiering av 
rotationen sluts fixturen helt varpå 
dämparen fixeras. Detta sker genom att en 
kuggstång skjuts med pneumatisk kraft 
mot centrum på gängstången som är 
försedd med motsvarande kugg. Detta 
medför att operatören endast behöver 
arbeta med fixturen vid byte av dimension 
på dämpare. Vid omställning manuellt 
används förslagsvis en vev, alternativt en 
hylsa med spärrskaft. 

På rotationshusets undersida finns ett kullager som medgör att rotationshuset roterar fritt 
men ändå hänger stumt i den vertikala sliden som löper vertikalt på H-balken. Kullagret 
har en innerdiameter på 100 mm. Detta för att få plats med pneumatikslangar till 
fixturhuset och för att kunna ta upp ett 
moment avvikande från z-axeln. Lagret 
dimensionerades så att det håller för den 
horisontella kraften som uppstår när motorn 
driver fixturhuset.  

V-Koncept med ny 
stängningsfunktion 

Det framkom i diskussion med 
uppdragsgivaren att ett koncept där 
rotationen av fixturen driver stängningen av 
backarna var önskvärt. Efter input från 
Magnus Lizell togs ytterligare koncept fram 

            Figur 16, V-konceptet. 

Figur 17, V-koncept med ny slutarfunktion.

Figur 15, konceptskiss av
konceptet ”V”. 
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(se Figur 17). Den innehåller fortfarande v-insatsen som centrerar fästöglan horisontellt 
men backarna styrs inte av en gängad stång. Istället trycks ”puckar” mot backarnas 
undre del med en viss vinkel som skapar stängningen (se Figur 18). Det går till genom 
att motorn driver plattan med det fyrkantiga hålet (1) som får puckarna (2) att glida 
emot backarnas undre del (3). När backarna har slutit mot fästöglan låses puckarna och 

drivningen går över från att driva backarna till att driva rotationen av fixturen. 

Fördelen med detta koncept är att det är ett mindre känsligt system och ingen 
luft/el/hydraul-tillförsel in till det roterande fixturhuset behövs. En nackdel är att det 
inte går att reversera drivningen av backarna. Huruvida det faktum att fixturen håller 
hårdare desto större moment som skapas av åtdragningen är en för- eller nackdel var 
tvunget att räknas på och testas vid senare tillfälle. Det kunde tänkas att färgen på 
fästöglorna skulle kunna skadas av detta tryck. 

Detta koncept skickades som 
bilder till uppdragsgivaren 
Magnus Lizell för granskning. 
Magnus återkom senare per 
telefon och gav sina synpunkter 
på konstruktionens höjd. Han 
ansåg att backarnas höga höjd 
skapade ett stort brytande 
moment varvid gruppen beslutade 
att revidera konstruktionen (se 
Figur 19). 

Backarnas medbringare blev 
backar och v-insatsen sänktes ner 
i hålet för lagringen för att 
fästöglan skulle höjdcentreras 
mot de nya backarna. Föregående 
koncepts rullar togs bort och 

1 

2 

3 

Figur 18, Förklaring av den nya slutarfunktionen. 

Figur 19, V-konceptet utvecklat. 
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ersattes av klackar med radier på rotationsplattan. Detta för att rullarnas funktion var att 
eliminera friktionen vid mellan back och rotationsplatta vid stängning. Dock framgick 
det klart att fixturen vid kraftöverföring är statisk bortsett från rotationen av hela 
konstruktionen. Glidytorna rör sig inte i förhållande till varandra. Detta koncept kräver 
fler varianter av v-insatser än tidigare då backarna är lägre och det är mer precist var 
fästöglan hamnar i höjdled. Spelet mellan backarna är mindre i denna konstruktion och 
därför krävs en passbit på varje back för att erhålla önskad spännvidd.   

Ytterligare nya lösningar till V-konceptet 
Arbetet fortlöpte med att utveckla 
konceptet med en pivot-lösning (se 
Figur 20). Detta för att det ger en stor 
kontaktyta i kraftöverföringen mellan 
back och rotationsplatta. Först 
beräknades önskad ansättningsvinkel 
(se bilaga 2) på backen för att erhålla 
rätt fördelning mellan roterande och 
pressande kraft. Det framkom att 
vinkeln skulle vara mindre än 21.1° och 
större än 0°, beroende på backens 
storlek. För att få önskvärd funktion och 
att rätt pivot trycker vid rätt tillfälle 
tillades en cirkel som tangerar varje 
pivots centrumpunkt. Radien 
överfördes sedan till backarna och 
snedställdes 21.1° vilket teoretiskt 
borde ha givit det totala spelet 10 mm och vid simulering i SolidWorks erhölls också det 
totala spelet 10 mm.  

När önskad funktion uppnåtts förfinades 
konstruktionen som nu med sitt 
citronliknande hål benämns Citron 
[si:trôn] (se Figur 21). Vid tester med 
ändrad geometri på rotationsplattan kom 
gruppen fram till att endast två 
pivotklackar erfodras då det vid varje 
kraftöverföring endas är två pivotklackar 
som är i bruk, samt att det vid reverserad 
process, med rätt geometri, går att ändra 
rotationsriktning och få full funktion i 
andra riktningen med endast två 
pivotklackar. Även feltester utfördes för 
att säkerställa att inget går fel vid 
operatörsmisstag som drift utan dämpare 
eller fel val av v-insättning samt fel val 
av distansbackar. 

Resultat av utvecklingsmöte med Dellner Dampers 
För att göra det senaste konceptet tillverkningsbart delades rotationsplattan upp i tre 
skikt, en över och undre platta samt kuggkransen i mitten för drivning. Den tidigare 

Figur 20, V-konceptet med pivotklossar. 

Figur 21, Citron. 
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undre plattan med spår för backarna eliminerades och ersattes med styrpinnar mellan 
backarna som sedermera kommer ligga löst i fixturhuset. För att förhindra att det 
numera lösliggande backpaketet rör sig för mycket, samt att möjliggöra reverserad 
process (med styrpinnarna kan ej processen reverseras med endast två pivoter p.g.a. 
utrymmesbrist) återgick gruppen till att ha fyra pivoter. Pivoterna kom att sitta med 
genomgående axel i övre och undre plattan. Ett byte av pivotklackar till kullager 
diskuterades för att minska friktionsslitage vid stängning av backarna. Mötet beslutar att 
detta, benämnd Paddan, är den slutgiltiga funktionsdesignen på fixturhuset och att man 
efter konstruktion kommer att tillverka en prototyp. 

Konceptutveckling av Paddan 
Den nya konceptlösningen benämnd Paddan gjordes i CAD i enlighet med vad som 
beslutades i möte VI med Magnus Lizell. Styrspåret i plattan ersattes av två styrstänger 
genom backarna. En fjäderfunktion adderades i konstruktionen så att den efterfrågade 
repellerande rörelsen i slutet av cykeln uppnåddes. Konstruktionen utvärderades i CAD 
och gruppen beslöt att bygga en modell i skala 1:1 för ytterligare utvärdering. 

Prototyp- och Modellframtagning av Paddan och Citron 
Prototypen Paddan tillverkades i 
plast med en CNC-fräs (se Figur 
23). Då gruppen efter montering 
av bitarna i modellen inser att den 
inte fungerar i realiteten, p.g.a ett 
feltänk som gjorde att krafter 
anlades på fel komponent, beslutar 
gruppen att göra ytterligare en 
modell i enlighet med det tidigare 
förkastade förslaget Citron (se 
Figur 22). Modellen gjordes med 
endast två pivoter och gruppen 
beslöt att inte göra dessa 
pivotklackar enligt tidigare ritning 
utan ersatte dessa med axel och 
lager med hänsyn till 
tillverkningskostnader. Citron 
visade sig fungera men med vissa 
förbehåll. Det krävdes ett visst 
motstånd i lagringen mellan 
roterande del och bottenplattan för att den i inledningen av sin cykel skulle sluta 
backarna tillfredsställande samt att den repellerande rörelsen i slutet av cykeln uteblev. 
Vid utvärderingen konstaterar gruppen att motståndet i lagringen bör kunna åtgärdas 
med en enklare broms och den repellerande rörelsen bör kunna åstadkommas med hjälp 
av en drag- eller tryckfjäder applicerad på backen vid utrymmesmässigt lämpligt ställe. 
En grov första plastmodell av toppdelen togs också fram. Den del som ska ge det 
erforderliga motverkande momentet i huslocket vid rotationen och även hålla dämparen 
vertikal under monteringens alla faser. 

 

Figur 23, Modell av 
Paddan 

Figur 22, Modell av 
Citron 
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Konstruktionsmöte om koncept Citron 
Modellen av Citron presenterades för första gången som solid fungerande modell i plast 
som med viss omarbetning kommer att vara det slutgiltiga konceptet. Mötet bestämde 
att med hänsyn till momentet mellan lager och kuggkrans så bör kuggkransen flyttas 
nedåt i konstruktionen. Magnus önskade att konstruktionen skulle innehålla fyra pivoter 
för att slippa initiell tomgång i 180 grader vid reverserad rörelse. Även en lösning för 
automatisk öppning av backparet vid färdig cykel önskades. 

CAD och Prototypframtagning 
Den nya versionen av Citron konstruerades varpå en prototyp i 
plast tillverkades och testades (se Figur 24). Resultatet visade att 
rotationsplattan, som tidigare befarats, behövde bromsas för att få 
önskvärd funktion på backarna. Friktion och annat motstånd var 
tvunget att övervinnas för att den slutande funktionen skulle 
fungera. Därmed konstruerades en broms i bottenplattan som 
bromsar mot rotationsplattans lagerinfästning. Backarnas 
returrörelse åstadkoms med två dragfjädrar fästa i bakre delen av 
backarna respektive rotationsplattans periferi. 

Funktioner för övre momentupptagare 
diskuterades och lösningar skissades upp (se 
Figur 25). Dessa funktioner var höj- och 
sänkbar, hålla emot huslocket vid vridning av 
cylinderhuset, vertikal fixering av 

cylinderhuset samt centrering och lodledes 
fixering av kolvpaketet.  

Konstruktionsgenomgång av 
momentupptagande överdel 
Den nya prototypen av Citron presenterades och godkändes som slutgiltig konstruktion. 
Därefter gick skisser och prototyp av övre momentupptagare igenom. Förslagen 
förkastades för att de ej skulle fungera vid reverserad process. Ett nytt koncept 
diskuterades som skulle vara kompaktare och innehålla en cirkulärt asynkron 
huslockslåsning, för att möjliggöra reverserad process, samt en mekanisk lösning för att 
möjliggöra förflyttning av huslockslåsningnen i vertikal led under processen. 

CAD och Prototypframtagning av momentupptagare för 
skapande av mothållande moment 
En ny version av den övre 
momentupptagaren itererades fram 
genom diskussion, CAD-konstruktion (se 
Figur 26) och prototyper i plast. Den på 
bilden blå komponenten, benämnd 
Momentkragen, är den komponent som 
fixerar huslocket när cylinderhuset 
roteras. Detta genom att stift på 
undersidan passar i huslockets 
hålmönster. Momentkragen har ett spel på 
strax över 90° för att alltid kunna passa in 

Figur 25, 
Momentupptagare 

Figur 26, Ny version av momentupptagare. 

Figur 24, Modell i 
plast av Citron. 
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i huslockets hålmönster, framför allt vid demontering. Stoppen på sidorna av 
Momentkragen har en kilform vilken motsvarar kilformen på Momentkragens klackar. 
Detta för att vid rotation tvinga Momentkragen att följa huslockets rörelse vertikalt för 
minsta möjliga belastning på stiften. Den gula komponenten på bilden är det utbytbara 
inlägg som möjliggör anpassning för olika cylinderhusdiametrar. Gripklon på bilden var 
tänkt att fixera kolvstången vertikalt och automatiskt, genom att stängas mekaniskt när 
stången förs in i fållan. 

Utveckling av kraftöverföring och drivning 
För kraftöverföring mellan drivkälla och rotationshus ansåg gruppen att ett drev är 
lämpligast. Alternativen kedjedrift, remdrift och direktdrift ej var adekvata för 
konstruktionen. Kedjedriften är traditionellt en sämre lösning då allt kan monteras 
distinkt och följaktligen väljer gruppen bort detta alternativ. Remdriften skulle troligen 
bli omotiverat otymplig. En drivkälla som klarar erforderligt moment och varvtal för 
direktdrift kunde inte motiveras prismässigt. För att få trovärdighet i konstruktionen 
valde gruppen att använda modul 2 för dreven trots att FEM-analyserna visade att 
modul 2 var en kraftig överdimension. Konstruktionens geometri gav att kransdrevet i 
rotationshuset fick 108 kugg och delningsdiametern 216 mm. Detta gav i sin tur att 
drivkällans drev fick 15 till 18 tänder beroende på diameter på utgående axel. 
Utväxlingen blev då således mellan 6:1 och 7,2:1.  

Önskad cykeltid för operationen var cirka 10 till 15 sekunder. Anledningen till att 
önskemålet om cykeltid inte var mer precist var att antalet cykler per dag uppskattats till 
endast 20 till 50 cykler. Någon nämnvärd besparing i tid uppstår därmed inte mellan 10 
och 15 sekunders cykeltid (ca 3 minuter per maskin per dag). Under cykelns sista 270° 
uppgår momentet i normalfallet till ca 200 – 350 Nm beroende på dämparstorlek. För att 
hålla nere motordimensionen tillåts dessa sista grader att ta ca 2 till 3 sekunder. Därmed 
kunde drivkällans varvtal beräknas till ca 1000 r/m. Lämpliga drivkällor visade sig vara 
servomotorer (se   Figur 28) (höga varvtal, högt moment, förhållandevis små 
dimensioner samt möjlighet att varvalet kan gå mot 0). Då dessa vid nominell drift har 
ett varvtal mellan 
6.000 till 12.000 r/m 
krävdes en utväxling. 
Lämplig växeltyp var 
planetväxel (se Figur 
27) då de klarar höga 
moment och finns 
som standard till 
servomotorer. 

Omkonstruktion av momentkrage samt motordrivning 
Prototypen av hela konstruktionen exklusive drivning presenterades för Dellner 
Dampers. Smärre förändringar på Momentkragen diskuterades och beslutades om. Stora 
radier skulle tillföras på plattans yttre sidor, stoppen göras bredare samt överflödigt 
gods tas bort. Även gripklorna togs bort då de var redundanta enär dess funktion redan 
löses utav Momentkragens låsning till huslockets geometri. 

Möjligheten att ha två parallella drivkällor diskuterades. Fördelen skulle vara att den 
momentana belastningen på vardera kugg och momentet på rotationshusets kullager 
minskar. Detta medför lägre slitage på kuggkrans, drev och kullager samt avsevärt 

  Figur 28, Servomotor. Figur 27, Planetväxel. 
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mindre motorer. Magnus Lizell önskade att gruppen forskade i nyttjandet av luftmotorer 
vilka har erforderliga egenskaper.  

Fortsatt Konstruktion av Momentkragen och Skapande av 
Ritningsunderlag 
Kontakt togs med Sigbi System AB, återförsäljare av elmotorer och 
styrning. Sigbi kunde leverera två motorer med erforderliga egenskaper 
samt styring och utväxling av dessa. Det sammanladga priset var dock 
högt, cirka 30.000SEK till 40.000SEK per maskin. Kontakt togs också 
med Altas Copco, tillverkare av luftmotorer. Atlas Copco kunde 
leverera likvärdiga motorer till ungefär samma kostnad. Utvärdering av 
Atlas Copcos sortiment gav att två lamellmotorstorlekar med 
planetväxel skulle ge erforderligt med kraft vid ansatt varvtal (LZB46-
004 och LZB46-0025) (se Figur 30). Dessa har inbyggd växel och med 
dessa skulle konstruktionen bli avsevärt gracilare än med 
servomotorerna. 

Övre delen ändrades som beslutat. Momentkragen fick även 
ursvarvningar för att lätta på vikten då denna del hanteras för hand (se 
Figur 29). Ritningar togs fram på hela konstruktionen exklusive de 
delar som involverade motorfäste.  

 

Avslutande Konstruktionsutveckling 
Gruppen beslutade att rekommendera användandet av den större luftmotorn från Atlas 
Copco (LZB46-0025). Därmed kunde den undre plattan färdigställas och motorfästet 
konstrueras. Motorfästet designades för att passa den större motorn, men kan med nytt 
hålmönster brukas för den mindre motorn.  

  

Figur 29, Luftmotor från 
Atlas Copco. 

Figur 30, Ny version av momentupptagaren. 
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8. Resultat 
Gruppen har tagit fram ett verktyg som uppfyller de ställda kraven. Verktyget kallas 
Citron och består av två huvudsakliga delar. Den undre delen innefattar rotationshus, 
motorer och utväxling (se Figur 31). I rotationshuset finns en mekanisk konstruktion 
som sluter ett backpar om dämparens fästögla automatiskt när vridning tillsätts (se 
Figur 32). Den övre delen innefattar komponenter som skapar det mothållande 
momentet så som Momentkragen dess stopp (se Figur 31). Nedan förklaras hur 
problemställningen är besvarat för att sedan förklaras i kapitlet analys. 

• Hur skapas det erforderliga vridande momentet i cylinderhuset? 
o Som drivning av konstruktionen rekommenderar gruppen Dellner 

Dampers att använda två luftmotorer med inbyggd planetväxel av typ: 
LZB46-AR0025-FLANGE, vilken ger 250 r/m på utgående axel vid 
nominell körning. Detta leder till en total cykeltid på ca 13s.  

o Som utväxling beslöt gruppen att lägga in en kuggkrans i rotationshuset, 
som med sin diameter per automatik gav en utväxling på 6:1 vid 
användandet av modul 2 (108/18 kugg). 

o För att överföra kraften från kuggkransen i rotationshuset till 
cylinderhuset via fästöglan konstruerades en mekanisk lösning som 
automatiskt greppar fästöglan. Denna mekanism är inte beroende av 
något annat än en vridning för att fungera. För att få mekanismen att 
hantera öglor med olika mått används en typ av passbitar som byts 
mellan serierna av olika stötdämpare som monteras. 

Figur 31, Citron med anvisning på komponenter. Figur 32, Rotationshusets inre komponenter. 
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• Hur skapas det erforderliga mothållande momentet? 
o Citron är bestående av två huvudsakliga segment. Den undre delen som 

vrider cylinderhuset och den övre delen som fixerar dämparen axiellt och 
skapar ett mothållande moment i huslocket vid vridning. På den övre 
delen sitter Momentkragen som innehar fyra stift som passar i huslockets 
hålmönster. Momentkragen kan vridas fritt 90° för att kunna anpassas till 
huslockets hålmönster. Momentkragen fixeras efter 0-90° vridning mot 
två stopp och erforderligt moment uppstår. 

• Hur fixeras dämparen vertikalt? 
o Överdelen på Citron håller inledningsvis fast cylinderhuset under den 

manuella hanteringen av de ingående detaljerna. Under vridningen håller 
huvudsakligen Momentkragen dämparen vertikal. För att vertikalt och 
horisontellt begränsa var fästöglan hamnar i mekanismen används en v-
formad passbit.  

• Hur anpassas höjden på arbetsytan? 
o Citron görs höj- och sänkbar medelst en enkel ögla att fästa i befintlig 

telfer och fixeras på rätt höjd med en sprint i ett hålsystem i H-balken 
Citron är monterad på. Citrons överdel höjs och sänks för hand och 
fixeras med en stoppskruv. 
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9. Analys 
• Hur skapas det erforderliga vridande momentet i cylinderhuset? 

o Som drivning av konstruktionen rekommenderar gruppen Dellner 
Dampers att använda två luftmotorer med inbyggd planetväxel av typ: 
LZB46-AR0025-FLANGE, vilken ger 250 r/m på utgående axel vid 
nominell körning. Detta leder till en total cykeltid på ca 13s.  

 Vridmomentet som erfordras sattes till mellan 350 – 550 Nm 
beroende på dämparens typ och de skillnaderna i mått som alltid 
kan förekomma p.g.a toleranser. Gruppen uteslöt omedelbart 
direktdrift av två anledningar. Dellner Dampers önskade en låg 
höjd på anordningen, (en direktdrift ökar avsevärt den effektiva 
höjden på anordningen då det inte finns utrymme uppåt, där 
dämparen måste vara, varvid en motor måste monteras under 
dämparen) då en del modeller av dämpare är väldigt höga, samt 
att en motor som kan leverera detta moment blir onödigt dyr och 
stor. Alltså återstår att ocentrerat montera en eller flera klenare 
drivkällor med lämplig utväxling och varvtal. Som 
kraftöverföring och tillika utväxling använde gruppen det 
nykonstruerade rotationshuset, som med sin diameter per 
automatik gav en utväxling på 6:1 vid användandet av en 
kuggkrans med modul 2, 108/18 kugg. Ingående moment till 
rotationshuset kan då räknas om till mellan 55-83 Nm. Då 
gruppen dessutom valt att ha två synkrona drivkällor för driften 
så kan vi halvera dessa siffror, dvs ca 27-41 Nm/drivkälla. Valet 
blev till slut att rekommendera Dellner Dampers att använda två 
luftmotorer med inbyggd planetväxel. Den ena är LZB46-
AR004-FLANGE som ger cykeltiden och maxmomentet enligt 
beräkning: 
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Den andra motorn som gruppen rekommenderar är 
LZB46-AR0025-FLANGE som ger cykeltid och maxmomentet 
enligt  beräkning:  
 

 
 

 

T1=tiden för körning med normal belastning
 (  8  

T2=tiden för körning med hög belastning (   
0,75  

Utväxling: 6: 1 

Antal motorer: 2 

Varvtal normal körning  250 /  

Varvtal maximal belastning  130 /  vid 44  

Citrons totala vridande maximala moment  44
6 2   

T1: 250  / 4,1 / 4,1/6 0,7 / 8/0,7
11,4  

T2: 130 / 2,17 / 2,17/6 0,36 /
0,75/0,36 2,1  

Total cykeltid: 1 2 ,   

 

T1=tiden för körning med normal belastning 
(  8  

T2=tiden för körning med hög belastning (   
0,75  

Utväxling: 7,2: 1 

Antal motorer: 2 

Varvtal normal körning  450 /  

Varvtal maximal belastning  220 /  vid 25  

Citrons totala vridande maximala moment  
25 7,2 2  360  

T1: 450  / 7,5 / 7,5/7,2 1,04 /
8/1,04 7,68  

T2: 220 / 3,67 / 3,67/7,2 0,51 /
0,75/0,51 1,47  

Total cykeltid: 1 2 ,   
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De 360 Nm som vi uppnår med det första alternativet är fullt 
tillräckligt i normalfallet av hopskruvning av huslock och 
cylinderhus men man kan anta att det ibland kommer att behövas 
ett betydligt högre moment. Därför rekommenderar gruppen att 
Dellner Dampers väljer den större motorn för att adekvat hantera 
alla dämpare och för att dessutom kunna skruva isär en fullt 
åtdragen dämpare vid renovering, felsökning mm. 
 
Det finns ytterligare en motor som kan tas i bruk om extremfallen 
skulle visa sig vara de föregående alternativen övermäktiga. Med 
exakt likadant fäste som LZB46-AR0025-FLANGE finns: 
LZB54-AR0020-FLANGE som ger maxmomentet och cykeltiden 
enligt  beräkning: 
 

 
o Som utväxling beslöt gruppen att lägga in en kuggkrans i rotationshuset, 

som med sin diameter per automatik kunde ge en utväxling. 

 Som en följd av valet av motorplacering föll det sig naturligt att 
bruka en kuggkrans till kraftöverföring och tillika utväxling. 
Gruppen beslöt att använda rotationshusets geometri, som med 
sin diameter per automatik gav kuggkransen en utväxling på 6:1 
vid användandet av modul 2, 108/18 kugg. 

o För att överföra kraften från kuggkransen i rotationshuset till 
cylinderhuset via fästöglan konstruerades en mekanisk lösning som 
automatiskt greppar fästöglan. Denna mekanism är inte beroende av 
något annat än en vridning för att fungera. För att få mekanismen att 
hantera öglor med olika mått används en typ av passbitar som byts 
mellan serierna av olika stötdämpare som monteras. 

 

T1=tiden för körning med normal belastning 
(  8  

T2=tiden för körning med hög belastning (   
0,75  

Utväxling: 6: 1 

Antal motorer: 2 

Varvtal normal körning  200 /  

Varvtal maximal belastning  100 /  vid 74  

Citrons totala vridande maximala moment  
74 6 2  888  

T1: 200  / 3,33 / 3,33/6 0,56 /
8/0,56 14,4  

T2: 100 / 1,67 / 1,67/6 0,28 /
0,75/0,28 2,68  

Total cykeltid: 1 2 ,   
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 I vridningens initiella fas pressas backarna mot fästöglan. När 
backarna är slutna om fästöglan inledes rotationen av 
cylinderhuset i och med den mekaniska lösningen. Så länge 
rotationen fortgår förblir backarna låsta i sin position om 
fästöglan och kan överföra momentet till cylinderhuset. Vid 
rotationens slut åläggs inte längre den kraft som pressar på 
backarna varvid dämparen kan lossas.  
 
Denna lösning tillsammans med den v-formade passbiten kan 
liknas vid 4-backsstycket som gruppen behandlade i idéfasen. 
Två av de fyra backarna har ersatts av v-formen och 
trapetsgängen har ersatts av Citrons mekaniska lösning. Då 4-
backsstycket fick bäst resultat i pugh-matrisen (se sida 15) på 
grund av lätthanterligheten och Citron är minst lika lätthanterlig 
kan tolkar gruppen det som att gruppen uppnått ett gott resultat. 

• Hur skapas det erforderliga mothållande momentet? 
o Citron är bestående av två huvudsakliga segment. Den undre delen som 

vrider cylinderhuset och den övre delen som fixerar dämparen axiellt och 
skapar ett mothållande moment i huslocket vid vridning. På den övre 
delen sitter Momentkragen som innehar fyra stift som passar i huslockets 
hålmönster. Momentkragen kan vridas fritt 90° för att kunna anpassas till 
huslockets hålmönster. Momentkragen fixeras efter 0-90° vridning mot 
två stopp och erforderligt moment uppstår. 

 Det finns ett hålmönster i 
huslocket, lika för alla typer av 
huslock som används till den 
manuella åtdragningen. Gruppen 
anser inte att det i nuläget finns 
någon anledning att konstruera om 
huslocken utan anser att dessa hål 
kan användas av Citron. Gruppen 
tog fram ett verktyg vars 
utformning tillät alla olika 
förekommande huslock och 
kolvstångsdiametrar. Verktyget förseddes med stift, koncentriska 
med hålen i huslocken, av samma dimensioner som befintliga 
manuella åtdragningsverktyg. För att få en variabel  ansatspunkt 
konstruerades verktyget så att en flexibilitet uppnåddes för 
verktyget, som tillåter att redan monterade huslock kan 
demonteras oavsett hur huslocket är vridet i förhållande till 
verktygets stift. Verktygets flexibilitet tillåter ett vinkelfel på 
något mer än 90°. Detta för att alltid kunna demontera ett redan 
monterat huslock vid renovering t ex, oavsett hur huslocket är 
vridet. Det är fyra hål symmetriskt placerade, vilket betyder att 
upp till 90° förskjutningsmöjlighet är fullt tillräckligt. 

• Hur fixeras dämparen vertikalt? 
o Överdelen på Citron håller inledningsvis fast cylinderhuset under den 

manuella hanteringen av de ingående detaljerna. Under vridningen håller 

Figur 33, Momentupptagare
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huvudsakligen Momentkragen dämparen vertikal. För att vertikalt och 
horisontellt begränsa var fästöglan hamnar i mekanismen används en v-
formad passbit.  

 Den vertikala fixeringen, som ska tillåta rotation, fås av tre delar. 
Dels Momentkragen och dess hästskoformade inlägg (finns i 
olika storlekar för att passa alla diametrar på cylinderhus) som 
fixerar vertikalt utom i en riktning. Nästa detalj är en enkel rem 
som förhindrar att dämparhuset rör sig i den enda riktning den 
kan röra sig. Nu är det möjligt att säkert fylla på hydraulvätska 
och göra de nödvändiga förberedelser som krävs. Momentkragen 
ger den slutliga vertikala fixeringen och denna kan endast 
användas när kolvpaketet är på plats. Den v-formade passbiten är 
i konstruktionen placerad innanför kullagrets innerring och 
lagerinfästningen för att få den så lågt som möjligt. Detta för att 
bättre kunna hantera långa dämpare. 

• Hur anpassas höjden på arbetsytan? 
o Citron görs höj- och sänkbar medelst en enkel ögla att fästa i befintlig 

telfers krok och fixeras på rätt höjd med en sprint i ett hålsystem i H-
balken Citron är monterad på. Citrons överdel höjs och sänks för hand 
och fixeras med en stoppskruv. 

 Citron blir justerbar vertikalt i och med att gruppen beslöt att 
konstruera den så att den passar i befintlig H-profil som finns vid 
arbetsplatserna. Denna H-profil ska förlängas med en liknande 
profil som passar i den befintliga. Detta för att överdelen av 
Citron ska kunna fixeras på ett bra vis vid montering av långa 
dämpare. I den befintliga H-profilen kan bottendelen av Citron 
justeras vertikalt. Gruppen har lagt fram förslag om motordriven 
eller manuell höjdledsjustering via trapetsgängad stång. 
Justeringen har på möte X med Dellner Dampers representant 
beslutats vara en enkel anordning i form av en kort vajer med 
ögla vari man sätter befintlig krok tillhörande en telfer vid varje 
arbetsplats. För att sedan fixera Citron i H-profilen föreslås ett 
system med hål på lämplig höjd och sprintar. 
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10. Slutsatser och rekommendationer 
Dellner Dampers hade ett arbetsmoment i monteringen av stötdämpare som innebar hög 
fysisk ansträngning och inte var ergonomisk för montören. Arbetsmomentet innebar att 
montören med hjälp av en hävarm skruvade åt huslocken på dessa dämpare manuellt till 
ett väldigt högt moment. 

Projektet sökte en mekanisk lösning till följande problemställning: 

•  Hur skapas det erforderliga vridande momentet i cylinderhuset? 
o Åtdragsmomentet är essentiellt för att få dämparen att fungera enligt 

kraven. 

• Hur skapas det erforderliga mothållande momentet? 
o För att kunna dra åt huslocket tillräckligt hårt i cylinderhuset, måste 

något hålla emot med lika stort moment. 

• Hur fixeras dämparen vertikalt? 
o Då dämparen är fylld med hydraulvätska måste den stå relativt upprätt 

under processen. 

• Hur anpassas höjden på arbetsytan? 
o En ergonomisk höjd önskas för de manuella delarna av monteringen som 

blir kvar, vilka är; stoppa i kolvpaket, fylla på hydraulvätska, montera 
tätning, fetta in gängan, m.m. 

Gruppen anser att de funnit lösningar på dessa punkter. Det vridande momentet skapas 
av två luftmotorer. Momentet överförs från motorerna via planetväxlar, drev och en 
mekaniskt låsande funktion till fästöglan och cylinderhuset. Huslocket hålls i av 
Momenkragen som därmed skapar det mothållande momentet. Dämparen fixeras 
vertikalt av initiellt maskinkonstruktionen och en rem och sedermera av Momentkragen. 
Höjden på arbetsytan regleras enkelt av en befintlig telfer och en fästögla i maskinen. 
Gruppen har därmed bockat av samtliga punkter i kravspecifikationen (se bilaga 3).  

Gruppen har konstruerat en virtuell modell med CAD-verktyg och tagit fram ritningar 
till samtliga detaljer. Gruppen har även tillverkat en mekaniskt fungerande modell i 
plast samt testat den så långt det är möjligt i hållfasthetsperspektiv. Beräkningar på 
cykeltider för Citron och studier av videomaterial visar att en montör kan montera ca 2 
gånger så många dämpare per arbetat tid under betydligt drägligare förhållanden. 

Gruppen rekommenderar Dellner Dampers att gå vidare med det underlag vi givit dem 
och bygga en prototyp. Gruppen bistår gärna med expertis under detta arbete. Gruppen 
erbjuder sig även att utföra detta arbete mot skälig ersättning. Gruppen hoppas att inom 
ett år så finns en Citron tillgänglig vid varje arbetsstation på Dellner Dampers. 
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12. Bilagor 



BILAGA 1, RITNINGAR 
Följade sidor innehåller ritningar på de detaljer som ingår i Citron. 
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BILAGA 2, BERÄKNING AV BACKAR OCH PIVOT 
 

SCHEMATISK SNITTVY AV CITRONS FUNKTION 
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BERÄKNINGAR 
/2  

/sin  

600  

 60  

22.9  

Kraften   som uppstår då backarna är slutna är en produkt av Momentet   som tillförs via de två motorerna.  
Pivot‐rullen ligger an mot backen, ganska högt upp mot backens nock, och skapar (med en angreppssvinkel på 
mindre än 21.1° men större än 0°) ett Moment  2 ). Momentet   är också  2  där de 

krafter som uppstår i stötdämparens fästögla pga det uppkomna momentet i huslocket. 

ÖVERSLAGSBERÄKNINGAR: 
Vid ett uppskattat moment  500  och en fästögla med diameter  50  ville gruppen veta vilken 
angreppsvinkeln  skulle  bli  för  att  konstruktionen  skulle  fungera,  dvs  att  backarna  inte  skulle  öppna  sig  vid 
belastning. Gruppen räknade inte med inneboende friktioner utan förutsatte ideala förhållanden då friktioner i 
konstruktionen i väsentliga skeden medverkar åt rätt håll. (Ex backarnas låsning)  

Då   sattes till 60 mm, vilket är  inom ramen för vad som får plats  i konstruktionen (Om     ökar, ökar också 
maskinens prestanda) kan lämplig högsta angreppsvinkel beräknas.  

Vinkeln   

Krafterna    &  fås ur momentekvationerna som tidigare redovisats: 

500 ;  60  

/2  4.2   

 

500 ;  25  

/2 2 10.9  

10.9
4.2 21.1° 

Gruppen  anser  härmed  att  vid  en  angreppsvinkel  på  <  21.1° uppfylls  villkoren  för  att  konstruktionen  ska 
fungera som tänkt. Denna vinkel styr amplituden på öppningsfunktionen på backarna (hög vinkel medför stor 
amplitud)  och  därför  vill  gruppen  att  vinkeln  ska  vara  så  stor  som möjligt  utan  att  äventyra  den  låsande 
funktionen. För att öka effekten av att amplituden och kraften ändras med vinkeln, använder sig gruppen av en 
back med en konvex yta med radie 75 mm. Denna konvexitet  innebär att  i backens  inledande slutningsfas är 
lutningen högre, och  i  slutet av  fasen då backen  ska  låsa öglan är  lutningen uppskattningsvis kring 15° eller 
mindre.  Konvexiteten  har  samma  radie,  75  mm,  som  cirkeln  pivot‐rullarnas  centrum  tangerar.  Radien  är 
ursprungligen hämtad i ett tidigare citronkoncept med klackar av pivotkonstruktion som var beroende av den 
radien för att få en stor anliggningsyta mot backens yta. Gruppen behöll radien då den var  inom spannet för 
det som fungerar. 



BILAGA 3, KRAVSPECIFIKATION 

KRAVSPECIFIKATION 
Verktyget skall: 

ANVÄNDANDE 

• Vara lättanvänd.  

• Ha ett ergonomiskt utförande. 

• Minimera klämrisk. 

• Uppfylla säkerhetskrav. 

• Kunna hantera standardsortimentet.  

• Kunna manövreras av 1 person. 

MANUELLT ARBETSMOMENT 

• Möjliggöra montering av kolvpaket. 

• Möjliggöra påfyllning av hydraulvätska. 

• Möjliggöra infettning av gänga. 

• Möjliggöra montering av O‐ring. 

• Möjliggöra fixering av cylinderlock. 

• Möjliggöra lossning av dämpare. 

MASKINELLT ARBETSMOMENT 

• Förspänna huslocket med 500 Nm. 

• Hålla fast dämparen axiellt. 

• Möjliggöra låsning i huslockets hålmönster. 

• Tillföra rotation med maximalt 450 Nm (500 Nm önskvärt) 

• Tillföra motverkande moment. 

• Stoppa rotation vid valt moment. 

• Stoppa rotation manuellt. 

• (Visa aktuellt moment.)  

ANPASSNING 

• Kunna anpassa arbetsytans höjd 

• Kunna anpassa det aktiva momentet för rotationen manuellt. 

• Kunna anpassa momentet för vilket den avslutar den roterande rörelsen. 

• Kunna anpassas för olika fästöglor och cylinderdiametrar. 

UNDERHÅLL 

• Vara enkel att renhålla.  

• Inneha en livslängd på 110.000 cykler med 40 underhåll. 

EKONOMI 

• Med sin nytta motivera sin kostnad. 

• Producera 20 dämpare / dag. 



• Låg driftkostnad. 

MILJÖ 

• Ha miljöhänsyn. 

• Minimera ljud och vibrationer. 

   



BILAGA 4, TIDSPLAN 
Detta är den tidsplan som lades upp i början av projektet. 
Utfallen visas markerat med x. 

   



BILAGA 5, MÖTEN 

MÖTE I MED DELLNER DAMPERS. 
Den 27/8 2008 hölls ett  inledande möte med Magnus Lizell, Konstruktionschef Dellner Dampers, och Mikael 
Davidsson, konstruktör Dellner Dampers . Under mötet gjordes följande anteckningar: 

• En montör önskar att verktyget skall kunna användas som vanlig fixtur för övriga arbeten också.  

• Locket skall dras till ett moment på gissningsvis 200 Nm.  

• Det krångligaste momentet är att få in rätt gänga på huslocket. Jobbigaste är att dra momentet. 

• Verktyget skall vara lätthanterligt med låg ställtid. Klara olika infästningar och cylinderhusdiametrar. 

• Verktyget kan tippas några få grader.  

• Det är viktigt med höj och sänkbar arbetsyta. 

• Friktionskoppling på elmotor som släpper vid föreskrivet moment? 

• Foton  och  filmer  över  befintlig  teknik  och  tillvägagångssätt  dokumenterade  (se  Error!  Reference 
source not found.). 

• Motorn kanske kan driva höjning och sänkning? 

• Använda utväxlad pneumatik som drivning? 

• Många möjliga lösningar genomgångna med montörer. 

• Gått igenom planering i detalj. 

MÖTE II MED DELLNER DAMPERS 
Den 3/9 hölls ett möte på Dellner Dampers. Gruppen pratade ekonomi med VD Lars‐Åke då det framkom att 
Dellner  betalar  alla  utgifter  och  att  prestationsersättning  vid  resultat  kan  vara  aktuellt.  Gruppen  med 
kontaktperson Mikael Davidsson utförde  tester  för att  få  fram det verkliga moment  som krävs  för att  skapa 
erforderlig förspänning mellan innercylinder och cylinderhus. Testerna utfördes med en stor momentnyckel. Ett 
huslock  preparerades  så  att  detta  skulle  kunna  dras med momentnyckeln.  En  ordinarie montör  drog med 
ordinarie verktyg  till vad han, av erfarenhet, uppfattade  som  rätt moment och  så kontrollerades detta med 
momentnyckeln vilken visade något under 300 Nm. Sedan drog  två montörer  till vad de uppskattade  till ett 
maximalt moment och detta kontrollerades med momentnyckeln vilken visade ca 450 Nm. På detta vis  fann 
gruppen ett spann som fick vara riktlinjer för vad maskinen skulle ha för prestanda. Momentet som krävs för 
att  göra en  ”normal”  åtdragning  till erforderlig  förspänning  var med ett max på  ca 350 Nm. Med  ”normal” 
menas åtdragning av en  (1) montör  tills denne av erfarenhet vet att erforderlig  förspänning uppnåtts  för att 
stötdämparen  ska  få  erforderlig  dämparfunktion.  Dämparfunktionen  testas  på  varje  dämpare  när  den  är 
monterad och om  testet  inte är  till belåtenhet dras cylinderhuslocket åt  igen. Då  till ca 450 – 500 Nm enligt 
testet gruppen utförde. 

Kravspecifikationen gicks igenom, reviderades och godkändes av Mikael och Magnus. Det som Magnus ändrade 
var  kravet  om  att  verktyget  skulle mäta  aktuellt moment.  Detta  kunde  istället  lösas  genom  förberedande 
mätningar  av  t.ex.  spänning  i  elmotor  kontra moment  och  sedan  interpolering  av  dessa mätningar. Mikael 
önskade få kravspecifikation och funktionsanalys på mailen. 

MÖTE III MED DELLNER DAMPERS 
Den 11/9 hölls ett möte på Dellner Dampers. Framtagna  idéer diskuterades. Skulle de konförsedda backarna 
göras  skålformade upptill  för  att  klara  fler dimensioner? Att  tänka på  är  att backarna  endast  tar upp  tryck 
partiellt. Det diskuterades om anledningen till varför förspänningen av cylindern är nödvändig. Det visade sig 



att förspänningen  inte var viktig för tätning mellan  inre delar  i dämparen, vilket var den första  informationen 
gruppen  erhöll  angående  det  stora  åtdragningsmomentet,  utan  förspänningen  är  viktig  för  att  stabilisera 
innandömet under hårda förhållanden med höga påfrestningar. Materialet i fästöglorna frågades efter och det 
framkom att det var ett en stålsort ekvivalent med SS 141330‐05. 

MÖTE IV MED DELLNER DAMPERS 
Den 29 september hölls ett möte i Dellner Dampers lokaler i Flen. Framtagna koncept och modeller (fysiska och 
CAD) presenterades för Mikael Davidsson och Magnus Lizell. Mötet var överens om att konceptet Conan skulle 
klara den krävda  funktionen men den kändes onödigt avancerad med  för många  rörliga delar  för uppgiften. 
Mötet diskuterade därefter andra möjliga lösningar och kom fram till konceptet ”V”. Den vertikalt centrerande 
funktionen  togs  bort  och  den  horisontellt  centrerande  funktionen  ersattes  av  en  v‐formad  insats  mellan 
backarna. Detta  innebar  färre  rörliga delar men mer  frekvent byte av V‐insats  jämfört med byte av kona. V‐
insatser måste vara smalare än sin respektive fästögla samt inneha en anpassad vinkel och höjd på v‐formen. V‐
konceptet innebär att öglans utsida skavs mot den v‐formade insatsen vilket leder till att V:et måste inneha en, 
mot fästöglan, skonsam yta.  

Konceptet Conan skulle dock kunna användas  i en annan applikation där det är viktigt att centrera  fästöglan 
samt sluta tätt mot fästöglans hål, nämligen i fixturen till svetsning av fästöglan på cylinderhuset. 

Magnus påpekade påpekade vikten av att hålla fixturens höjd minimal då det skall gå att använda verktyget på 
långa  dämpare  utan  att  behöva  använda  pallar  el.  dyl.  för  att  nå  arbetsområdet. Mötet  gick  även  igenom 
storlekar och former på samtliga fästöglor med tillhörande svetsar.  

MÖTE V MED DELLNER DAMPERS 
Den 15 oktober hölls ett möte på Dellner Dampers  i Flen. Vid mötet  framgick att studier om hur krafter bör 
överföras från rotationsplattan till backen bör göras. Detta för att ta hänsyn till att det vridande momentet som 
uppstår  i  fästöglan  inte  trycker  isär backarna  samt att  rotationen av  fixturen  skall kunna uppstå. Mötet gav 
förslag på kurvor  som  rotationsplattans klackar  skulle  följa  för att  få maximalt  förhållande mellan presskraft 
och  rotationskraft  vid önskat  spel. Dessa  kurvor  var bland  annat evolventkurvor och  lutande  cirkelsegment. 
Ingen av lösningarna blev tillfredsställande. Gruppen beslutade att fortsätta med dessa beräkningar vid senare 
tillfälle.  För  att  öka  kontaktytan mellan  rotationsplattans  klack  och  back  föreslog mötet  en  konstruktion  av 
pivot‐modell. Gruppen beslutade att arbeta vidare med detta. 

MÖTE VI MED DELLNER DAMPERS 
Den  23  oktober  hölls  ett möte  i  Dellner  Dampers  lokaler  i  Flen.  Det  senaste  konceptet  presenterades  för 
uppdragsgivaren  varvid  det  diskuterades  om  förbättringsförslag.  För  att  göra  konceptet  tillverkningsbart 
delades rotationsplattan upp i tre skikt, en över och undre platta samt kuggkransen i mitten för drivning. Den 
tidigare undre plattan med spår för backarna elimineraders och ersattes utav styrpinnar mellan backarna som 
sedermera kommer ligga löst i fixturhuset. För att förhindra att det numera lösliggande backpaketet rör sig för 
mycket, samt att möjliggöra reverserad process (med styrpinnarna kan ej processen reverseras med endast två 
pivoter  p.g.a.  utrymmesbrist)  återgick  gruppen  till  att  ha  fyra  pivoter.  Pivoterna  kom  att  sitta  med 
genomgående axel  i övre och undre plattan. Ett byte av pivotklackar  till kullager diskuterades  för att minska 
friktionsslitage  vid  stängning  av  backarna.  Mötet  beslutar  att  detta,  benämnd  Paddan,  är  den  slutgiltiga 
funktionsdesignen på fixturhuset och att man efter konstruktion kommer att tillverka en prototyp. 

MÖTE VII MED DELLNER DAMPERS 
Den 10 november hölls ett möte med Magnus  Lizell och Mikael Davidsson  i Dellner Dampers  lokaler  i Flen. 
Resultaten  av  modellframtagningen  presenterades.  Mötet  fastställde  att  konceptet  Paddan  var  ett  icke 



tillfredsställande  koncept  och  att  Citron med  viss  omarbetning  kommer  att  vara  det  slutgiltiga  konceptet. 
Mötet bestämde att med hänsyn till momentet mellan lager och kuggkrans så bör kuggkransen flyttas nedåt i 
konstruktionen. Magnus önskade att konstruktionen skulle innehålla fyra pivoter för att slippa initiell tomgång i 
180  grader  vid  reverserad  rörelse.  Även  en  lösning  för  automatiskt  öppning  av  backparet  vid  färdig  cykel 
önskades.  Delar  av  konstruktionen  som  innehar  klämrisk  skulle  täckas,  för  att  minska  klämrisk  samt  att 
förhindra att främmande partiklar/föremål hamnar i konstruktionens vitala delar. 

MÖTE VIII MED DELLNER DAMPERS 
Den 25 november hölls ett möte med Magnus Lizell och Mikael Davidsson i Dellner Dampers lokaler i Flen. Den 
nya prototypen utav Citron presenterades och godkändes som slutgiltig konstruktion. Därefter gick skisser och 
prototyp av övre momentupptagare  igenom. Förslagen förkastades för att de ej skulle fungera vid reverserad 
process.  Ett  nytt  koncept  diskuterades  som  skulle  vara  kompaktare  och  innehålla  en  cirkulärt  asynkron 
huslockslåsning, för att möjliggöra reverserad process, samt en mekanisk lösning för att möjliggöra förflyttning 
av huslockslåsningnen i vertikal led under processen. 

MÖTE IX MED DELLNER DAMPERS 
Den  3  december  hölls  ett möte med Magnus  Lizell  och Mikael Davidsson  i Dellner Dampers  lokaler  i  Flen. 
Prototypen av hela konstruktionen exklusive drivning presenterades. Smärre  förändringar på Momentkragen 
diskuterades och beslutades om. Stora radier skulle tillföras på plattans yttre sidor, stoppen göras bredare samt 
överflödigt gods tas bort. Även gripklorna togs bort då de var redundanta enär dess funktion redan löses utav 
Momentkragens låsning till huslockets geometri. 

Möjligheten att ha två parallella drivkällor diskuterades. Fördelen skulle vara att den momentana belastningen 
på vardera kugg och momentet på rotationshusets kullager minskar. Detta medför  lägre slitage på kuggkrans, 
drev och kullager samt avsevärt mindre motorer. Magnus Lizell önskade att gruppen forskade  i nyttjandet av 
luftmotorer vilka har erforderliga egenskaper. Beslut  togs om att detaljritningar skulle göras på de godkända 
komponenterna för granskning vid nästa möte.  

MÖTE X MED DELLNER DAMPERS 
Den 17 december hölls ett möte i Dellner Dampers lokaler i Flen. De framtagna ritningarna granskades, varpå 
smärre justeringar gjordes. En legotillverkare (Preko Maskin AB i Vrena) kontakades och det beslutades att när 
alla detaljritningar godkänts för prototypframtagning skall denne legotillverkare nyttjas. Matrialen som kom att 
brukas  skulle  genom  diskussion  om  lämpliga  material  väljas  tillsammans  med  legotillverkaren  efter  vilka 
material denne hade tillgängliga. 

Monteringsmetoder  diskuterades. Det  beslutades  att  det  i  de  flesta  fall  skulle  användas  skruvförband  som 
sedan förstärks med svets vid behov. Även höj‐ och sänkbarheten av nedre delen diskuterades. Det beslutades 
att det skulle användas befintliga telfrar för att höja och sänka och låssprintar till att fixera. Smärre ändringar i 
konstruktionen gjordes för att detta skulle vara gångbart. 
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