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Förord 
 

Som en avslutande del på Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik vid Högskolan 

i Gävle har det här examensarbetet utförts. 

 

Arbetet har utförts åt företaget Simon Power Tools i Hofors via konsultföretaget 

Rejlers. Uppdraget var att ta fram underlag till två av Simson Power Tools inköpta 

verktyg vilket ger dem möjligheten att tillverka verktygen i egen regi.  

 

Ett stort tack för samarbetet till Ludovic Gailleton med personal på Simson Power 

Tools. Ett stort tack riktas också till PO Olsson hos Rejlers för sitt engagemang och stöd 

under arbetets gång.  
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Sammanfattning 
 

Företaget Simson Power Tools i Hofors tillverkar och säljer hydrauliska kraftverktyg. 

En av företagets produkter är en kompakt hydraulisk handpump. Pumpen används 

främst som kraftkälla till domkrafter men kan även användas till andra hydrauliska 

verktyg. Två verktyg som pumpen används till är ett kilverktyg och en flänsöppnare. 

Dessa två verktyg används främst inom industrin, bland annat vid byte av packningar 

mellan rörflänsar. Konstruktionerna är kraftfulla och klarar av att hantera belastningar 

på 15 ton respektive och 4 ton.  

 

I möten med företaget framkom det att de såg potential för kilverktyget och 

flänsöppnaren att kunna sälja bättre än tidigare. Verktygen tillsammans med 

handpumpen är flexibla och lätta att använda i svårtillgängliga miljöer. För att öka 

försäljningen av produkterna vill företaget få ner priserna men samtidigt behålla 

alternativt öka kvalitén. 

 

Kilverktyget och flänsöppnaren köps i nuläget in från andra tillverkare vilket begränsar 

Simson Power Tools prissättning. Eftersom verktygens konstruktioner är gamla med 

utgångna patent vill företaget tillverka verktygen i egen regi. Det ger möjligheter att 

kombinera verktygen till företagets handpump samt att optimera tillverkningstekniska 

och ekonomiska faktorer.   

 

När kundens önskemål identifierats utfördes en nulägesanalys. Analysen inleddes med 

att rita upp de inköpta verktygen i CAD för att skapa en överblick över geometrier och 

funktioner. Efter detta utfördes materialanalyser på verktygen. Analysernas syfte var 

skapa underlag för beslut om materialval och bearbetning av komponenters ytor då 

seghet, hårdhet och ytjämnhet är avgörande parametrar för verktygens funktionalitet.    

 

Projektet resulterade i att verktygen blev kompaktare och väger mindre än de inköpta, 

främst då cylindern integrerats med handpumpens sockel. Kilverktygets tryckplattor och 

flänsöppnarens över och huvud som är utsatta för störst slitage rekommenderas att 

tillverkas i Hardox 450 som har högre hållfasthet och hårdhet än tidigare 

konstruktioners material. Vidare arbete är att göra tester på tillverkade prototyper för att 

kontrollera att konstruktionsändringarna fungerar i praktiken. 

 

Kostnadstrappor har tagits fram för tillverkningen av verktygens komponenter och 

inköp av tillbakagångsfjäder, packningar och lager. Trappan anger 

tillverkningskostnaden per komplett verktyg beroende av beställningskvantiteter. 

Företaget har då ett underlag för planering av vilken mängd av verktygen som bör 

tillverkas utifrån tillverkningskostnad och efterfrågan. 

 

Slutsatsen av arbetet är att Simson Power Tools nu kan tillverka verktygen efter eget 

behov. Beloppen i kostnadstrapporna är ungefärliga men ger företaget en fingervisning 

om vilken tillverkningskvantitet som är lämpligast utifrån efterfrågan.  
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Abstract 
 

The company Simson Power Tools in Hofors manufactures and sells hydraulic power 

tools. One of the company’s product is a compact hydraulic hand pump. The pump is 

primarily used as a power source for jacks, but can also be used for other hydraulic 

tools. Two tools to which the pump is used for is a wedge tool and a flange opener. 

These two tools are mainly used in industry, for example when replacing gaskets in 

flange joints. The constructions are powerful and manage to handle loads of 4 and 15 

tons. 

 

In meetings with the company it emerged that they saw potential for the wedge tool and 

the flange opener to be able to sell better than before. The tools together with the hand 

pump are flexible and easy to use in difficult environments. In order to increase the 

sales of the products, the company wants to lower prices but at the same time maintain, 

alternatively increase the quality. 

 

The wedge tool and flange opener are currently purchased from other manufactures, 

which limits Simson Power Tools pricing. Because the tools are old and no patent exist, 

the company wants to manufacture the tools on its own, which provides opportunity to 

combine the tools with the company’s hand pump as well as optimize technical 

manufacturing and economic manufacturing. 

 

When the customer’s desires were identified a current situation analysis was performed. 

The work process began by sketching up the purchased tools in Autodesk Inventor 2017 

in order to create an overview of geometries and functions. Then material analyzes were 

performed on the tools. The purpose of analyzes was to provide a basis for decisions 

about material selection and machining of components surfaces as toughness, hardness 

and roughness which are crucial parameters for the functionality of the tools.  

 

The project resulted in that the tools became more compact and weigh less than the 

purchased, especially when cylinder is integrated with the hand pump. The wedge tools 

plates and the upper and lower part of the flange opener which are exposed to great 

wear are recommended to be manufactured in Hardox 450 which has higher strength 

than previous design. Further work is to make tests on manufactured prototypes to 

check whether design changes work in real cases. 

 

A price staircase has been developed for the manufacture of the tools components and 

purchase of return spring, gaskets and sliding bearing. The price staircase indicates price 

per tool depending on order quantities. With the price basis, the company can plan the 

amount of tools that should be manufactured based on manufacturing cost and 

customers demand. 
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The conclusion of the work is that Simson Power Tools can now manufacture tools 

based on their needs. The prices in the staircase are approximate but give the company a 

hint of the most suitable manufacturing quantity.  
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1. Introduktion 
Simson Power Tools tillverkar och säljer hydrauliska kraftverktyg sedan 1950-talet och 

har idag sex personer anställda och omsätter cirka tolv miljoner kronor. Företaget 

förknippas till största delen med sina kompakta domkrafter men säljer även andra 

produkter, bland annat egenutvecklade hydrauliska handpumpar med olika verktyg. Två 

av verktygen är kilverktyget och flänsöppnaren, figur 1. Till dessa två konstruktioner 

köper företaget i dagsläget in komponenter från andra företag som monteras ihop med 

den hydrauliska handpumpen. 

 

Simson Power Tools är i dagsläget nöjda med kilverktygets och flänsöppnarens 

funktionalitet. Problemet är kopplingen mellan den egna handpumpen och verktygen. 

Flänsöppnaren och kilverktyget kopplas till pumpen med en hydraulisk nippelkontakt 

som gängas i respektive cylinder med pumpens sockel.  

 

 
Figur 1 Verktygen med nippelkoppling och pump. Kilverktyget överst. Flänsöppnaren nederst. 

Vid användning av verktygen kan det uppkomma brytande moment på konstruktionen 

och nippelkontakten är inte dimensionerad för en sådan belastning. Det här är en 

svaghet som kan förbättras. För att lösa detta problem vill Simson Power Tools göra 

pumpsockeln och verktygens cylinder till en gemensam enhet.  

 

Ett problem är att företagen som tillverkar och säljer kilen och öppnaren inte vill sälja 

delar av sina konstruktioner utan säljer hela verktygen. Om Simson Power Tools väljer 

att tillverka en egen verktygscylinder ihop med pumpsockel innebär detta att cylindern 

från originalkonstruktionen blir överflödig och köps då in i onödan.  

 

Produkterna säljer inte på den nivå företaget vill och Simson Power Tools anser att det 

är det höga priset som är anledningen. För att få ner priset och samtidigt behålla 

kvalitén i verktygen vill företaget ha tillverkningen av verktygen i egen regi vilket 

samtidigt gör det enklare att konstruera verktygen till att passa egna produkter som till 

exempel den egna handpumpen.   
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Flänsöppnaren och kilverktyget har en pump med ett arbetstryck på 700 bar men är 

dimensionerade för olika belastningar i och med olika kolvstorlekar. Kilverktyget är 

dimensionerad för en last på 15 ton och flänsöppnaren är dimensionerad för 4 ton. För 

att minska ner på antalet unika delar i konstruktionerna vill företaget undersöka om 

dessa båda verktyg kan tillverkas i samma dimensioner på kolv och cylinder med 

tillhörande packningar och fjäder.  

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att utveckla flänsöppnaren och kilverktyget så att dessa innefattar 

så många gemensamma komponenter som möjligt samt smart konstruerade delar för 

kostnadseffektiv tillverkning.  

 

Målet är att ta fram fullständiga ritningar på kilverktyget och flänsöppnaren samt ett 

kostnadsunderlag för tillverkning. 

1.2.1 Frågeställningar 

• Vilka material lämpar sig bäst för verktygen och deras användningsområde? 

 

• Hur kan kilens och tryckplattornas ytor bearbetas och behandlas för att få ner 

friktionen? 

 

• Vilka säkerhetskrav ställs på konstruktionen enligt maskindirektivet? 

 

• Hur kan verktygen konstrueras med hänsyn till tillverkningskostnader?  

 

1.3  Avgränsningar och sekretess 

Arbetet avgränsas från att tillverka prototyper av verktygen.   

 

På grund av att företaget inte vill göra uppgifter som mått i ritningar och 

tillverkningskostnader offentliga kommer dessa delar att censureras i rapporten. 

 

1.4  Maskindirektivets bilaga 2006/42/EG 

Innan maskiner och redskap släpps på marknaden ska det av tillverkaren säkerställas att 

dessa uppfyller EU:s grundläggande krav för säkerhet, hälsa och miljö. Om tillverkaren 

intygar att produkten uppfyller dessa krav kan den CE- märkas och får säljas fritt på den 

europeiska marknaden. 

 

Kilen innefattas av maskindirektivet 2006/42/EG då det anses vara ett manuellt drivet 

lyftredskap. För att uppfylla de mekaniska säkerhetskraven ska konstruktionen 

dimensioneras med en säkerhetsfaktor på minst 1,5 mot plasticering i materialet [1].  
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1.5  Kostnadseffektiv tillverkning 

Enligt Europeiska Unionen definieras företag som har tio eller färre anställda och en 

omsättning som understiger två miljoner euro, cirka 19,5 miljoner svenska kronor, som 

mikroskaliga företag [2]. 

För alla konstruerande företag innebär ett överskridande av budget och tidsram för 

projekt en negativ ekonomisk inverkan på företaget. För mikroföretag innebär dessa 

överskridanden större risker än för större företag då deras budget oftast är strikt 

begränsad. Den del av projekten som har störst negativ inverkan på kostnaderna är 

konstruktionsfasen där designändringar, godkännande av konstruktionen och 

tillverkningstekniska problem ses som de mest bidragande orsakerna till ökade 

kostnader [3].  

För små företag som utvecklar och konstruerar produkter är det extra viktigt med smarta 

konstruktionslösningar som håller nere tillverkningskostnaderna. En metod är att 

standardisera komponenter. Komponentstandardisering betyder att samma komponenter 

kan användas till flera produkter. En standardisering av en komponent som kan 

användas på flera produkter gör det möjligt för tillverkaren producera i större volymer 

eftersom komponenten får ett större användningsområde än tidigare. Med ökade 

volymerna leder det till lägre kostnader. [4] Det här påståendet stöds av Perera, Nagarur 

och Tabucanon [5]; som menar att ställningstider i produktionen minskar då färre 

omställningar för olika komponenters geometrier måste utföras. Det leder till att kötider 

i hela tillverkningen minskar och produkter i arbete ökar vilket ökar effektiviteten i 

produktionen.  

Utöver att hålla nere antalet unika delar i små volymer beror priset på svårigheter i de 

tillverkningstekniska operationerna. Produkternas komponenter är tillverkade genom ett 

antal skärande bearbetningar. Då detaljer tillverkas genom skärande bearbetning måste 

det ta hänsyn till följande faktorer som avgör priset på slutprodukten [6]: 

• Vilket material ska detaljen tillverkas i? Materialkostnaden kan delas in i två 

delar, den ena är kostnaden för råmaterialet och den andra är hur lätt materialet 

är att bearbeta. Är det svårt att bearbeta tar det längre tid och 

tillverkningskostnaderna ökar. 

• Vilka maskiner ska användas för att tillverka detaljen? Det finns en del olika 

maskiner som utför skärande bearbetning och bland de vanligaste är det till 

exempel svarv och fräs. Det är inte bara maskinkostnaden för att köra maskinen 

som avgör kostnaden utan även verktyg och fixturer kommer in i den totala 

maskinkostnaden.    

• Hur många detaljer ska tillverkas? Antalet detaljer som ska tillverkas i ett parti 

har en stor avgörande faktor på slutkostnaden. Vid enstycksproduktion blir 

kostnaden hög med tanke på att maskininställningar och fixturer ska fixas, vilket 

kan vara tidskrävande. Tillverkas därför fler detaljer används samma 

inställningar och fixturer och tiden sparas då in och den totala kostnaden kan 

slås ut på antalet detaljer. Blir satsstorleken stor kan tillverkningen med stor 

fördel automatiseras.  
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• Hur ser detaljens geometri ut? Har detaljen en enkel geometri kan den tillverkas 

på kort tid med ett fåtal bearbetningar. Har den däremot en krånglig geometri 

med olika fasningar och gängningar tar det längre tid eftersom byte av verktyg 

kommer att förekomma. 

• Vilka toleranser och ytjämnheter kräver detaljen? Ställs krav på fina toleranser 

och fin yta måste operationer genomföras noggrannare som leder till att det tar 

längre tid. Detaljen kan även behöva flyttas till en annan maskin för att kunna 

uppnå den ytjämnheten som eftersträvas. 

1.6  Tribologi 

Tribologi är läran om hur ytor i kontakt med varandra och i relativ rörelse växelverkar. 

Inom det här området studeras friktion, nötning och smörjning. I de fall där ytorna är i 

kontinuerlig eller repetitiv mekanisk kontakt kallas för tribosystem [7]. 

1.6.1 Friktion 

Friktion definieras som det motstånd som uppkommer när en yta kommer i kontakt med 

en annan yta. Friktionen i en kontakt kan beskrivas som en friktionskoefficient som är 

en systemparameter. Den kan något generaliserat beskrivas som kvoten mellan 

tangentialkraften och normalkraften. 

 

Friktionskoefficienten är uppdelad i en statisk och en dynamisk del. Den statiska 

friktionen är oftast störst och är det värde då glidningen sker mellan ytorna. 

 

I glidande kontakter brukar friktionen delas upp i en adhesiv komponent och en 

plogkomponent. Den adhesiva komponenten är en attraktionskraft i ytornas verkliga 

kontakt. Dessa ytor kallas asperiterna. Attraktionskraften är den kraft som krävs för att 

bryta de atomära bindningarna i ytan. Adhesionen är beroende av materialens kemi och 

ytskikt.      

 

Friktionen sägs vara oberoende av ytornas topografi. Vid slipade eller grovslipade ytor 

varierar inte friktionen speciellt mycket. I fall där grova ytor i kombination med 

variationer i hårdhet mellan ytornas material kan friktionen öka avsevärt. Då trycks det 

hårdare materialet in i det mjuka. Vid relativ rörelse uppkommer då en plogning i den 

mjukare ytan vilket ökar friktionen [8]. 

 

I luft, på torra kontaktytor av metall, uppkommer oftast en oxidfilm mellan ytorna som 

påverkar friktionen. I tester där ytorna befinner sig i vakuum och är helt rena kan det ses 

att friktionen skjuter i höjden då metallbindningarna blir starkare och ökar 

skjuvspänningen. På ytor som har någon form av tunn ytbeläggning så bestäms istället 

friktionen av den lägsta skjuvspänningen i hela systemet. Till exempel kan en oxidfilm 

eller en beläggning av smörjmedel minska friktionen då dessa kräver en lägre inre 

spänning för att skjuvas än basmaterialet [9]. 
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Friktionen mellan kilen och tryckplattorna är en betydande faktor för vilken kraft kolven 

behöver trycka kilen med för att verktyget ska klara av att sprida den maximala 

belastningen på 15 ton. 

 

 
Figur 2 Beskriver glidytorna mellan kilen och ena tryckplatta. 

Tabell 2 visar kraften från kolven som krävs för att sprida tryckplattorna vid 

maxbelastning när friktionskoefficienten ökar från 0,05 till 0,2 mellan glidytorna, se 

figur 2. 

 
Tabell 1 Den krävda kolvkraftens ökning beroende av friktionskoefficienten mellan kil och tryckplattan.   

 

1.6.2 Smörjning 

För att sänka friktionen i kontaktytor används bland annat fetter, oljor eller gaser som 

beläggning. Smörjningen kan då ske med två olika mekanismer. Fullfilmssmörjning och 

gränsskikssmörjning. 

 

Fullfilmssmörjning innebär att ytorna är helt separerade från varandra om trycket i 

smörjmedlet är tillräckligt högt. Friktionen i det här fallet bestäms av kraften som krävs 

för att skjuva smörjmedlet [10]. 

 

I glidande kontakter kan ett tryck uppkomma i smörjmedlet utan att en pump 

upprätthåller trycket. Det kallas hydrodynamisk smörjning vilket är en 

fullfilmssmörjning. Denna självpumpande smörjning delas in i kilspaltsverkan eller 

pressningsverkan. För ett kilspaltstryck ska bildas krävs att en avsmalning av spalten i 

väskans rörelseriktning. Hos helt plana ytor som rör sig fram och tillbaka på varandra 

och där hastigheten varierar bildas ett presstryck. Presstrycket uppkommer när spalten 

minskar lika mycket över hela ytan och vätskan pressas ut. Trycket uppstår av 

rörelserna som är vinkelräta mot ytorna [10]. 
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Den hydrodynamiska smörjningen är svår att bibehålla när hastigheterna är för låga och 

kontakttrycket högt. Yttopparna kommer då i kontakt med varandra när inte trycket 

klarar av att bära lasten. Lasten ligger då på topparna, asperiterna, som har tunna 

smörjande gränsskikt. Gränsskiktssmörjningen bildar absorberande molekylära 

filmskikt på ytan. Dessa skikt repellerar varandra vilket reducerar direktkontakten 

mellan de oskyddade asperiterna. Lasten bärs då av alltså av en kombination av 

obelagda yttoppar och smörjskikten [11]. 

 

Fetter kan användas som smörjmedel. Fetts främsta egenskaper, förutom att det smörjer, 

håller det föroreningar borta samt att det stannar på plats utan tätningar. För att öka 

fettets förmåga att bilda smörjfilmer med förbättrad gränsskiktssmörjning och ökad 

lasttålighet och kan olika additiv, ett tillsatsämne, blandas i fettet. Till dessa additiv 

används molybdendisulfid eller grafit i vanliga fall. Dessa fungerar även vid låga 

temperaturer [12]. Ett vanligt smörjfett som används i glidkontakter och lager är 

Molykote som är ett smörjfett med molybdendisulfid additiv.  
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2. Metod  
 

För att strukturera upp arbetet skapades en arbetsmodell för genomförandet av projektet, 

se figur 3. Metoden som är inspirerad av Fasha et al. [13] innebär att ett flödesschema 

ritas upp och där varje steg bygger vidare på informationen som inhämtas från 

föregående steg.  

 

 
Figur 3 Arbetsmodell för genomförandet av projektet.               

2.1 Analys av nuvarande konstruktioner 

Reverse Engineering är en metod som används för att skapa förståelse för hur 

existerande produkter är konstruerade [14]. Metoden hjälper konstruktören att 

identifiera grundläggande funktioner hos produkten, vilka material som använts, vilka 

tillverkningsmetoder som använts och kostnader. Resultatet av metoden kan utnyttjas 

för att skapa en faktabas för konstruktion av en ny konkurrenskraftig produkt. [15]   

 

2.1.1 Analys av materialsammansättning  

För att ta reda på vilka ämnen som finns i ett stålmaterial kan metoden spektroskopi 

användas. Spektroskopi är ett samlingsnamn på metoder som undersöker samverkan 

mellan strålning och bestrålade ämnen. Med metoderna analyseras fotoners, elektroners 

eller neutroners reaktion med annat ämne före och efter interaktion. Metoderna används 

bland annat inom stålindustrin för att undersöka metallers kemiska sammansättning och 

struktur och kan användas som kvalitativ och kvantitativ analysmetod. [16] 

 

Emissionsspektroskopi innebär att en yta på ett material, till exempel en legering, 

bestrålas med höga energimängder så det sker en urladdning med en ljusbåge, även 

kallad gnistbildning, på testytan. Gnistbildningen gör att materialet smälter och 

förångas. På grund av den stora energimängd som atomerna i materialet utsätts för sker 
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då en emission. När en atom eller molekyl tar upp energi hamnar den på en högre 

energinivå. Atomen är då exciterad. I det här tillståndet är atomen instabil och strävar 

efter att ligga på så låg energinivå som möjligt [17]. För att återgå till den ursprungliga 

energinivån avger atomen den överflödiga energin i form av elektromagnetisk strålning 

med en viss frekvens vilket kallas för emission [18]. Vid sprektroskopianalysen förs den 

elektromagnetiska strålningen som bildas vid gnistbildningen genom en spektrometer 

där strålningen delas upp i respektive våglängd. På så sätt kan det utläsas ett snitt på 

sammansättningen i legeringen då atomerna sänder ut ljus i unika våglängder. [19]    

2.1.2 Hårdhetsprov 

Verktygens användningsområden är krävande och ställer höga krav på materialens 

hårdhet. Verktygsytorna som är i kontakt mot arbetsobjekten måste vara hårda för att 

inte plasticera och försämra verktygens prestanda. Nuvarande materials hårdhet har 

varit godtagbar enligt Simson Power Tools. I en artikel från 2016 beskrivs mekaniska 

test som den mest pålitliga metoden att testa hårdheten [20]. I det här fallet har 

verktygens tid på marknaden gett en fingervisning om att nuvarande hårdhet är 

godtagbar.  

 

En metalls hårdhet beskrivs som en egenskap att motstå plasticering vid annan kropps 

inträngning och kan mätas med flera olika metoder. Vickersprovning är en av 

metoderna. Där trycks en pyramidformad diamantspets, se figur 4 in i testmaterialet 

med en förutbestämd kraft där sedan hårdhetstalet HV beräknas 

2

854,1

d

F

Y

F
HV == , (1) 

där F är kraften i newton och Y är det pyramidiska ytintrycket i mm2 [21]. 

 

Från spektroskopianalysen på kilverktygets tryckplatta var det känt att ytan belagts med 

ett tunt nickelskikt. En fördel med Vickersprovning framför andra metoder som bland 

annat Brinellprovning är att små krafter kan användas och ytor med tunna ytskikt kan 

testas utan att spetsen på pyramiden tränger igenom ytskiktet och in i det kärnans 

material [22].     

 

 
Figur 4 Vickersprovning med beskrivning av pyramidspetsen [23]. 

2.1.4 Ytjämnhetsprovning  

Information om ytors topografi krävs för att förstå ytors förmåga att glida mot varandra. 

Hur jämna maskinbearbetade ytor än är, är ytorna grova ur ett mikroskopiskt perspektiv. 
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Att skapa förutsättningar för två ytor att glida mot varandra måste bearbetning på den 

mikrotopografiska nivån tas i beaktande [24].      

För att skapa en uppfattning om vilken finishmetod glidytorna på kilverktyget 

bearbetats med kontrollerades ytjämnheten. Ytjämnhet definieras som 

mikrogeometriska resultatet av bearbetning på en yta utan angiven referenspunkt [25].  

 

För att mäta ytjämnheten finns ett antal metoder att tillgå. En av dem är 

släpnålsmetoden. Metoden går ut på att dra en nål med konstant hastighet på den yta 

som testas. Nålen har en spetsradie mellan två och fem mikrometer. En dator läser sedan 

av ytavvikelserna där parametern Ra, den aritmetiska medelytavvikelsen, kan utläsas. Ra 

defineras matematiskt som 

dxy
L

R

L

a =
0

1
 (2) 

och är de absoluta värdena på avvikelserna i profilkurvan, se tabell 2, inom 

referenslängden L [26].     

 
Tabell 2 Profilkurvan beskriver ytavvikelserna från medellinjen på ett 0,4 mikrometer långt referensområde. 

 
 

2.2 Jämförelse till materialval 

Verktygen utsätts för stora belastningar och det är då viktigt att verktygens 

komponenter har rätt material som klarar belastningar som uppstår. I spektroskopin 

kunde materialen till verktygen identifieras vilket underlättade när det skulle väljas 

material till de olika komponenterna. 

 

För att bestämma material till de olika komponenterna undersöktes det vad som fanns 

på marknaden med liknande egenskaper som de inköpta verktygen har och därifrån 

kunde en jämförelse göras mellan några material som blev underlaget till val av material 

till de olika komponenterna.  
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3. Genomförande 
 

3.1 Kundkrav 

Inledningsvis identifierades kundens krav och behov. I möten med företagets ledning 

och mekaniker diskuterades hydraulikverktygens nuvarande konstruktion och 

användningsområden. På mötena framkom vilka förbättringsmöjligheter som företaget 

ansåg fanns på verktygen.  

 

Flänsöppnarens och kilverktygets utförande ansågs vara tillfredställande förutom 

kontakten till pumpen. Eftersom patenten på verktygen var utgångna såg företaget en 

chans att utveckla nuvarande verktygskoncept på följande punkter  

 

• konstruera pumpsockel och verktygscylinder till en enhet. 

• dimensionera nuvarande kilverktyg och flänsöppnare så att dessa passar samma 

cylinder och kolv med tillhörande packning, stödring och tillbakagångsfjäder.  

• optimera nuvarande konstruktioner utifrån ett vikt- och kostnadsperspektiv. 

 

3.2 Spektroskopi  
En kontakt togs med Ovako i Hofors, via Simson Power Tools VD, för att undersöka 

möjligheten att utföra en materialanalys av verktygen i deras labb. Det visade sig att det 

gick att ordna.  

 

Materialsammansättningen i de material som de inköpta verktygen tillverkats i 

identifierades med hjälp av optisk emissionsspektroskopi med gnistbildning hos Ovako 

Sweden AB i Hofors. Den specifika metoden heter E415. Spektroskopin visade att kilen 

och kilens tryckplattor var belagda med en yta bestående av 80 procent nickel. 

Huvudmaterialens sammansättning i kilen, tryckplattorna och flänsöppnaren, som 

presenteras i bilaga 1, stämmer väl överens med stålstandard SS 2541.  

 

3.3 Vickersprov 

En Vickersprovning med HVS-50 Digital Vicker Hardness tester utfördes på de 

nuvarande verktygens ytor. Provningen gjordes för att säkerställa hårdhetskraven vid 

egentillverkning av verktygen. Delarna på verktygen som testades var kilen, kilens 

tryckplatta och på flänsöppnarens övre del. 

 

I proven användes 30 kilograms belastning på spetsen. Kilens yta har en hårdhet på 

HV=325 och kilens tryckplatta en hårdhet på HV=340. Flänsöppnarens yta har en 

hårdhet på HV=281 

 

3.5 Ytjämnhetstest med släpnålsmetoden 

Ytan som testades var glidytan på den ena tryckplattan på kilverktyget. Vid provningen 

användes en Mitutoyo SJ- 210 med en spetsradie på 2,5 mikrometer. Mätarens 

referensområde är 0,8 mikrometer. Ra- värdet för ytan uppmättes till 0,19 μm.    
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För att uppnå ett Ra- värde på 0,2 μm kan bearbetningsmetoder som slipning eller 

polering av ytan användas [25].  

 

3.6 Materialval  

För att bestämma material till verktygens komponenter undersöktes det via några 

stålleverantörers utbud. Stål med liknande egenskaper som stålsorten SS 2541 söktes då 

nuvarande konstruktioner är tillverkade i det, enligt spektroskopin. Stålsorter med lägre 

hållfasthet valdes också att ta med till jämförelsen eftersom materialen är billigare och 

mer lättarbetade och passar en del verktygskomponenter som inte utsätts för stor 

belastning. Materialen som användes till en jämförelse finns i tabell 3. 

 
Tabell 3 Urval av stålsorter med egenskaper och priser. 

 

 

3.7 Omkonstruktion av verktygen 

Utvecklingen av verktygen fokuserades på att skapa så många gemensamma 

komponenter i verktygen som möjligt. Det gjordes för att minimera antalet unika delar i 

tillverkningen vilket sänker kostnaderna.  

 

Kilverktyget ska klara av att separera en belastning på 15 ton. Från uträkningarna i 

bilaga 2 fastställdes det att diametern på kolven inte kunde minskas då den behöver 

vara minst 36 mm vid maximalt arbetstryck på 825 bar och med en friktionskoefficient 

på 0.1 för att klara av belastningen.   

 

Flänsöppnaren använder en kolv med en diameter på 26 mm. Eftersom verktygen ska 

kunna använda samma kolv och cylinder behövdes flänsöppnaren att dimensioneras om 

så att den kunde använda en kolv på 36 mm vilket medför att arbetstrycket i pumpen 

behövdes ställas om till 385 bar från originaltrycket 700 bar. 

 

Kopplingen som användes mellan handpumpen och verktygen var en nippel, se figur 1, 

som Simson ville få bort. De ville konstruera pumpsockeln och cylindern som en enhet 

istället för tre komponenter. Ett koncept ritades upp på en sammanfogad komponent i 

CAD. Verktygens cylinder konstruerades med en integrerad pumpsockel, se figur 5.  

Stålsort Hårdhet Hållfasthet

Beteckning Vickers MPa BE Group Tibnor Uddeholm Stenastål

SS 2541 (34CrNiMoS4) 284-343 800 26,3 27

SS 2244 (42CrMoS4) 284-327 690 20,3 20,9

S355J2 145-210 355 15,5 16,3 17

S235JRG2 140-200 235 16 15

Hardox 450 450-504 1100 46,4

Toolox 33 292-343 850 67,9 65

Stavax 390-595 1440 100,87

Pris kr/kg
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Figur 5 Den nya kopplingen mellan verktygen och handpumpen.  

Vid optimeringen av komponenterna till kilverktyget sågs det att nedskärningar på 

material kunde göras på huvudet som ansågs vara överdimensionerat. Eftersom huvudet 

inte utsätts för någon stor spänning utan används för att hålla alla delar på plats. 

Huvudet på kilverktyget konstruerades om genom att diametern minskade från 63 mm 

till 60 mm för att erhålla en symmetri med handpumpen som har den diametern. 

Kroppens längd reducerades med 10 mm som illustreras i figur 6. Eftersom huvudet 

blev kortare behövdes även kolvens längd reduceras med 10 mm. 

 
Figur 6 Reduceringen som gjordes på kroppens längd visas inom det streckade området.  

Flänsöppnaren dimensionerades om för att kunna använda samma kolv och cylinder 

som kilverktyget. Verktygets innerdiameter på den övre delen och huvudets yttre 

diameter ökade från 62 mm till 78 mm för att huvudet skulle kunna kopplas ihop med 

den nya cylindern som har en större diameter.  

 

 
 
Figur 7 Flänsöppnarens överdel och huvud.  
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4. Resultat 
 

Till kilverktyget valdes det samma material som den nuvarande har förutom till 

tryckplattorna. Tryckplattorna får inte deformeras och med hänsyn till det valdes 

Hardox 450 som har en hög hållfasthet och hårdhet. Huvudet och cylindern utsätts för 

relativt små belastningar och där ansågs det vara onödigt med SS 2541 som används på 

den nuvarande. Därför valdes SS 2244 istället som har en något lägre hållfasthet men är 

billigare och mer lättbearbetat. Låsringen som sitter mellan huvudet och cylindern 

används enbart för att låsa fast detaljerna och utsätts därför inte för några större 

belastningar, konstruktionsstålet S235JRG2 väljs då det är billigt och lättarbetat. Övriga 

detaljer konstrueras i samma material som de inköpta detaljerna har. Materialvalen ses i 

tabell 4. 

  
Tabell 4 Material till kilverktygets komponenter. 

 
 

Flänsöppnarens överdel och huvud har tryckytor som utsätts för stora belastningar. Det 

har hänt att vid något tillfälle att Simson Power Tools har fått tillbaka flänsöppnare där 

kanterna har varit böjda. För att stärka dessa delar rekommenderas Hardox 450. 

Cylinder och kolv är samma delar som till kilverktyget. Materialvalen ses i tabell 5. 

 
Tabell 5 Material till flänsöppnarens komponenter. 

 
 

Vikten på komponenterna och verktygen togs fram genom programmet Autodesk 

Inventor 2017 av den kända densiteten på materialen och volymen på geometrierna.  

 

Cylindern som ersätter nipppelkopplingarna på båda verktygen reducerar vikten med 

0,53 kilogram jämfört med den tidigare konstruktionen.   

Komponent Material

Kil SS 2541 (34CrNiMoS4)

Tryckplatta Hardox 450

Huvud SS 2244 (42CrMoS4)

Cylinder SS 2244 (42CrMoS4)

Kolv SS 2541 (34CrNiMoS4)

Länk SS 2541 (34CrNiMoS4)

Glidlager SS 2541 (34CrNiMoS4)

Låsring S235JRG2 

Kilverktyg

Komponent Material

Överdel Hardox 450

Huvud Hardox 450

Cylinder SS 2244 (42CrMoS4)

Kolv SS 2541 (34CrNiMoS4)

Flänsöppnaren
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Kilverktyget med handpumpen fick en vikt på 4,4 kilogram jämfört med den inköpta 

som hade en vikt på 5,4 kilogram. Det resulterade i en viktminskning på ett kilogram 

vilket är 18,5 procent lägre än den inköpta.   

 

I och med materialreduceringarna på verktyget samt den nya cylindern minskade den 

totala längden med handpumpen från 450 millimeter till 397 millimeter vilket 

resulterade i en 53 millimeter kortare konstruktion. 

 

 
Figur 8 Kilverktygets slutgiltiga konstruktion. 

Flänsöppnaren fick en större diameter men blev även kortare vilket gjorde att 

ändringarna tog i stort sett ut varandra viktmässigt. Flänsöppnaren med handpumpen 

fick en vikt på 3,64 kilogram jämfört med den inköpta som hade en vikt på 3,8 som 

totalt är total en viktminskning på 0,16 kilogram vilket är 4,2 procent lägre än den 

inköpta. I och med bortkonstruktion av överflödigt material på verktyget samt den nya 

cylindern minskade den totala längden på verktyget från 340 mm till 291 mm som är en 

minskning på 49 mm. 

 
Figur 9 Flänsöppnarens slutgiltiga konstruktion med handpump 

Enligt maskindirektivet skulle en säkerhet på minst 1,5 användas. Kolven är den 

komponent som utsätts för störst spänning i verktygen. Med beräkningar från bilaga 3 

fastställdes det en säkerhet på 2 mot plasticering av kolven. 
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Tillverkningskostnaderna togs fram genom kostnadstrappor på alla komponenter. 

Kostnadstrappan baserades på hur stor serie som skulle tillverkas. Trappan har 

seriestorlek 1-10-25-50-100 per kompletta verktyg. I tabell 6 och tabell 7 ses 

tillverkningskostnaderna för verktygen från ett till 100 tillverkade kilverktyg respektive 

flänsöppnare. 

 

Med ett möte med Simson Power Tools valdes trappan för 25 stycken på båda 

verktygen. Tillverkningskostnaden per kilverktyg blev då cirka 2300 kronor. 

Tillverkningskostnaden per flänsöppnare blev cirka 1200 kr. 

 
Tabell 6 Kostnadstrappa för tillverkning av kilverktyget 

 
 

 
Tabell 7 Kostnadstrappa för tillverkning av flänsöppnaren 
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5. Diskussion 
 

Simson Power Tools goda erfarenheter av de tidigare verktygens funktion och 

hållbarhet har bidragit mycket till hur arbetet utvecklade sig. Projektet har främst 

handlat om att utveckla de inköpta verktygens konstruktioner mot Simson Power Tools 

egna produkter samt bibehålla de mekaniska egenskaperna i verktygen. Företagets 

signum är att tillhandahålla kompakta verktyg med hög kvalité, vilket 

konstruktionsarbetet utgått ifrån. Det finns fortfarande vissa svagheter i verktygens 

konstruktioner som vid mer tid kunnat förbättras. På kilverktygen kan bland annat 

länkarna ses över då de visat sig skadas vid belastningar som är stumma i kolvens 

rörelseriktning.  

 

Varken de inköpta verktygen eller omkonstruktionen har testats i praktiken under 

projektet vilket hade behövts för att skapa en optimal analys av verktygens funktion. 

Här har mekanikerna på Simson Power Tools varit behjälpliga med nödvändig 

information på tidigare verktyg. Framförallt information om vilka skador verktygen som 

lämnats in för reparation har haft. En prototyp av omkonstruktionerna och 

belastningstester hade behövts göras för att säkerställa funktionaliteten hos de nya 

verktygen. Anledningen till att inga prototyper hann tillverkas var att legotillverkaren 

som tillverkar komponenter åt Simson Power Tools hade fullbelagt och därför kunde 

ingen prototyp tillverkas under tidsramen det här arbetet.  

 

Stor vikt lagts på att analysera tidigare konstruktioner och deras material för att 

bibehålla och förbättra funktionaliteten. Materialtesternas syfte har varit att ta fram 

information om materialparametrar, såsom hårdhet, seghet, ytjämnhet samt friktion, 

som visat sig klara av det praktiska användandet av verktygen. Litteraturstudier och 

teoretiska beräkningar har sedan kompletterat analyserna.           

 

Friktionen, framförallt i kilverktyget, är en avgörande parameter för hur stor 

arbetsbelastning verktyget klarar av att sprida. Ytorna mellan kil och tryckplattor måste 

enligt beräkningar ha en friktionskoefficient på 0,05 vid ett arbetstryck på 700 bar för 

att klara sprida belastningen 15 ton. Analyserna av ytorna på de inköpta verktygen ger 

en viss tveksamhet om verktyget verkligen uppfyller den givna arbetsbelastningen på 15 

ton. Dessa ytor är inte inkapslade för att skyddas mot smutspartiklar eller vatten vilket 

verktygen sannolikt kommer utsättas för vid användning. På den nya konstruktionen 

kommer arbetstrycket i pumpen ökas till 825 bar vilket tillåter en friktionskoefficient på 

0,1 för att verktyget ska klara arbetsbelastningen 15 ton.  

 

Fortsatt arbete 

Vid tiden för projektets slutfas såldes den gamla modellen av kilverktyget till Sandvik. 

Vid användningen av verktyget uppgav företaget att kilen gled ur position av 

belastningen. Problemet blir då att kilen, istället för att sprida arbetsytorna, trycker ut 

sig själv vilket inte ger någon spridning.  
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Tryckplattorna är konstruerade med sågtandsliknande ytor för att klara av att hålla 

greppet vid belastning. Dessa tänder visades då inte räcka till för att hålla kvar verktyget 

i position.  

 

För att öka verktygets potential kan vidare arbete vara att tillverka tryckplattor med steg, 

liknade plattan i figur 10, som ger större tryckytor.     

 

 

  

Figur 10 Till vänster visas kilens ena tryckplatta i nuvarande utförande. Till höger visas en modell på hur en utvecklad 

variant av tryckplattan kan komma att se ut. 
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6. Slutsats 
 

Vilka material lämpar sig bäst för verktygen och deras användningsområde? 

Hardox 450 är ett segt material med hård yta som klarar kraven för spänningar med 

säkerhetsfaktor inkluderad. Stålet är slitstarkt och har högre hårdhet än tidigare 

konstruktioners material. Hårdheten har en viktig funktion i flänsöppnarens tryckzoner 

och på kilverktygets tryckplattor då dessa påverkas av höga belastningar från kanter på 

arbetsstycken. 

 

Stålsort SS 2541 är ett segt specialstål som är mjukare än Hardox 450. Stålet har goda 

förutsättningar att klara av de höga spänningarna som uppkommer i verktygens kolv 

och i kilens länkar. SS 2541 är också billigare och mer lättarbetat än Hardox 450. 

            

Hur kan kilens och tryckplattornas ytor bearbetas och behandlas för att få ner 

friktionen? 

Från ytjämnhetsprovningen fastställdes att ytorna hade en ytjämnhet på Ra= 0,2 μm. I 

ett möte med legotillverkaren framgick det att delarna kunde tillverkas med en sådan 

noggrannhet. Ytorna slipas till en ytjämnhet på Ra= 0,2 μm och kommer även beläggas 

med Molykote lagerfett som reducerar friktion och nötning genom en tunn oljefilm 

mellan kilen och tryckplattorna.   

 

Vilka säkerhetskrav ställs på konstruktionen enligt maskindirektivet? 

Kilverktyget ses som ett lyftverktyg och omfattas av maskindirektivet 2006/42/EG. 

Enligt direktivet ska manuella lyftverktyg dimensioneras med en säkerhetsfaktor på 1,5 

mot plasticering. Kilverktygets och flänsöppnarens komponenter har dimensionerats 

med en säkerhetsfaktor mot plasticering på 2,0. Säkerhetsfaktorn 2,0 var ett önskemål 

från Simson Power Tools.     

 

Hur kan verktygen konstrueras med hänsyn till tillverkningskostnader?  

I mötet med legotillverkaren framkom det att verktygen överlag var lätta att tillverka. 

Slipningen av glidytorna på kilens tryckplattor, se figur 2, ansåg legotillverkaren kunde 

vara ett problem då slipen inte kommer nå hela vägen in till kanterna. För att slipa hela 

ytan krävs ytterligare operationer som ökar tillverkningstiden och kostnaderna. 

Problemet löstes på det sättet att ytan längst in mot kanterna förblir oslipad. Det här 

bidrar inte till försämrad friktion mellan ytorna då kilens kanter är avfasade och 

kommer inte i kontakt med de oslipade områdena.       
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Bilaga 1 Materialanalys av verktygen 

 

  



 

 

Bilaga 2 Beräkningar kil 
 

Givet: 

Maxbelastning fläns = 15 ton 

Friktionskoefficient(μ) = 0,1 

Kilvinkel = 22° 

Tryck = 82,5 MPa 

 

Sökt: 

Kolvkraft P 

 

 

Friktionskraften Ff är beroende av normalkraften på kilytan och beräknas 

NFf =  ,  (3) 

där N är normalkraften på kilytan. 

Jämviktsekvation i y- led  

0)11cos(2)11sin(20 =−+→= PFNFy f    (4) 

Ekvation 5 i 6 

))11cos()11(sin(2)11cos(2)11sin(2 +=+=  NNNP    (5) 

Normalkraften fås genom jämviktsekvation på flänsen  

 

 

 

 
 

0)11cos(0 =−→= NFF flänsx  (6) 

som härleds till ekvation 9 

)11cos( 
=

flänsF
N  (7) 

Ekvation 9 i ekvation 7 

))11(tan(2)11cos()11(sin(
)11cos(

2  +=+


= fläns

fläns
F

F
P .   (8) 

Den maximala kolvkraften som krävs på kilen med en friktionscioefficient på 0,1 är 

86600)1,0)11(tan(81,9150002 =+=P N   (9) 

Kolvens diameter beräknas till 

36
5,82

8660044
=




==

P

F
d millimeter (10) 

  



 

 

Bilaga 3 Beräkningar av länkar och kolv 
 

Givet: 

Bredd = 20 mm 

Diameter= 12 mm 

Tjocklek = 5 mm 

Fyra länkar 

 

Beräkning av hålkantstryck på länken i snitt A-A med dimensioner från figuren. Det 

finns fyra länkar på konstruktionen.  

Kraften som påfrestar länkarna är friktionskraften mellan kilen och tryckplattorna. 

Tvärarean som utsätts för hålkanttryck bestäms genom länkens bred, tjocklek och 

hålens diameter. 

Friktionskraften beräknas från ekvation 11  

294301,081,9150002 ==P N (11) 

Spänningen i hålkanterna beräknas till 

Materialet som används i länkarna är SS 2541 som har en sträckgräns på 800 MPa. 

Säkerhet mot sträckning beräknas till 

9
92

800
=   (13) 

Beräkning av spänning på kolvens minsta diameter    

Givet: 

Tryck = 82,5 MPa 

d1 = 36 mm 

d2 = 16 mm 

 

Söker kolvkraften   

84000
4

36
5,82

2




==


APF N (14) 

Spänningen på kolvens minsta diameter beräknas till 

418
16

484000
2

=



==




A

F
 MPa (15) 

Säkerhet mot plasticering beräknas till 

2
418

800
=  (16) 

 

 

  

( )
92

512208

29430
=

−
==

A

F
 MPa (12) 



 

 

Bilaga 4 Tillverkningskostnad  

 

 

  

Kilverktyg

Komponenter Antal 1 10 25 50 100

Kil 1 1 420 425 381 292 285

Tryckplatta 2 1 495 450 338 255 225

Huvud 1 985 314 222 192 163

Kolv 1 875 327 246 220 206

Cylinder 1 1 100 390 272 232 212

Länk 4 285 82 52 42 37

Länklager 8 201 26 15 11 9

Fjäder 1 51 33 23 19 15

Skruv 8 1 1 1 1 1

Packning 1 55 55 55 55 55

Stödring 1 55 55 55 55 55

Låsring 1 485 173 93 76 53

Pris/styck kilverktyg Pris 10 770 3 214 2 353 1 910 1 717

Komponenter Antal 1 10 25 50 100

Toppen 1 985 349 258 182 169

Huvud 1 1175 395 305 207 187

Kolv 1 875 327 246 220 206

Cylinder 1 1100 390 272 232 212

Fjäder 1 51 33 23 19 15

Packning 1 55 55 55 55 55

Stödring 1 55 55 55 55 55

Pris/styck öppnare Pris 4296 1604 1214 970 899

Komponent Antal a-pris Komponenter Antal a-pris

Toppen 1 258 1 381

Huvud 1 305 2 338

Kolv 1 220 1 222

Cylinder 1 232 8 0,8

Fjäder 1 19,3 8 15

Packning 1 55 4 37

Stödring 1 55 1 93

Pris/styck öppnare 1144,3 1 220

1 232

1 19,3

1 55

1 55

Pris 2 224

Flänsöppnare

Flänsöppnare

Pris/styck vid kombinerad beställning av 25 stycken vardera verktyg med gemensamma delar

Stödring

Låsring

Pris/styck kilverktyg 

Kilverktyg

Länk

Länklager

Fjäder

Skruv

Packning

Kil

Tryckplatta

Huvud

Kolv

Cylinder
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Sammanställningsritning Kilverktyg 
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Ritning Kil 
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Ritning Tryckplatta  
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Ritning Huvud (kilverktyg)  
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Ritning Kolv 
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Ritning Länk  
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Ritning Cylinder med integrerad pumpsockel 
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Ritning Länklager  
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Ritning Låsring  
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Sammanställningsritning Flänsöppnare  
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Ritning Huvud (flänsöppnare) 
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Ritning Överdel  

  



 

 

 
 


