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Sammanfattning 

Examensarbetet har utförts på fakulteten för teknik och naturvetenskap under våren 2010 och 

är en kurs på 22,5 hp med kurskoden MSGC 17. Handledare på Karlstads universitet är 

Mikael Åsberg och examinator är Hans Johansson. 

 

Uppdragsgivaren för detta examensarbete är Calamo AB i Molkom. Företaget arbetar med 

olika typer av ytbehandlingar av rostfria produkter. Verksamheten berör främst invändig 

elektropolering av rör.  

 

Uppgiften för detta examensarbete är att konstruera en ny typ av koppling samt lämplig 

spännanordning till kopplingen som används vid invändig elektropolering i maskin IP5. De 

kopplingar som används idag är inte optimalt utformade och tar lång tid att spänna. 

 

Frågeställningen som skall besvaras är om det finns något bättre alternativ på utformning av 

kopplingar då Calamo AB avser att investera i nya kopplingar inom en snar framtid. 

 

En ny typ av koppling har konstruerats och tillverkningsritningar av konstruktionen har tagits 

fram. Ingående komponenter i kopplingen har modulariserats för att underlätta tillverkning. 

 

Ett flertal koncept arbetades fram för spännanordningen till kopplingarna, där fokus låg på att 

få en så enkel och funktionell lösning som möjligt. Det koncept som uppfyllde de uppställda 

kraven bäst valdes som slutgiltig lösning.   

 

Kraftberäkningar har gjorts för att ta fram lämpliga och rätt dimensionerade komponenter till 

konstruktionen. Kontakt har även tagits med leverantörer av lämpliga maskinkomponenter för 

att få värden till beräkningar. Prisofferter har begärts från ett flertal företag för att få priser till 

en kostnadskalkyl för konstruktionen. 

 

Kopplingen består av två delar, en hylsa och två insatser. Delarna sammanfogas med en typ 

av bajonettkoppling. Kopplingen placeras i fast läge i spännanordningen. Därefter förs rör in 

kopplingen. Spännanordningen gör att O-ringen tätat ordentligt under 

elektropoleringsprocessen. 

 

En färdig konstruktion med CAD-underlag, tillverkningsritningar, kostnadskalkyl och 

inköpslista har framförts till Calamo AB. 

 

 

  



 

 

 

Abstract 

This thesis has been accomplished during the spring of 2010 at the faculty of technology and 

science at Karlstad University. The tutor at Karlstad University is Mikael Åsberg and the 

examiner is Hans Johansson. 

 

The task giver of this thesis is Calamo AB in Molkom, Värmland, Sweden. The company 

works with different types of surface treatments for stainless steel, foremost with inside 

electro-polishing of tubes. 

 

The assignment for this thesis is to design a new type of coupling with a suitable clamping 

device for the coupling that is used when tubes are being electro-polished inside in the 

machine IP5. The couplings used today are not designed optimally for the purpose, and takes 

long time to clamp.  

 

A new type of coupling has been designed and blueprints of the construction have been 

produced. All the components in the coupling have been modularized in order to facilitate 

manufacturing. 

 

Several concepts were developed for the clamping device used on the coupling focusing on an 

uncomplicated and functional solution. The most suitable concept that fulfilled the stated 

requirements was elected as the final solution. 

 

Several calculations have been made in order to acquire appropriately dimensioned 

components for the design. Suppliers with suitable machine components have been contacted 

in order to retrieve information for calculations. Quotes were asked for from several suppliers 

to make a cost-estimate. 

 

The coupling consists of two parts, a bushing and two inputs. The parts are joined together 

with a type of bayonet-coupling. The coupling is placed in a locked position in the clamping 

device. Subsequently the tubes are inserted into the coupling. The clamping device makes 

sure that the O-ring seals properly during the electro-polishing process. 

 

A complete design with CAD-content, blueprints, cost-estimates and a list with components 

and raw material to purchase has been presented to Calamo AB.      
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1.  Inledning 
Detta examensarbete har utförts på Karlstads Universitet av Carl Johansson och Daniel 

Hurley i Maskiningenjörsprogrammet under våren 2010. Examensarbeten i det treåriga 

Maskiningenjörsprogrammet utförs som regel med en extern uppdragsgivare i form av företag 

som behöver en lösning på ett problem. 

1.1 Bakgrund 
Uppdragsgivaren för detta examensarbete är Calamo AB i Molkom. Företaget arbetar med 

olika typer av ytbehandlingar av rostfria produkter. Verksamheten berör främst invändig 

elektropolering av rör.  

 

Efter besök och möte med produktionschef Joakim Gylling där uppgiften presenterades 

antogs uppgiften att konstruera en lämplig lösning på problemet. Inom en snar framtid skall 

det investeras i nya kopplingar. Därför har funderingar uppkommit om det går att 

omkonstruera kopplingen och tillhörande spännanordning för att korta ställtiderna vid byte av 

olika rör. 

 

Uppdraget delades upp i flera delar som utfördes parallellt under arbetets gång. 

 

Delarna är dessa: 

 

 Undersökning av maskin och utrymmen vid arbetsområdet. 

 Konstruktion av koppling, prototyp tillverkning. 

 Kraftberäkningar. 

 Konstruktion av mekanisk spännanordning till kopplingarna. 

 

Handledare på Karlstads Universitet är Mikael Åsberg och examinator Hans Johansson. 

 

1.2 Problemformulering 
I nuläget spänns cajunkopplingar för hand. Detta är ett problem eftersom antalet är stort. Vid 

varje batch poleras cirka 40 rör och varje rör kräver två kopplingar, en i varje rörände. Det är 

både tidskrävande och belastande för personal att spänna alla kopplingar. 

1.3 Syfte 
Att omkonstruera och förbättra en befintlig koppling samt att konstruera en enkel och pålitlig 

mekanisk spännanordning för de omkonstruerade kopplingarna. 

1.4 Målsättning 
Att uppnå en förbättrad konstruktion samt kunna presentera CAD underlag och 

tillverkningsritningar. 

1.5 Begränsningar 
Examensarbetet har begränsats till att konstruera en koppling med ett förslag på en 

spännanordning till kopplingen. Spännanordningen skall endast presenteras med en grov 

lösning utan större fokus på eventuella extrakomponenter som behövs. Examensarbetets 

arbetsområde är den nedre röränden i maskin IP5. Tiden för konstruktionen har begränsats till 

15 veckor. Kostnaden får ej överstiga 40.000 SEK.  
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2. Arbetsområde på maskin IP5 
 

Maskinen IP5 används för invändig polering av rostfria rör i dimensionerna 6-14 mm. När 

maskinoperatörerna arbetar i maskinen IP5 används cajunkopplingen, som visas i figur 1, 

punkt A. För att köra en ny batch av rör måste följade steg utföras. 

 

1. Koppling med tillhörande rörhylsa ansluts 

till fördelningsblocket.  

2. Rörhylsorna fixeras i rätt position med 

hjälp av lägesplattan. 

3. De rör som skall elektropoleras sätts i 

kopplingarna (punkt A). 

4. Operatören spänner åt kopplingen med 

verktyg för att täta O-ringen, (verktyg 

ligger på lägesplattan figur 2). 

5. Elektropoleringsprocessen drar igång då 

maskinen ställs in. Fosforsyra pumpas upp 

genom rören från fördelningsblocket och en 

elektrod förs genom röret. 

 

 

 

  

Figur 1. Cajunkoppling 

Figur 2. Nedre arbetsområde på maskin IP5. 



3 

 

Montering av rörhylsorna till fördelningsblocket är ett moment som alltid kommer ha relativt 

hög ställtid. Därför körs samma rördimension under flera dagar. Där man kan spara tid är vid 

punkt A, byte av rör. Vid varje batch poleras maximalt 40 rör åt gången. Arbetsmoment 4, 

spänna kopplingen, är väldigt tidskrävande och det blir inte samma tryck på O-ringen på varje 

koppling eftersom att det görs manuellt. 

 

Dagens typ av koppling medför också andra problem. Avståndet från rörände till O-ring är 

relativt stort, cirka 10mm, detta ger upphov till att ytan på rörets utsida blir förändrad fram till 

O-ringen. Denna förändring är inte önskvärd och måste åtgärdas genom att putsa ytan med en 

svamp av typ skotch-brite. 

2.1 Elektropoleringsprocessen 
 

Elektropolering är en elektrokemisk process där mikroskopiska bitar av material tas bort från 

ett rostfritt arbetsstycke. Arbetsstycket placeras i en elektrolyt, vanligtvis en syra, och ansluts 

till den positiva polen, anoden, i en DC-krets. Den positiva polen, katoden, ansluts till en 

elektrod. Ström går från anoden, arbetsstycket, och material lossnar genom oxidation. Ytan på 

arbetsstycket ”slätas ut” då topparna på ytan blir lägre, ytans Ra-värde förbättras. 

 

Elektropolerade detaljer har en rad användningsområden där krav på stor ytfinhet efterfrågas. 

Läkemedels- och livsmedelsindustrier använder sig ofta av elektropolerade produkter då 

renhet och goda rengöringsmöjligheter efterfrågas. 
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3. Genomförande 
 

Det första som gjordes var att undersöka hur maskinen, IP5, fungerar och är uppbyggd. 

Därför iakttogs hur maskinoperatörerna arbetade i dagsläget. Efter detta samlades nödvändiga 

data in gällande dels koppling men även den tänkta spännanordningens uppfästning.  

 

Utkast till kopplingens utformning togs fram efter att en analys av kopplingens funktion 

gjorts. Flera alternativ på kopplingar utvärderades och därefter valdes en utformning som gick 

vidare till CAD-konstruktion. 

 

Kopplingens grundutformning modulariserades för att få ner antalet kopplingar. 

  

För att utvärdera och förbättra konstruktionen skrevs prototyper ut i en 3D-skrivare, dessa 

prototyper användes som referens vid vidareutvecklingen av kopplingen. 

 

När CAD delen av kopplingens konstruktion var klar gjordes tillverkningsritningar med syfte 

att se om det fanns möjlighet att tillverka en prototyp i NC-maskin endast utgående från 

ritningar. 

 

Spännanordningen utformades efter att kopplingens dimensioner var bestämda. Även till 

spännanordningen togs flera utkast fram efter specifika krav som ställts upp. Vid 

utformningen av spännanordningen användes endast CAD för att komma fram till den slutliga 

lösningen. Komponenter till spännanordningen letades efter hos flera återförsäljare av enheter 

som utför linjära rörelser. Spännmekanismen utformades med pneumatiska cylindrar efter 

önskemål från Calamo AB. 
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4. Resultat 
 

En helt ny typ av konstruktion har tagits fram som kommer att minska ställtider vid byte av 

rör. Kopplingen har fått en ny utformning. En pneumatisk spännanordning som möjliggör 

spänning av kopplingen har framtagits.  

4.1 Koppling 
 

Efter insamling av data började utkast på koppling med ingående delar att tas fram. 

Grundkonceptet blev en koppling med två ingående delar, insats och hylsa. Två 

huvudalternativ valdes ut, dels ett med gängor mellan delarna och ett andra alternativ där 

delarna sammanfogas med hjälp av en typ av bajonettkoppling. Det slutliga valet blev en 

bajonettkoppling, dels för att komma ifrån gängor vilket försvårar en automatiserad 

åtspänning av O-ringen men även tillverkningsmöjligheterna spelade in då gängor kräver en 

extra maskinoperation.    

 

Utformningen av spåret till O-ringen är viktig för att kopplingen skall fungera som det är 

tänkt, att täta mot läckage. Rekommendationer från O-rings leverantören Simrit ledde fram till 

den slutliga utformningen av O-ring spåret. 

 

Med denna information togs en konstruktion av en hylsa samt en insats fram. Dessa två delar 

kommer variera beroende på rördimensioner. I maskinen IP5 elektropoleras elva olika 

rördimensioner som varierar mellan 6 mm till 14 mm enligt tabell 2. 

 

 

 

Figur 3. Utformning av O-ringsspår. 
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För att underlätta tillverkning och montering har hylsan och insatserna modulariserats. Med 

samma yttermått kan delarna svarvas från samma utgångsmaterial. 

För att få ner antalet kopplingsvariationer har flera mått anpassats så att liknande 

rördimensioner kan användas i samma koppling. 

  

Med utgång från nuvarande koppling, och efter diskussion med handledare på företaget 

gjordes ett materialval på de ingående komponenterna i kopplingen. O-ringen som skall 

användas är tillverkad i nitril-gummi som de nuvarande O-ringarna, detta för att klara av 

fosforsyran som används i processen. Hylsan tillverkas av teflon som har goda elektriska 

egenskaper och god kemisk resistans. Insatsen tillverkas av rostfritt stål.  

4.1.1 Insats 

 

Ett av målen var att minska antalet komponenter i kopplingarna. Därför utformades insatsen 

så att den utför flera funktioner. Dels skall insatsen spänna O-ringen men även hålla kvar O-

ringen på plats då kopplingen inte är i bruk. O-ringarna slits och blir skadade av vassa 

rörkanter vilket leder till att de måste bytas ut i jämna mellanrum. 

 

Som nämnts tidigare i inledningen, tar det lång tid att spänna O-ringen. För att underlätta den 

mekaniska spännanordningen är dagens gängor inget att föredra. Istället skall insatserna 

tryckas in mot O-ringarna med en kraft vinkelrätt mot ytan. Därför har en typ av bajonett- 

koppling tagits fram.  

 

Tabell 2. Spårvidder för o-ringar Tabell 1. Rördimensioner [mm] 
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Figur 4 visar första konstruktionsförslaget hur insatsen kan tillverkas. Funktionen hos detta 

förslag hade fungerat utmärkt men tillverkningssvårigheter sätter stopp för detta då stiften 

försvårar möjligheten att kunna svarva och utökar arbetsmomenten. 

  

Efter att ha konstaterat att första förslaget hade bra funktion men i princip var omöjlig att 

tillverka togs nästa konstruktion fram. Enligt figur 5 kommer två rostfria skruvar M3, ersätta 

de två utvändiga stiften. 

 

För att klara av den krävande miljön måste insatsen tillverkas av rostfritt stål. 

 

4.1.2 Hylsa 

 

Hylsans huvuduppgift är att sammanfoga två rördelar, denna koppling får inte läcka. Den 

nuvarande kopplingen har flera nackdelar, dels är det många ingående delar och dess hylsa är 

inte helt optimalt utformad för ändamålet. Måttet från rörände till O-ring är i dagens koppling 

ett problem då ca 10 mm av rörets ände blir polerat utvändigt. Detta mått har minskats ner till 

3 mm med den nya utformningen.  

Figur 5. Insats med skruv. 

Figur 4. Insats förslag 1. 
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Figur 6. Genomskärning av hylsa. 

 Figur 6, genomskärning av hylsa visar de olika spåren. 

- A: Bajonettspår för insatsskruv.  

- B: Spår för insats. 

- C: O-ringsspår. 

- D: Stopp för rör. 

Genom modularisering har måtten A och B, både diameter och längd utformats för att 

underlätta tillverkningen av hylsor. De mått, diameter och längd, som skiljer mellan de olika 

hylsorna är C och D. Anledningen till att de skiljer är att rören har olika inner- och 

ytterdiametrar, samt att O-ringarna har olika godstjocklek. Målet var att O-ringarna skulle ha 

en godsdiameter på 2 mm men några av dimensionerna fanns endast med godsdiameter 1,78 

mm.  

 

Hylsan måste utformas av teflon tack vare materialets elektriska isolationsegenskaper. Teflon 

har även mycket god kemisk resistans vilket är nödvändigt då kopplingarna befinner sig i en 

utsatt miljö. Fosforsyra används i elektropoleringsprocessen och passerar genom 

kopplingarna.  

 

O-ringar som används i kopplingen består av nitril-gummi och tillverkas av Simrit. Andra 

material kan inte användas till O-ringen på grund av fosforsyran. 

4.1.3 Slutgiltig utformning av koppling 

 

 
Figur 7. Första prototyp utskriven i 3D-skrivaren. 

 

Efter att ha tillverkat en prototyp i ABS-plast med hjälp av en 3D skrivare märktes att vissa 

saker i konstruktionen kunde förbättras. En insatsskruv är fullt tillräckligt och dessutom hålls 

insatsen säkrare på plats. Även utformningen av insticksspåret, se figur 8, för insatsskruven 

Figur 8. Visning av insticksspår. 
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kunde omkonstrueras för att underlätta tillverkning, detta kan nu göras med en vanlig 6 mm 

pinnfräs. 

 

 
Figur 9. Ny prototyp. 

När ändringar hade gjorts skrevs en ny prototyp ut i 3D skrivaren. Denna prototyp var bättre 

utformad än den tidigare då den är enklare att tillverka och kräver mindre bearbetning. 

Kopplingens två delar svarvades ut i en CNC-svarv i Karlstad universitets verkstad efter 

tillverkningsritningar som tagits fram. Detta gjordes för att se om det var möjligt att enkelt 

och snabbt tillverka delarna endast utgående från ritningar. Inga problem uppstod vid 

tillverkningen och gav därmed ett lyckat resultat. 

 
 

Kopplingen består av två huvuddelar, en insats och en hylsa. I varje insats ingår en M3 skruv 

och i hylsan sitter två O-ringar. En koppling består av totalt två insatser och en hylsa.  

Antalet kopplingsvarianter för maskin IP5 har minskats ned från 11st till 6st då flera av 

dimensionerna kan köras i samma koppling. De dimensioner som kopplingarna har utformats 

efter presenteras i tabell 3. 

Figur 11 visar en sprängskiss över kopplingen. Genom att vrida på insatsen låses den i ett läge 

där den inte kan ramla ur hylsan. 

Figur 10. Prototyp från NC maskin. 
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Figur 11. Sprängskiss koppling. 

Tabell 3. Kopplingsvarianter 

Ytter diameter   Väggtjocklek Koppling 

6 x 1 1 
6,35 x 0,89   

8 x 1 2 

9,53 x 0,89 3 
10 x 1   

12 x 1 4 
12 x 1,5   

12,7 x 1,24 5 
12,7 x 1,65   

13,5 x 1,6 6 
14 x 1   

 

 

Utformningen av kopplingarna har modulariserats för att underlätta tillverkning i NC-maskin. 

Fullständiga tillverkningsritningar finns i bilaga 3.  
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4.2 Spännanordning 
 

Efter undersökning av maskin IP5 konstaterades att spännanordningen för kopplingarna måste 

klara specifika krav. 

Följande krav ställs på spännanordningen: 

- Klara varierande längder på rörhylsor. Differens mellan rörhylsor 0-5 mm. 

- Kunna flyttas då fördelningsblockets rör kapas med jämna mellanrum. Differens 0-90 

mm. 

- Underlätta spänning av koppling. 

- Allt material skall vara syratåligt. 

- Hylsan skall inte kunna flyttas ur position. 

- Ta upp minimal plats. 

Utgående från ovanstående krav började olika typer av konstruktioner som löser punkterna 

ovan att tas fram. På papper togs först flera utkast till lösningar fram. Fokus riktades mot 

lösningar som löste flera krav samtidigt, dels för att minska antalet komponenter men även 

underlätta tillverkning. Mycket tid lades under denna fas av arbetet på att försöka hitta 

maskinkomponenter som utför någon typ av linjär rörelse. 

 

Figur 12. Komponenter som utför linjär rörelse. (Rollco, Igus) 

 

 I denna process tänktes en bestämd arbetsordning ut. Många av utkasten föll på att de inte 

uppfyllde både krav, och att den bestämda arbetsordningen inte kunde följas. 

Den bestämda arbetsordningen måste följas för att säkerställa kopplingens funktion då 

röränden endast befinner sig 3mm från den tätande O-ringen. 
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Arbetsordningen blir följande: 

1. Kopplingarna placeras i en hållare avsedd att fixera dem i ett fast läge.  

 
 

2. Rörhylsorna förs in i kopplingarna, förbi O-ringen fram till rörstoppet. 

 
3. O-ringen på rörhylsans sida spänns. 

 
4. Hela konstruktionen förs mot maskinens fördelningsblock, och rörhylsornas andra 

ändar förs in i fördelningsblockets cajunkopplingar. 

 
5. Rören som skall elektropoleras förs in i kopplingarnas andra ände och ansluts på 

samma sätt som rörhylsorna. 
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4.2.1 Koncept 1 

 

Hållarplatta 

 

 
Figur 13. Hållarplattor. 

 

Hållarplattans uppgift är att hålla kopplingarna i rätt läge och position. Utgångsmaterialet är 

40x40x4 rostfritt vinkeljärn. Spåren där kopplingarna skall placeras är laserskurna. I 

konstruktionen skall hållarplattan bultas på plats. 

 

 
Figur 14. Koppling i hållarplattan. 

Slider 

Sliderns huvudfunktion är att spänna kopplingen. Denna funktion löstes genom att dela upp 

slidern i två huvuddelar, den första består av en plåt med påsvetsade hus och den andra består 

av två tryckplattor med fjädrar och bussningshus. 

 

 
Figur 14. Slider. 

Axelhusen tillverkas av 25x25mm rostfri fyrkantsprofil och huset i mitten använder 

30x30mm, dessa svetsas på plats. Anledningen till att mittenhuset har andra dimensioner är 
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för att få en yta där hålarplattan kan monteras och även ha få rätt höjd gentemot tryckplattan. 

Axeln består av 10mm rostfri stång som gängas i ändarna för att kunna monteras med hjälp av 

muttrar. 

 

 
Figur 16. Tryckplatta. 

 

På denna axel skall tryckplattan monteras vilket gör att plattan kan röra sig linjärt. 

Tryckplattan består 40x40x4 rostfritt vinkeljärn som är fastbultade i bussningshusen. Hål är 

borrade för rör genomföringen och fjädrar är fastsvetsade vid rörhålen för att få individuell 

fjädring för varje koppling. En längd på fjädrarna 20mm valdes av praktiska skäl då utrymmet 

är begränsat. Tryckplattan placeras i ett läge att fjädern hamnar 5mm ifrån kopplingen.   

Bussningarna som sitter i husen är helt gjorda av plast vilket ger låg vikt, kemisk resistans och 

låg kostnad. 

 

 
Figur 17. Tryck- och hållarplatta monterad på slider. 
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HDPE-plattor 

 

 
Figur 18. HDPE-platta. 

 

De fyra slidrarna monteras på två HDPE-plattor,( HDPE= high density polyethene). Fördelen 

med HDPE-plast är att den har en glatt yta, är syraresistent, nötningstålig och relativt billig i 

jämförelse med andra typer av plast som till exempel teflon. Plattornas uppgift är att 

möjligöra en förflyttning av hela spännanordningspaketet. Vilket leder till att kravet på en 

förflyttning upp till 90mm uppfylls. För att låsa fast plattorna i rätt läge används 

snabbspännare. Snabbspännarna glider i ett spår vilket förhindrar att HDPE-plattan hamnar i 

fel läge. 

 

 
Figur 19.  Koncept 1. 
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Figur 17 visar koncept ett i helhet. Spännmekanism har inte monterats på detta koncept då 

koncept två visade sig vara en bättre och enklare lösning, då den innehåller färre 

komponenter. Den spännmekanism som var tänkt att användas i detta koncept är en mekanisk 

spännare från företaget Destaco. 

 
Figur 20, Destaco spännare. 

 

4.2.2 Koncept 2  

 

Flera av de komponenter som togs fram i koncept ett kunde föras över till koncept 2. Den 

största skillnaden mellan koncepten är att hållarplattan för kopplingarna är rörlig i koncept 

två. Detta medför att HDPE-plattan försvinner då dess funktion uppfylls av att hållarplattan 

kan röra sig på axeln. Axeln monteras till lagerhus som sitter fastsvetsade till en ram vilket 

möjliggör delmonteringar. Då HDPE-plattan inte finns har axeln förlängts för att uppnå kravet 

om olika längd på fördelningsblockets rör. Spännanordningen består av pneumatiska cylindrar 

som fästs till hållarplattan och drar tryckplattan mot kopplingarna. För att passa i det utrymme 

som finns är cylindrarna av typen kompaktcylindrar. Den ökade längden och vikten av 

cylindrarna har lett till att axeln har dimensionerats upp. Även bussningar med tillhörande hus 

och lagerhus har dimensionerats upp. För att sänka inköpspriset på råmaterial har många av 

komponenterna utformats efter samma typ av råmaterial. 

 

Koncept två valdes i samråd med handledare som den konstruktion som var bäst lämpad att 

gå vidare med. 
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4.2.3 Slutlig utformning av Spännanordning 

 

Spännanordningen har delats upp i två block som i princip är identiska. Det som skiljer 

mellan blocken är vissa mått som är spegelvända för att få rätt centrumavstånd på rören i 

mitten av konstruktionen. De ingående delarna i den slutliga konstruktionen kan delas upp i 

flera mindre delar som var för sig innehåller delkomponenter. Delarna är ramen, slidern, 

tryckplattor samt hållarplattor. 

 

 

Ramen är en svetsad rektangulär konstruktion som består av 35x35 mm fyrkantsrör till vilka 

axelhus av 35x35 mm fyrkantstång har svetsats i hörnen. 

Slidern består av en 16 mm axel som fästs till axelhusen på ramen. I slidern ingår också 

plastbussningar med tillhörande bussningshus av 35x35 mm fyrkantsstång. 

 

Tryckplattorna består av 40x40x4 mm vinkelstång som har hål borrade för rörgenomföring. 

Till tryckplattorna är fjädrar fastsvetsade för att få jämnt fördelad kraft men även visuell 

indikering på att spänningen fungerar som den ska. Tryckplattorna fästs till sliderns 

bussningshus. Hållarplattorna består av samma utgångsmaterial som tryckplattorna. Spår är 

urfrästa i hållarplattan där kopplingarnas hylsor trycks fast. Även hållarplattorna fästs till 

sliderns bussningshus. 

 

Cylindrarna är av typen kompaktcylinder från leverantör Bosch Rexroth. Enligt bilaga 2. 

Spännanordningen uppfyller alla de uppställda krav som måste infrias för att få en fungerande 

konstruktion. 

Figur 21. Sprängskiss över ett konstruktionsblock. 



18 

 

 
Figur 22. Cylinder positioner, vy under konstruktionsblock. 

 

Kravet om att klara varierande längder på rörhylsor uppfylls genom att rörhylsorna sätts in i 

kopplingarna till rätt läge och därefter spänns O-ringarna. Detta betyder att rörhylsorna alltid 

hamnar rätt i kopplingarna, längddifferensen hamnar istället i fördelningsblockets hylsor där 

toleranserna på längdskillnader är större. Hållarplattor och tryckplattor kan flyttas då de sitter 

monterade till den del av konstruktionen som benämnts med namnet slider. I slider ingår 

plastbussning monterade i bussningshus som hållarplattan och tryckplattorna är monterade 

till. Bussningshusen sitter på en axel. Detta möjliggör en förflyttning av hela 

spännanordningen på upp till 90mm. Spänningen av de nya kopplingarna har underlättats 

genom att ha en pneumatisk spännanordning med dragcylindrar, vilket gör att spänningen är 

enkel och snabb och därigenom minskar ställtiden avsevärt. Allt material som har valts till 

konstruktionen är rostfritt så långt det går. Kopplingens hylsa har urfrästa spår som gör att 

kopplingen bara kan placeras på ett sätt i hållarplattans spår, detta säkerställer att hylsan inte 

kan flyttas ur sin position. För att ta upp minimalt med plats har de ingående komponenterna i 

konstruktionen dimensionerats så att de är så små som möjligt och samtidigt uppfyller krav på 

hållfasthet och passning. 
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Figur 23. Slutgiltig totalkonstruktion. 

 

4.3 Beräkningar 
 

För att dimensionera konstruktionens komponenter har erforderliga beräkningar utförts. 

4.3.1 O-ring 

  

För att en O-ring skall täta ordentligt skall den utvidgas 20 %. 

Enligt figur 24 krävs en kraft på 20N per centimeter när en O-ring av materialet 72 NBR 872 

(nitrilgummi) med godstjocklek 2mm utvidgas med 20 %. 

 

Exempelvis räknas kraften som krävs för en 14mm O-ring som har medeldiametern 16mm ut 

så här: 

 

  x 16=50.26    

50.26 x 0.1=5,026   (omkrets i centimeter.) 

5,026 x 20= 100,5N (erforderlig kraft.)  

 
Tabell 5. O-rings beräkningar. 

 

 

 

 

 

 

D1 D2 Medeldiameter Omkrets [cm] Kraft per cm [N] 

14 2 16 5,024 100,48 

12,7 1,8 14,5 4,553 91,06 

12 2 14 4,396 87,92 

10 2 12 3,768 75,36 

8 2 10 3,14 62,8 

6,35 1,78 8,13 2,55282 51,0564 
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4.3.2 Fjäder 

 

Med utgång från dessa beräkningsresultat kunde en lämplig fjäder väljas. Kontakt togs med 

Lesjöfors fjädrar AB som tog fram en fjäder efter givna specifikationer. I specifikationerna 

ingick material, längd, inner och ytterdiameter samt fjäderkraft. Kraven som ställdes var: 

rostfritt material, 20 mm längd, 16 mm minimun inner diameter, maximal ytterdiameter 

22 mm och 110N i fjäderkraft. Enligt Figur 19 krävs en kraft på 100,5 N för den största O-

ringen som används i kopplingen. Mer information om fjädern finns i bilaga 1. 

4.3.3 Cylinder 

 

Den kraft cylindern skall klara av att dra är 110N x 20 = 2200 N, då alla fjädrar är 

komprimerade. Två cylindrar valdes med dragkraft 1500 N/st. Att två cylindrar valdes beror 

av utrymmesskäl detta var även anledningen till att valet föll på kompaktcylindrar. 

4.3.4 Kostnadskalkyl 

 

För att uppskatta totalkostnaden för konstruktionen har en kostnadskalkyl upprättats. I denna 

kalkyl har inte maskintid räknats med då tillverkningen sker på Calamo AB. Priserna som 

finns med är för hela längder på sådant som är metervaror, till konstruktionen krävs därför 

inte allt material som behöver köpas in.  

  

Figur 24. Kraftdiagram för o-ringar. 
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Tabell 6. Kostnadskalkyl. 

Sort   Pris/(m,st) antal(m,st)   Summa Summa med avdrag 

Vinkeljärn 40x40 mm 
 

153 5 
 

765   
Rör 35x35x1,5 mm 

 
240 6 

 
1440   

Fyrkantsstång 
 

921 4 
 

3684   
Rundstång-axel 

 
70 3 

 
210   

Igus 
 

25 10 
 

250   
Fästelement 

 
1 600 

 
600   

Teflonstång 
 

293 14 
 

4102   
Rundstång-insats 

 
244 15 

 
3660   

Cylindrar 
 

1794 8 
 

14352 8898,24 
O-ringar (medelpris) 

 
2,145 600 

 
1287   

Fjädrar 
 

20,4 160 
 

3264   
  

     
  

Summa: 
    

28160,24   
              
 

En total summa på 28.000SEK som är lägre än den begränsningen som var satt. Priserna är 

tagna ifrån Tibnor, Stena Metall, Igus AB, Momentum, Bosch Rexroth, Andrén och Söner 

och Lesjöfors fjädrar.  
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5. Diskussion 
Under konstruktionsarbetets gång märktes tydligt att problemet var mer komplext än det var 

tänkt i början. Detta fick till följd att vissa av komponenterna i konstruktionen tog längre tid 

att konstruera än planerat. Konstruktionsarbetet följde trots tidsfördröjningen den utsatta 

planen. 

5.1 Koppling 
Utformningen av kopplingens design tog längre tid än förväntat. Detta berodde främst på att 

ett koncept som skulle fungera för alla elva rördimensioner behövde utvecklas samtidigt som 

antalet kopplingsvarianter skulle minskas ned enligt önskemål från Calamo AB. Att valet blev 

konceptet med bajonett- sammanfogningen av komponenterna hylsa och insats har sin grund i 

att tillverkningen underlättas av denna utformning. Även byte av O-ring underlättas då inga 

verktyg krävs för att demontera kopplingen.  

 

Den nya kopplingens utformning ställer högre krav på tillverkningsnoggrannhet än den 

nuvarande kopplingen då utrymmet mellan kopplingarna har minskat eftersom den nya 

kopplingen har större yttermått, men med fasta positioner i hållarplattan säkerställs ändå 

kopplingens position. En fördel med modulariseringen av kopplingens mått är att de minsta 

rördimensionernas kopplingar blir mera lätthanterliga. 

 

Att få prototyper utskrivna i en 3D-skrivare har varit synnerligen givande då det blir mera 

konkret när saker går att ta på. Att få möjlighet att provmontera komponenter i naturlig storlek 

underlättar då det blir möjligt att se vad som fungerar och inte. Det är en relativt stor skillnad 

på modeller som fungerar i CAD och verkliga modeller.  

5.2 Spännanordning 
Spännanordningen utformades efter att kopplingen var färdigkonstruerad, men fanns i åtanke 

under hela kopplingens konstruktionsprocess. 

 

Mycket av tiden lades ned på att leta maskinkomponenter till spännanordningen. En linjär 

rörelse eller flera typer av linjära rörelser behövdes för att få spännanordningen att klara de 

uppställda kraven. Därför togs kontakt med flera företag som är specialiserade på linjära 

rörelser. Företag som kontaktades var Rollco, Igus med flera. Ett problem som uppstod under 

konstruktionsfasen var att få tag på rostfria maskinkomponenter då de flesta passande detaljer 

är tillverkade av aluminium. Därför togs ett beslut om att tillverkning av hela konstruktionen 

skulle ske på företaget, istället för att köpa en färdig lösning med bussningar och tillhörande 

hus eller någon typ av skenstyrning tillverkas enkla bussningshus av fyrkantsstång. Att 

tillverka egna komponenter blir i denna konstruktion en passande lösning då utrymmet som 

konstruktionen sitter i är begränsat. Då konstruktionen är så pass okomplicerad lönar det sig 

att tillverka egna komponenter i standard dimensioner av till exempel fyrkantsstång. 

 

En helt mekanisk lösning med spännare från företaget Destaco var utgångskonceptet för 

spännanordningen, men då dessa kräver en stor rörelse när de skall spännas, som hindras av 

rören och rörhylsorna blir detta väldigt opraktiskt och i princip omöjligt. Annars hade detta 

varit en enkel och billig lösning. 

 

Valet blev istället dragcylindrar. Cylindrar var svåra att hitta på grund av platsbristen men 

tillslut hittades cylindrar av typen kompaktcylinder som passade in i konstruktionen. De flesta 

cylindrar som finns på marknaden är tillverkade av aluminium, men det finns cylindrar som är 

helt tillverkade i rostfritt. Problemet med rostfria cylindrar är att de väger mera än 

motsvarande cylindrar av aluminium, dessutom tredubblas priset mot aluminiumcylindrar. 



23 

 

5.3 Utvärdering 
För att utvärdera brister i konstruktionen kommer det behövas bygga ett av de två blocken 

som konstruktionen består av. Efter en simulerad körning med någon typ av vätska i rören kan 

eventuella justeringar göras. Under dessa simulerade körningar behöver flera av 

kopplingsstorlekarna att testas för att se om det är någon skillnad mellan storlekarna med 

avseende på tryckkraft och andra faktorer. 

 

Att investera i en ny konstruktion kan ses som en stor investering men då måste andra faktorer 

tas med i beräknandet. I nuläget tar ett batchbyte cirka 15 sekunder per rör vilket med 40 rör 

blir en total tid på 10 minuter. Bytet i den nya konstruktionen uppskattas till cirka 3 sekunder 

per rör vilket ger en totaltid på 2 minuter, tidsbesparingen blir då 8 minuter vid varje 

batchbyte. Totalt blir tidsbesparingen cirka 30 min per skift och totalt 1 timme per dag. 
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6. Slutsatser 
Dagens koppling går att använda men har många brister. Kopplingen medför många problem, 

ställtiden blir relativt lång samt onödigt arbete för maskinoperatörerna när vissa moment kan 

automatiseras. 

 

Den nya konstruktionen av koppling leder till att ställtiden minskas med hjälp av den 

tillhörande pneumatiska spännanordningen. Detta medför att maskinoperatörerna slipper de 

belastande momenten att spänna kopplingarna. 

 

Den nya utformningen av koppling är synnerligen förbättrad i jämförelse med den nuvarande 

kopplingen då den kräver mindre efterarbete på de rör som har blivit elektropolerade. En 

ytterligare fördel är att byte av O-ringar går fortare och kräver mindre arbetsinsats då den 

nykonstruerade kopplingen inte har några gängor i konstruktionen.  

 

Spännanordningen är en enkel och pålitlig pneumatisk konstruktion med få ingående 

komponenter. Målet var att antalet ingående komponenter skulle hållas nere för att få en så 

enkel konstruktion som möjligt, detta uppnåddes genom att många av komponenter utför flera 

funktioner. 

 

Att köpa in cylindrar är den största utgiften i konstruktionen, de står för nästan en tredjedel av 

totalkostnaden om de är tillverkade av aluminium om de är tillverkade av rostfritt blir de ännu 

dyrare. Om valet blir aluminiumcylindrar krävs någon typ av skydd för att de ska stå emot 

den utsatta miljön. Om valet istället blir rostfria cylindrar ökar priset men det behöver inte 

tillverkas någon typ av skydd. Detta är något som är upp till Calamo AB att bestämma vid en 

investering av denna konstruktion.  

 

Att tillverka nya cajunkopplingar kommer att kosta mer än den nya utformningen då det 

behövs köpas in färdiga kopplingar och sedan göra om en av delarna i teflon. Då teflondelen 

av cajunkopplingen kräver många operationer i en NC- maskin är det lämpligare att tillverka 

helt nya kopplingar som är enklare att tillverka och dessutom passar applikationen bättre.   

 

Kopplingen består av två delar, en hylsa och två insatser. Delarna sammanfogas med en typ 

av bajonettkoppling. Kopplingen placeras i fast läge i spännanordningen. Därefter förs rör in 

kopplingen. Spännanordningen gör att O-ringen tätat ordentligt under 

elektropoleringsprocessen. 

 

 

  



25 

 

7. Tackord 
Vi vill börja med att tacka vår uppdragsgivare Calamo AB, framförallt vår handledare Joakim 

Gylling som alltid varit tillgänglig när frågor uppstått. 

 

Vår handledare på universitetet Mikael Åsberg vill vi tacka för den hjälp vi fått med 

prototyptillverkning i 3D-skrivaren.   

 

Vi vill även tacka Hans Johansson för den hjälp och de svar vi har fått när frågor har 

uppkommit. 

 

Ett stort tack riktas även till Anki Brox i verkstaden på KAU, som hjälpt oss tillverka en riktig 

koppling i NC-maskin. 
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