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Sammanfattning 

Det här arbetet har utförts hos Atlas Copco AB i Örebro. Arbetet innebar att komma med nya 
idéer till hur så kallade segment kan utformas. Segment är en kropp av gummi som har urtag 
där borrstänger kan lagras. 

Resultatet av arbetet blev att ett alternativt material i armerad PTFE kunde presenteras. 

Projektet startade med att upprätta en kravspecifikation för ett alternativt material för att 
därefter göra ett materialval utifrån kravspecifikationen.  

Det gjordes även en undersökning angående hur segmenten sitter fast och hur en feljustering 
av infästningen påverkar segmenten. 

 

Abstract 

This task has been done at Atlas Copco AB in Örebro. The task was to come up with new 
ideas for design of so-called segments.  A segment is a rod holder made in rubber with recess 
where the rods can be stored. 

The result of this work was that an alternative polymeric material in reinforced PTFE was 
presented. 

The project began with establishing a set of requirements for an alternative material, and 
make a material selection based on the specification. 

A study on how the segments are fixed and how a misalignment of mounting influences the 
segments was also done. 
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1 Inledning 

Uppdragsgivaren Atlas Copco Rock Drills AB i Örebro, Sverige, konstruerar och tillverkar 
maskiner för gruvindustrin. I Atlas Copco ABs produktsortiment ingår underjordborriggar för 
tunneldrivning, bergförstärkning och produktionsborrning. Detta arbete är utfört på 
konstruktionsavdelningen för produktionsborriggar. Produktionsborriggarna säljs med 
handelsnamnet SIMBA. 

Produktionsborriggar finns i flertalet olika storlekar och utföranden och används nästan alltid 
för att borra radiella spränghål ut ur orten och in i malmen. Längden på borrhålen är upp till 
60 meter och diametern på borrkronan varierar. För att kunna borra långa hål krävs att 
borrstängerna skarvas ihop under borrningsprocessen. Skarvningen kan ske eftersom 
borrstängerna är gängade i vardera ända. När en borrstångslängd borrats in i berget stannas 
den upp och hålls på plats, en ny stång gängas in i den bakre ändan på den stång som nu sitter 
inuti berget och borrningen kan fortsätta. Processen med att borra och skarva ihop stänger 
repeteras tills önskad borrlängd har uppnåtts. 

För att kunna skarva ihop många rör så måste rören lagras och hanteras, detta görs i en 
stånghanteringsenhet vilken kan hämta och lämna stängerna med hjälp av de armar med 
gripklor som den är utrustad med. 

Stånghanteringsenheten består av en karusell och hanteringsarmar. I karusellen lagras 
borrören oftast i tre nivåer för att få så effektiv packning av rören som möjligt. Borrstängerna 
hålls fast i en kuliss med urtag vars geometriska form omsluter de cylindriska rören. Kulissen 
kallas ofta för segment. När ett rör ska lämnas i magasinet för de två armarna röret in i urtaget 
på segmentet och släpper det i dess rätta position. 

Segmentet är idag uppbyggt av en gummikropp, polyuretangummi, med en ingjuten stomme 
av stål, stommen även kallad skelett. Det finns tre olika stånghanteringsenheter som har dessa 
gummisegment; RHS 17, RHS 27 och RHS 35 där RHS är en förkortning av ”Rod Handling 
System” och numret identifierar hur många borrstänger som kan lagras i magasinet. 
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Figur 1.  En RHS 27 där de nämnda delarna finns med. Borrmaskinen till vänster,
  hanteringsarmarna som håller ett borrstål, magasinet med segmenten i (de svarta). 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

Atlas Copco AB är grunden nöjda med principen för stånghanteringssystemet, dock har vissa 
problem identifierats och specificerats för segmenten. Dessa är enligt examensarbetets 
specifikation följande. 

1. När man använder rör med diameter 89 mm i RHS 27 kan det hända att rören faller ur 
segmentet. Då rören är relativt stora blir det för lite gummi mellan varje rör. 
Segmentet blir för stelt. 

2. Om borrningen sker med luft som spolmedia kommer segmenten att vara torra. I det 
fallet kan rören slita med sig delar av segmentet istället för att glida på plats. Normalt 
används vatten som spolmedia. 

3. Segmenten är känsliga för toleransfel vid tillverkning och montering. Vid tillverkning 
kan en eller flera radier bli fel, vid montering kan segmentet hamna snett med följd att 
ett urtag blir lite för litet och ett annat för stort (de består av flera delar). 
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Figur 2.  Segment för RHS 27 diameter 87/89 mm. Stommen blottas vid infästningshålen. 

 

Den nuvarande konstruktionen har Atlas Copco AB använt i många år. Men det är först på 
senare tid som problem har uppmärksammats med segmenten. 

Segmenten som berörs i detta projekt finns i totalt 17 olika storlekar, men det är specifikt en 
modell som haft problem med att rör kan falla ur sitt urtag. Problemet med hög torrfriktion 
och där med överdrivet slitage kan härledas till samtliga modeller med luftborrning men det 
har även inträffat vid konventionell borrning. Problemen med toleranser och känslig justering 
vid montering berör de flesta av modellerna men uppenbarar sig tydligast för segment med 
liten gummitjocklek d.v.s. många rör med lite gummi mellan varje urtag. Rören blir även 
tyngre när dimensionen ökar vilket ökar belastningen på ingången till segmentet.  
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1.2 Uppgiftsbeskrivning 

Anledningen till att detta projekt finns är att Atlas Copco AB vill ha nya idéer om hur man på 
annat sätt kan magasinera borrör. Dessa idéer behöver ha liknande dimensioner och liknande 
hämta/lämna läge som den nuvarande lösningen. Man vill även se om det finns 
förbättringsmöjligheter som skulle kunna komma till rätta med de problem som identifierats 
hos segmenten i den nuvarande konstruktionen. Atlas Copco AB vill se projektet som idé-
generering och har därför valt att inte styra uppgiften för mycket till en början för att inte 
riskera att nya idéer elimineras innan uppdraget startat. 

Kravet på uppgiften är att komma med ett nytt koncept vilket man i ett senare skede skulle 
kunna prototyptillverka. 

Meningen är att uppgiften ska utföras med etablerade ingenjörsverktyg och resultatet ska 
presenteras i en rapport och framföras muntligt under en redovisning. 

1.2.1 Avgränsningar 

Avgränsningen är att detta projekt avser segmenten (eller den funna liknande anordningen för 
fasthållning av rören). Stånghanteringsenhetens övriga komponenter vidrörs ej och eventuella 
förbättringsmöjligheter ska ej påverka den övriga enheten. Detta är en utgångspunkt men om 
en idé har rimlig påverkan på övriga delar kan den presenteras. 

Prototypframtagning ingår inte i uppgiften. 

Några mer omfattande ekonomiska analyser görs inte i detta arbete. 
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2 Metod 

Strävan har hela tiden varit att resultatet som arbetet skulle leda fram till skulle ha väl 
underbyggda fakta och arbetet skulle vara utfört med ett ingenjörsmässigt förfarande. Det har 
därför varit viktigt att välja de teorier som har legat till grund för utförandet av arbetet med 
omsorg så nivån på projektet har kunnat upprätthållas. 

Arbetet innebar idé-generering åt uppdragsgivaren. Detta medförde fria händer att välja de 
teorier, metoder och verktyg som ansetts motiverade för att nå resultatet d.v.s. ingen direkt 
styrning av projektet förekom förutom den bakomliggandeproblemformuleringen. 

Metoden att ta uppgiften i mål grundar sig i att finna underlag för problemformuleringen och 
se förbättringsmöjligheter. 

När underlag för problem kunnat lokaliseras sattas en plan upp för att ta arbetet mot en 
lösning. Genom att systematiskt finna nya argument för en annan lösning skulle resultatet 
kunna presenteras väl underbyggt. 

Med kreativt tänkande och med hjälp av de verktyg som finns att tillgå kunde tillslut också ett 
resultat presenteras. 

2.1 Verktyg 

Nedan presenteras vilka verktyg som används i arbets gång. 

2.1.1 Litteratur 

Arbetet har i flera avseenden inneburit att ny kunskap har behövt införskaffas. Det gäller 
kunskaper om de verktyg som utnyttjats i projektet och det gäller framförallt när frågor i 
anknytning till polymerteknik har behandlats. Litteraturen har varit en viktig nyckel i arbetet 
när de inneboende kunskaperna varit för snäva. Litteraturen har använts för att få ledning i 
frågor kring vilka materialtekniska kriterier som behövt formuleras. Artiklar på webben och 
facklitterära böcker har främst används. 

2.1.2 Mätningar och försök 

Flera mätningar och experiment har gjorts av två anledningar, dels gjordes experiment för att 
få uppfattning om problemkällor och vidden av de problem som beskrivits i inledningen av 
projektet. Nästa anledning är därför att ingående data i arbetet i anknytning till materialet 
saknats och dessa har behövts lokaliserats.  

2.1.3 Underlag 

I uppdragsbeskrivningen redogörs för vilka problem man har identifierat men för att få mer 
förståelse studeras de underlag som finns att tillgå. Där bland finns en haverirapport som 
Atlas Copco AB har fått in och den beskriver ett haveri som inträffat med segmenten. Denna 
rapport studeras för att få underlag inför det fortsatta projektarbetet. Andra typer av underlag 
som studeras och som fått ligga till grund för förståelsen för uppgiften är ritningar, CAD- 
modeller, materialbroschyrer, företagsstandarder. 



6 

 

2.1.4 Kontakter 

Genom kontakt med de parter som har insikt i projektet kan information och kunskap 
införskaffas. Kontaktutnyttjandet har även varit en betydande del för att experiment har 
kunnat genomföras då Atlas Copco AB i Örebro är en stor verksamhet och då tiden varit 
knapp har det behövts bra kontakter för att möjliggöra att försök har kunnat genomföras inom 
rimlig tid. Kontakter sker med de konstruktörer som tagit fram befintlig konstruktion, med 
leverantören, med handledaren för vägledning m.fl. Tanken är att kunna sammanföra och 
kritiskt granska den information som kontakterna tillfört projektet med de fakta som 
framkommer i projektets gång och reflektera med egna uppfattningar. 

2.1.5 Etablerade ingenjörsverktyg 

I det här projektet har Etablerade ingenjörsverktyg betytt utnyttjandet av tillgängliga 
datorprogram som underlättar arbetet och gjort det möjligt att nå ett resultat. En del manuella 
beräkningar av olika mekanikproblem har också behövt utföras. 

CAD i Pro-Engineer vilket är det program som används hos Atlas Copco AB i Örebro. CAD 
har används till informationsinhämtning och som verktyg för att presentera resultatet. 

Finita elementmetoden, FEM i ANSYS som har används för att beräkna segmentens 
mekaniska egenskaper. 

Materialväljarprogrammet CES EduPack som är ett datorprogram som baseras på en mängd 
materialdata från flera stora materialdatabaser. Tillvägagångssättet i valet består av två steg 
för ett optimalt materialval. I det första steget görs en allmän gallring av polymertyper genom 
att sätta gränser för de egenskaper som söks. Det går att sätta gränser efter behov för mer än 
50 olika egenskaper. Resultatet av den första utsorteringen presenteras i form av en graf där 
enheterna på axlarna bestäms av användaren. Grafen visar de polymerer som kvalificerats 
efter sållningen som färgade ellipser. Varje ellips motsvarar alltså ett material och spänner 
över de värden på enheterna som definierats på axlarna. I detta skede vet man om det finns 
material som kvalar in bland de krav som ställts. För de material som finns kvar går det att 
skriva ut ett allmänt materialdatablad med information om det funna materialet. I steg 2 tar 
man med informationen från steg 1 och övergår nu till den mer detaljerade databasen 
CAMPUS. I CAMPUS förfinas valet och möjliga kommersiella klasser identifieras. Här fås 
detaljerad produktinformation, tillverkningsdetaljer, leverantörsinformation och 
kontaktuppgifter. [1], [2], [3], [4] 
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Figur 3.  CES EduPack. Polymererna presenteras som elipser som spänner över de enheter som 
sätts på axlarna i programmet. 

CAMPUS och Material Data Base är materialdatabaser för polymerer som har används för att 
kontrollera materialdata för olika plaster och finns att nå via [5]. 

AHP (Analytic Hierarchy Process) som är en matematisk metod för att välja bland likartade 
alternativ med olika kriterier. I detta arbete har AHP används för att välja ut ett alternativt 
material. 

AHP-metoden strukturerar de valmöjligheter som finns i hierarkiska nivåer. Nivåerna är 
sedan sammanlänkade med relationer. I den högsta nivån finns valets huvudmål. I undernivån 
finns kriterierna och i den lägsta nivån finns valalternativen (i detta arbete olika 
polymermaterial). Tanken är att användaren ska kunna koncentrera sig på små valmöjligheter 
genom att parvis jämföra alternativen med varandra mot kriterierna. Jämförelsen sker genom 
att vikta alternativen på en skala 1 till 9 där 1 är lika viktigt och 9 betyder extremt mycket 
viktigare.[6] [7] 

I praktiken går metoden ut på att ta valet genom fyra faser; 

1. Identifiera huvudkriterier för valet och sätt upp AHP-modellen. 
2. Parvis jämförelse. 
3. Förena detaljerna till en enhet genom att låta programmet beräkna. 
4. Analysera hur känsligt resultatet är för ändringar bland de lokala vikterna i ett kriterie. 

[6] 

Matematiken bakom lämnas oberörd men nämns i [7]. 

AHP-programmet finns på internet [8].  
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3 Genomförandet 

Vad den angivna problembeskrivningen talar om är de förutsättningar som uppgiften utgår 
ifrån. För att få en uppfattning om vidden av dessa problem gjordes en form av nulägesanalys 
men också för att införskaffa kunskap om dagens konstruktion och dess utformning. När man 
analyserar problembeskrivningen ser man att det i själva verket är tre huvudsakliga problem 
som finns med segmenten. Det är frågan om materialets egenskaper, konstruktionens 
utformning och tillverkningens/monteringens känslighet för toleranser och justering. 

Utifrån dessa huvudsakliga problem utgår spanandet efter idéer som skulle kunna leda arbetet 
till en lösning som skulle komma tillrätta med segmentens brister och uppfylla kravet från 
uppdragsgivaren d.v.s. att presentera ett nytt koncept. 

Det fanns ingen på förhand given väg att gå utan det var upp till projektet att slå fast vilket 
håll resultatet skulle peka. Idéerna var till en början vida. Men en lösning utan tillförlitliga 
underlag ansågs inte vara mycket värt. Därför började sökandet efter de egentliga rotorsakerna 
för att få belägg för den presenterade lösningen.  

Som nämnt tidigare så finns de berörda segmenten i totalt 17 olika modeller för dimension på 
borrör och antalet stänger som ska rymmas i magasinet. Tidigt stod det klart för vilken 
segmentmodell man uppmärksammat flest felkällor, segmentet för RHS 27 diameter 87/89 
mm (segmentet används för både borrör med 87 och 89 mm diameter). Det ansågs inte rimligt 
att inom tidsgränsen hinna med att studera och jämföra samtliga 17 modeller och för att nå ett 
bra resultat koncentrerades uppgiften på just den modellen med flest felkällor. Så att i 
fortsättningen av rapporten där ordet segment används så avser det segmentet för RHS 27 
diameter 87/89 mm eller segment rent generellt. 

3.1 Materialet 

Segmenten är gjutna i ett material som tillverkaren Kay-Dee i Storbritannien kallar Kaylan. 
Kaylan är enbart ett i raden av olika handelsnamn för polyesterbaserat polyuretangummi 
(PU).  

Polyuretan är en plast/elast som beskrivs att ha mycket goda mekaniska egenskaper vad gäller 
förmåga att stå emot stora deformationer utan att brista och förmågan att återfå sin 
ursprungliga form efter deformation. Materialet kan fås med önskade egenskaper beroende på 
råvaror och framställningsmetod. 

Litteraturen nämner även att polyuretanen har följande egenskaper: 

Hög sträckgräns, goda friktionsegenskaper, hög nötningsbeständighet, väderbeständighet låg 
densitet och hög slitstyrka. [9], [10], [11], [12] 

En nackdel med PU är att den är känslig för hydrolys d.v.s. fuktig luft vid hög temperatur. 
Rapporter om större haverier där polyuretankonstruktioner blivit utsatta för hydrolys har 
uppmärksammats [10]. Kay-Dee uppger att detta inte ska vara ett problem som berör 
segmenten då de menar att segmenten hinner förbrukas innan materialet förfaller via hydrolys.   
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Så varför undersöka materialet när det material som idag används beskrivs som att vara precis 
det som erfordras för denna tillämpning? 

Svaret ligger i en rapport som kommit in till Atlas Copco AB och erfarenheter angående 
segmenthaverier, där den dåliga vidhäftningen mellan PU och stålstommen uppmärksammas. 
Man ser att segmentens gummi kan slitas bort i stora stycken. 

Den höga friktionen mellan PU och borrstålet upplevs även som ett problem när rören ska 
läggas in i segmentet. 

Som beskrivits i bakgrundsbeskrivningen blir segmentet stelt när det fylls med borrör. Detta 
är ett problem som endast beskrivs finnas för RHS 27 87/89 mm och det beror på att det finns 
för lite gummi mellan röret och stommen. 

När dagens konstruktionslösning analyseras kan det dessutom antas att segmenten är 
komplicerade att tillverka. Skelettet består av flera hopsvetsade bockade plåtar och 
tjockväggiga rör, skelettet gjuts därefter in i gummit för att rätt styvhet ska uppnås. Efter 
gjutning bearbetas segmentet för att erhålla rätt form. Den minsta modellen gjuts och 
resterande modeller bearbetas, förutom modellen för RHS 27 diameter 87/89 mm som gjuts i 
ett stycke. 

 

 

Figur 4.  Ett haveri som inträffat. Bilden kommer från en intern haverirapport. Enligt 
tillverkaren orsakades haveriet av fel gummiblandning. 
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Figur 5.  Ett annat haveri. Denna bild kommer från ett kundbesök i Spanien. Det går att få en 
förståelse för den tuffa miljön som råder i gruvan. 

För att hitta en lösning till de angivna problemen kan många detaljer i konstruktionen ses 
över. Att ändra geometrin på segmenten har kontrollerats men för det berörda segmentet RHS 
27 diameter 87/89 mm finns det flera begränsningar för att göra segmentet radiellt större. Dels 
den skyddsbåge som löper runt om det yttersta facket, dels hållarnas hålbild som är lika till 
samtliga RHS 27 och dels då borriggen är utrustad med luftborrenhet som är bredare än 
konventionell borrenhet och segmenten kan ta i luftborrenheten när den passerar förbi 
segmenten. Det finns ett radiellt spel mellan yttersta borrstålen och skyddsbågen på 6 mm, det 
finns alltså inte utrymme för ett större segment i befintlig konstruktion. 

Det betyder att segmenten är låsta till geometrin och då återstår att utreda vad som kan 
förändras med den befintliga geometrin. 

Detta är vad som ligger till grund för spåret i arbetet, att finna ett alternativt material som 
skulle kunna ersätta stommen och gummit. Det skall alltså undersökas om det finns ett 
homogent material vars egenskaper kan ersätta de egenskaper som dagens stomme och 
gummi åstadkommer tillsammans. 

 

Figur 6.  Det har även uppmärksammats piratkopior av segmenten. Det finns just nu ingen 
information om vilket material som används eller om kopiorna fungerar bättre. 
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3.2 Kravspecifikation för ett alternativt material 

Arbetet med att hitta ett alternativt material inleds med att specificera vilka krav som ska 
ställas på det nya materialet. Detta är en absolut nödvändighet. Utan stor erfarenhet av 
polymerkonstruktioner blir sökandet enbart chansartat. Ingående data för vad som söks är 
därför ett måste då en oerhört stor mängd polymera material finns att tillgå på marknaden. 
Genom att ha kriterier för ett nytt material kan andra material sållas bort. För att veta vilka 
krav som ska ställas måste de befintliga segmentens egenskaper kartläggas för att sedan kunna 
finna motsvarande egenskaper i ett annat material. Kraven som ställs på ett alternativt 
material är inte enbart att de mekaniska egenskaperna ska motsvaras utan det förekommer 
även krav på att materialet ska klara av att ”arbeta” i den tuffa miljön som råder i gruvan 
(Figur 5) och det behöver även upprättas vissa kostnadsramar för materialet. 

”A simple method for making a material selection can be based on prior knowledge and 
experience of material characteristics combined with knowledge of application requirements 
and environment. The known material chosen for a similar application is often a good choice 
or at least will offer a good starting point. The final selection can then be based on additional 
constraints imposed by operating environmental, such as temperature requirements or 
exposure to aggressive fluids. (…) ” [Harper, 1996. Sid. 9.31] 

Harper (1996) menar att personer med erfarenheter från materialval och kunskaper om 
tillämpningen och miljökraven enkelt kan göra sådana materialval. Men utan denna erfarenhet 
startar arbetet från en helt annan utgångpunktpunkt. Valet måste därför grunda sig på fakta 
och utredningar så att denna kunskap tillslut kan införskaffas. 

Dokumentationen för segmenten är något bristfällig hos uppdragsgivaren. Det var många år 
sedan som segmenten först konstruerades och den mesta information som finns att tillgå är 
personliga erfarenheter bland personalen. Inga konkreta data angående de mekaniska 
egenskaperna och belastningen på segmenten finns att tillgå. 

Arbetet med att söka efter ett alternativt material startar alltså här. I följande del av detta 
kapitel presenteras genomförandet av utredningen ”Kravspecifikation för ett alternativt 
material” där dagens segments egenskaper utreds och analyseras och miljön i gruvan 
översätts till krav för ett alternativt material.  
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3.2.1 Miljö 

För att kunna specificera upp kraven på materialets resistens mot den yttre miljön krävs först 
en kartläggning av miljön som segmenten tjänstgör i. Miljön i gruvan är tuff men också 
varierande i form av temperatur, luftfuktighet m.m. Det kräver erfarenhet om förhållandena 
som råder i olika gruvor för att kunna sätta upp denna spec. Efter diskussion med 
servicetekniker som har stor erfarenhet om den miljö som Atlas Copco AB:s produkter vistas 
i har följande förutsättningar upprättats. 

Vatten, mycket vatten spolas över segmenten dagligen. Materialet ska alltså tåla sträng väta. 

Luftfuktighet, är allt från torr till mycket extrem, oftast är den relativa luftfuktigheten på den 
övre skalan. Detta betyder att materialet måste tåla varierande luftfuktighet. 

Partiklar och abrasiv, partikelstorlekar är varierande allt från stendamm till gruskorn. 
Borrkaxet (partiklar från berget) blir som en välling på segmentet när det blandas med vatten. 

Materialet måste därför tåla att damm, större gruskorn och mineralhaltiga partiklar kommer i 
kontakt med det. 

Normalslitage, när borrkax samlas på segmentet finns risk för abrasiv nötning när borröret 
förs in/ur segmentet. Vid optionen ”watermist” (vattendimma, lite vatten blandat med luft 
med högt tryck som spolar borrhålet) kan borrkaxet uppträda som blästring. Dock är det svårt 
att avgöra hur mycket partiklar som färdas så de träffar segmenten. Materialet skall därför 
vara relativt nötningsbeständigt och bör tåla att partiklar träffar materialet i hög fart. 

Temperatur, i majoriteten av gruvorna är temperaturen ca 15° C men extrema fall finns. I 
sibiriska gruvor kan det vara -20° C, omvänt finns fall med 50° C. Inga undantag görs utan 
kravet är att materialet ska klara att tjänstgöra mellan temperaturerna -20 till +50°C. 

Kemikalier, det finns i huvudsak tre olika kemikalier som kommer i kontakt med segmenten. 
ECL-olja som sprutas ut ur borrmaskinen för att smörja borrkronan, ECL-olja är raffinerad 
rapsolja. Konventionell hydraulolja kommer i kontakt med segmenten vid slangbrott och 
andra läckage. Smörjfett av typen Shell retinax HDX-2 som används till diverse 
smörjapplikationer bl.a. att smörja borrstängernas gängor och då kommer fettet i kontakt med 
segmenten. Fettet är en högviskös mineralolja baserad på en kombination av natrium- och 
kalciumtvål (det vanligaste standardfettet) [19]. Dessa kemikalier är ett krav att den 
alternativa polymeren ska vara resistent mot. 

Solljus, i den normala miljön finns inget UV-ljus (gruva) men maskinerna transporteras ovan 
mark och det händer att maskinerna ställs på jordytan för förvaring, service eller annat. 
Materialet ska därför tåla UV-strålar.  
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3.2.2 Geometriska förutsättningar 

Borrstängerna hålls på plats i segmenten av den speciella form som segmenten har. Det är 
alltså frågan om en geometrisk fasthållning av stängerna där segmentens elasticitet är 
avgörande. Friktionen mellan segment och rör är inte intressant för själva fasthållningen av 
rören. Som konstaterats tidigare finns ingen möjlighet att ändra på segmentens radiella 
storlek. Vissa justeringar i segmentens geometriska form finns det dock utrymme för men det 
är ett arbete i sig. Tillsvidare låts antas att segmentens geometriska form är tillförlitlig. 

Vad som inte ingår i resonemanget kring geometrin är segmentens tjocklek. Segmentens 
tjocklek visar sig vara mycket intressant. Anledningen till detta är därför att här ses en 
möjlighet att vara mer flexibel i valet av en alternativ polymer. Genom att låta tjockleken 
variera skulle det vara möjligt att kompensera för elasticitetsmodulen i det alternativa 
materialet med bredden på segmentet. Det behöver alltså inte finnas en polymer med identisk 
E-modul som idag, detta gör att vidden av alternativa material i sökandet ökar. 

Segmenten är idag 50 mm breda, men det finns utrymme för att göra segmenten bredare och 
fortfarande passa i den befintliga konstruktionen. Hållarna kan behållas intakta, armarna 
behöver inte flyttas samt att inget intrång på den övriga enheten behöver göras. Efter 
diskussion har det sagts att man i alla fall kan acceptera den dubbla tjockleken, alltså 100 mm. 
Åt andra hållet beslutas att segmentet kan vara minst 25 mm brett. Detta är också en fråga om 
utseende och kundacceptans. 

Det uppmärksammades under ett försök (avsnitt 3.4) att det är viktigt att segmenten håller 
formen på ett bra sätt. Det betyder att ett material till segmenten måste vara dimensionsstabilt, 
d.v.s. inte ändra form under tid eller med yttre omständigheter. 

3.2.3 Mekaniska egenskaper 

Segmentens funktion utgörs av de mekaniska egenskaperna som segmenten har. För att kunna 
finna en alternativ lösning krävs att de mekaniska egenskaperna först och främst fastställs. 
När värden och information om de mekaniska egenskaperna har lokaliserats kan arbetet med 
att översätta dagens egenskaper till egenskaper för ett alternativt polymermaterial påbörja. 

3.2.3.1 Elasticitetsmodul 

För det befintliga segmentet med stålstomme och utanpåliggande gummikropp finns ingen 
given elasticitetsmodul (E-modul). Eftersom segmentet har den konstruktionsutformning det 
har så kan ingen allmängiltig E-modul bestämmas över hela segmentet. Segmentet har olika 
egenskaper i olika riktningar, i ena riktningen är det gummit som verkar elastiskt och 
deformeras och i andra riktningar är det stommen som ger störst inverkan på styvheten. Vad 
som istället är intressant är att avgöra vilken E-modul som segmentens öppningar måste ha för 
att klara av att hålla in rören i urtagen d.v.s. vilken motsvarande E-modul som ett homogent 
material skulle ha för att med samma kraft hålla i röret. 

För att kunna veta hur styvt materialet för segmenten behöver vara utförs en 
belastningsanalys, last- förskjutning i ett segments båda 1-fack därför att det är uppenbart att 
det är just är i 1-facket som belastningen är som störst utan att montera segmentet på hållarna. 
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Själva försöket för att ta reda på last- förskjutningen i fackets öppning görs genom att placera 
en våg/ tryckgivare i öppningen och ovanpå vågen sätts en yttergängad ”skruv” och en 
innergängad ”mutter” med stora brickor mot segmentets öppning (egentligen är skruven och 
muttern två pluggar för hydraulik). De gängade delarna skruvas sedan isär vilket medför att 
segmentets ingång vidgas och belastningen iakttas med ett instrument som är kopplat till 
tryckgivaren. Förskjutningen mäts med skjutmått. Det visade sig att för att öppna segmentets 
ingång till samma mått som ett borrstål har 89 mm erfordrades en kraft på 2 kN. 

 

 

Figur 7.  Last‐ förskjutning i segmentets ingång. Kraften på tryckgivaren iakttogs med 
instrumentet samtidigt som öppningens mått mättes. 

När det nu fanns värden för den last- förskjutning som erfordras för att vidga öppningen till 
ett specifikt mått användes Finita elementmetoden för att avgöra vilken E-modul som ett 
homogent material har med samma belastning och samma deformation som mätts upp för det 
befintliga segmentet. 

En CAD-modell av ett solitt segment (utan stomme) används som modell i ANSYS. Analysen 
går alltså ut på att passningsräkna fram E-modulen. Poissons tal (υ) sätts till 0,4 med 
argumentet att de flesta plaster har ett υ = 0,4 [13]. Segmentets tjocklek varieras för att 
utvärdera vilken E-modul som fordras när segmentet konstrueras tjockare. 
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Kommentarer 

Efter ett sådant experiment kan en kommentar om rimligheten och noggrannheten i resultatet 
vara befogad. E-modulen för stål och gummi är 205 resp. 0,002-0,02 kN/mm2 [13]. Resultatet 
för det befintliga segmentet var ca 1 kN/mm2. Resultatet varierar lite beroende på de 
randvillkor som läggs in i Finita element-analysen. E-modulen i resultaten för segmentet 
ligger mellan 1 och 0,7 kN/mm2. Hur kraften appliceras på segmentets yta och hur 
elementnätet ser ut är randvillkor som får resultatet att variera något.  

Ett segment har två stycken 1-fack (Figur 8). Resultatet varierar något beroende på vilket 1-
fack som används i analysen. 

Den praktiska mätningen av last-förskjutning gav flera värden (Appendix A-1). E-modulen 
blir lite olika beroende på vilket värde som används. 

Exaktheten i resultatet är i sig inte det mest väsentliga. Experimentet gjordes för att få en grov 
uppskattning om den last- förskjutning som erfordras för att hålla fast stänger i segmentet och 
vilken elasticitetsmodul som det motsvarar. E-modulen får ses som en värdering av vad som 
krävs och antas tillräckligt noggrann för att fungera som indata i det fortsatta arbetet.  

3.2.3.2 Hållfasthet 

Sträckgräns 

När ett rör lämnas i ett segments urtag uppstår ett tryck på segmentets yta i urtaget. Detta 
tryck antas sedan behöva tas upp av den skruv som sitter i segmentet närmast urtaget. Det 
uppstår alltså ett hålkanttryck i segmentets infästningshål. 

 

 

Figur 9.  Kraften på segments urtag kommer från en cylinder som via ett öra överför ett 
moment till en axel som i sin tur överför en rörelse till armarna vilka trycker röret mot 
segmentet. 

Cylinder Öra Axel Arm
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Trycket som uppstår kan beräknas genom att frilägga de aktuella delarna och beräkna kraftens 
väg från hydrauliskt tryck i cylindern via ”örat” till axeln och sedan till armens gripklor som 
håller röret. Varje arm får enligt beräkningen en kraft mot segmentet på 7,8 kN.  

Hålkanttrycket (ph) blir 13 N/mm2. 

Beräkningen finns redovisad i Appendix A-2. 

Detta leder till att ett alternativt material måste ha en sträckgräns för tryck (σs-tryck) högre än 
13 N/mm2. 

 

Töjning 

Den största deformationen som inträffar i segmentet är när en stång ska in i segmentet alltså 
när stången passerar segmentets öppning. För att uppskatta vilken maximal töjning som 
segmentet kan utsättas för så görs ett antagande om att samtliga fack utom ett är fyllda med 
stänger. När segmentet är fullt finns inget utrymme för segmentets ”fingrar” att röra sig utan 
materialet (i nuläget gummit) måste deformeras när den sista stången ska in igenom 
öppningen. 

 

Figur 10.  Segmentet deformeras 24 % när ett rör läggs in i ett urtag där angränsande fack redan 
är fyllda. 

∆ 9
38,5

0,24 

 

Med en uträkning av deformationen i ett fixt uttag fås att den maximala deformationen blir 24 
%. Ett nytt material måste alltså klara av att töjas 24 % med avseende på tryck utan att 
förstöras och kunna återfå sin ursprungliga form efteråt. 
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3.2.3.3 Friktionskoefficient 

En mekanisk egenskap som inte har så stor betydelse för själva fastlåsningen av rören i 
segmenten är friktionen. Men, friktionen har betydelse för hur stor kraft som krävs för att föra 
in eller ut ett rör i segmentet. När segmentet är tort är friktionen högre än när segmentet är 
vått eller insmort med fett. I monteringen smörjs segmenten alltid med fett för att det ska gå 
lättare att föra in stängerna. 

Det är intressant att ta reda på vilken friktionskoefficient som finns mellan borrstålet och 
segmentets urtag för att i ett senare skede kunna jämföra dagens material med 
friktionsegenskaperna för ett alternativt material. 

Teorin är den att; om ett nytt material kvalar in bland kriterierna och samtidigt har en 
friktionskoefficient som är lägre än idag så kan segmentet konstrueras styvare för att uppnå 
kraftigare fastlåsning utan att det går tyngre att föra in eller ut röret ur segmentet. Styvheten i 
segmentet kan ökas genom att göra segmentet bredare. 

För att ta reda på friktionstalet krävs två mätvärden, ett mätvärde för hur mycket kraft krävs 
för att trycka i och dra ut ett rör ur segmentets urtag och ett värde för den normalkraft som 
segmentets styvhet ger upphov till mot rörets yta. 

 

Värden för normalkraften är de samma som mättes upp för att beräkna materialets E-modul, 
d.v.s. ca 2 kN. 

Kraften för att trycka i och ut ett rör ur segmentet mätts upp i ett experiment som beskrivs mer 
ingående i Appendix A-3. 

Friktionskoefficienterna för tort och vått segment blev ca: 0,3 resp. 0,2. (Appendix A-4) 

3.2.3.4 Livslängd 

Segmenten är en slitagekomponent och byts ut allteftersom de går sönder eller enligt visst 
serviceintervall. För denna uppgift sägs att segmenten ska ha en livslängd på 1 år. 
Livslängden betyder egentligen minsta antal passager som segmenten ska klara under sitt 
levnadsår. Uppskattas till minst 20 000 passager per förbrukat segment. (Appendix A-5) 
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3.2.4 Kostnadsramar 

Som ett kriterium i sökandet efter ett alternativt material bör någon form av prisbild finnas 
med. Det är svårt att uppskatta vad ett segment i ett annat material skulle kosta efter 
tillverkning, men som ett riktpris kan dagens segments inköpspris fungera som ett grovt mått 
på hur pressituationen ser ut. 

Inköpspriset i förhållande till segmentets totala volym ger ett riktpris på 500 SEK/dm3 vilket 
motsvarar för ett solitt gummi ett pris på 400 SEK/kg. Låt här anta att tillverkning och 
kringkostnader utgör 50 % av materialkostnaden. Materialets kostnadsram är därför 200 
SEK/kg. 

Det ska här tilläggas att inköpspriset varierar kraftigt mellan olika segmentmodeller men 
kravspecifikationen sätts för ett specifikt segment och det är där utgångspunkten får vara. 

3.2.5 Sammanfattning av kravspecifikation för ett alternativt material 

Här sammanfattas indata till valet av ett alternativt material. 

Egenskap Värde/ krav 
Vattenresistens Mycket god 
Luftfuktighet Mycket god
Partiklar Damm till grus 
Kemikalieresistens Hydraulolja, Fett och Raffinerad rapsolja 
Nötningsbeständighet God 
Temperaturintervall - 20 till 50 [°C] 
UV-strålar God 
E-modul 0,4 till 1,6 [GPa]
Sträckgräns > 13 [MPa]
Töjning > 24 [%] 
Friktionskoefficient < 0,3 
Utmattning/livslängd > 13 [MPa] och 24 % a´20 000 cykler 
Pris < 200 [SEK/kg] 
Tabell 1.  Sammanfattning av kriterierna för ett alternativt material. 
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3.3 Materialval 

När kravspecifikationen är klar och konstruktionskonceptet finns återstår nu att se om det 
finns något material som motsvarar materialspecifikationen. 

Som verktyg i valet av ett alternativt material används programmet CES EduPack som 
beskrivits tidigare. Det som är mest intressant i denna sökning är att finna den rätta E-
modulen, därför graderas den vertikala axeln med just E-modulen. Den horisontella axeln 
graderas med pris [SEK/kg] därför att detta anses vara mest relevant ty andra egenskaper som 
exempelvis sträckgräns sätts som ett kriterie och de material som inte klarar kriterierna sållas 
bort. När de kriterier som är möjliga att sätta gränser för har satts in finns totalt 7 typer av 
polymerer kvar. För dessa 7 skrivs sedan de allmänna materialdatabladen ut för att gå vidare 
med. 

 

Figur 11.  7 material kvalade in bland de kriterier som var möjliga att sätta gränser för. 

För att kunna gå vidare och analysera dessa plaster mer i detalj för att se om det skulle vara 
möjligt att tillämpa dessa på segmenten krävs en djupdykning i de detaljerade egenskaperna 
för dessa material. Här tillämpas en litteraturstudie och ett intensivt sökande på 
leverantörshemsidor. En del av den detaljerade materialinformationen som hittats redovisas i 
nedanstående tabell. Materialen har med all säkerhet många andra egenskaper än som nämns i 
tabellen, men det som tas med i tabellen är enbart sådant som kan vara relevant för 
segmenten. 
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Betäckning  Ingående polymer  Mekaniska 
egenskaper 

Fördelar Nackdelar 

PTFE 
(unfilled) 

Polytetrafluoreten  E=0,5, 
μ=0,02‐0,1 
[20] 

Låg friktionskoefficient, 
kemikalieresistent [20], 
mycket god 
dimensionsstabilitet 
[22] 

Pris, 
nötningsbeständighet 
[22] 

PTFE 
(15 % glass 
fiber) 

Polytetrafluoreten 
med 15 % glas fiber 

E=1,1, 
μ=0,02‐0,1 
[20] 

Låg friktionskoefficient, 
kemikalieresistent [12], 
bättre 
nötningsbeständighet är 
unfilled, god 
dimensionsstabilitet 
[22] 

Pris,  

PE (HD‐ 
UHMW) 

Polyeten med hög 
densitet, ultra hög 
molekylär vikt 

E=0,9, 
μ=0,15 

Låg friktion, pris, 
kemikalieresistent [12], 
självsmörjande, pris 

Dimensionsstabilitet 
[12] 

PP 
(copolymer, 
unfilled) 

Polypropylen 
copolymer 

E=1,2,
μ=0,25 

Slitstark, tål 
deformation utmärkt 
[12], pris, hygglig 
dimensionsstabilitet 

Fettresistens [14], spröd 
vid minusgrader [9] 

ASA  Akrylat styren 
akrylnitril 

E=1,5 ‐ 2,3, 
μ=0,5 

Kemikalieresistent [21], 
pris 

Hög E, hög friktion 

ETFE  Etentetrafluoreten  E=0,8, 
μ=0,1 

Låg friktion, 
kemikalieresistent [10], 

Svårbearbetad, mycket 
dyr,  

PVDC 
(copolymer, 
barrier film 
resin, 
plasticized) 

Polyvinylidenklorid  E=0,4 
 

Kemikalieresistent [9],  Inga stora volymer, 
används till 
livsmedelsförpackningar 
[17] 

Tabell 2.  Egenskaper som lokaliserats för de 7 plaster som kvalade in i CES EduPack. 

 

Det är inte möjligt att utgående från denna tabell utse vilket material som ska väljas men 
några uteslutningar kan göras. 

ASA utesluts p.g.a. dess kombination av hög E-modul och högt friktionstal. Med detta 
material skulle det gå åt mer kraft att föra in och ut ett rör ur segmentet än idag. 

EFTE utesluts p.g.a. det höga priset som ligger utanför kostnadsramen. 

PVDC (copolymer, barrier film resin, plasticized) utesluts därför att ingen information om att 
större detaljer har tillverkats i detta material har hittats. Denna polymer används till bl.a. 
livsmedelsförpackningar. [17] 

Således finns alltså fyra olika plaster kvar som skulle kunna vara ett alternativt material till 
segmenten. Men för att kunna utse vilken av dessa som är den mest lämplig måste en viktning 
mellan de fyra polymererna utföras. Här tillämpas metoden AHP för att kunna utse det 
alternativa materialet. De kriterier som väljs och argumentationen kring vad som avgör vikten 
av kriterierna i AHP är följande; 
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E-modul, av kvarvarande material söks den högsta E-modulen för att om möjligt inte behöva 
konstruera segmentet överdrivet stort. E-modulen är inte viktigare för något alternativ. 

Friktionskoefficienten, så låg friktionskoefficient som möjligt är önskvärt då segmentets bredd 
kan ökas så att samma kraft åtgår för att föra in och ut rör. Ett lågt friktionstal är viktigare för 
de alternativen med hög E-modul därför att en ökad E-modul gör att öppningen blir styvare 
och mer kraft åtgår för att föra in röret. 

Dimensionsstabilitet, som uppmärksammats i arbetet är det viktigt att segmentet håller 
toleranserna och formen bra. Får uppskattas på en skala från vad som kan tydas från 
leverantörshemsidor. Är något viktigare för de alternativen med högre E-modul därför att 
ökad bredd ska enligt teorin ge mer kontrollerad fastlåsning av rören. 

Sträckgränsen, det är inte negativt att det finns en säkerhetsfaktor mot sträckgränsen. 
Viktigare för de alternativ med hög E-modul och hög μ därför att bredden är mindre och 
därmed ökat hålkanttryck. 

Nötningsresistens, detta är viktigt särskilt den abrasiva nötningen som kan uppstå. Det blir en 
fråga om att uppskatta en skala för vad som kan tydas från leverantörernas hemsidor. Lika 
viktigt för samtliga alternativ. 

Pris, lägst pris är önskvärt. Ett lågt pris är viktigare för ju lägre E-modulen och friktionstalet 
är därför att en låg E-modul och låg μ medför ökad bredd vilket medför ökad volym/massa 
vilket ger ett högre pris. 

Minusgrader, PP (copolymer) är spröd vid minusgrader, detta måste vägas in. Skalenligt. Lika 
viktigt för samtliga alternativ. 

Fett- och oljeresistens, bästa möjliga resistens mot fett och oljor är önskvärt. Uppskattas på en 
skala utifrån vad leverantörhemsidor anger. Ingen skillnad mellan alternativen, lika viktigt. 

Samtliga indata och samtliga viktningar redovisas i Appendix B-1 resp. B-2.  
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Figur 12.  Resultatet av viktningen i AHP. PTFE med 15 % glasfiber visar sig vara det bästa valet 
för ändamålet med knapp marginal från PTFE utan armering. 

Alternativet PTFE (Polytetrafluoreten) armerad med 15 % glasfiber är enligt de kriterier och 
viktningar som anbringats det bästa valet, dock med knapp marginal före den mer elastiska 
PTFE utan armering. 

För att fullt ut följa de fyra faserna i AHP-metoden [6] utfördes också den sista fasen, 
känslighetsanalys av resultatet. Här undersöks alltså hur känsliga kriterierna är för 
alternativen och hur viktningen mellan alternativen mot kriterierna påverkar resultatet. Det 
visar sig att PTFE med 15 % glasfiber är det bästa valet så länge dess; 

E-modul är 0,8 till 1,6 GPa 

friktionstal är 0 till 0,1 

dimensionsstabilitet är 3,2 till 5 på den fem-gradiga skalan 

oberoende av sträckgränsen och nötningsbeständigheten 

och är det bästa valet även om priset ligger på kostnadsramen 200 SEK/kg.  

Angående viktningen av kriterierna så är PTFE med 15 % glasfiber det bästa valet så länge E-
modulen och friktionstalet är viktiga kriterier. Om dimensionsstabiliteten prioriteras mycket 
visar det sig att valet ska vara PTFE utan armering och detta stämmer med den teori som har 
lagts fram nämligen att ett tjockare segment inte ska vara lika känsligt för ojämn 
formhållning. Som förväntat är det så att ju mer priset prioriteras så är PE (HD, UHMW) och 
PP (copolymer) de bättre alternativen. 
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Figur 13.  Ett exempel på hur känslighetsanalysen utförs. Om priset prioriteras från 8 % till 25 % 
är samtliga alternativ ungefär jämbördiga. 

 

Kommentar 

”Det är alltid en fråga om prioriteringar” är ett uttryck som nämns ibland och detta är precis 
vad AHP-metoden handlar om. Det går att ifrågasätta samtliga viktningar men målet har varit 
att hitta material som skulle kunna fungera som segment och därför har prioriteringarna 
fastställts så att bästa möjliga lösning till segmenten kan lokaliseras. Uppgiften har varit att 
försöka hitta ett alternativt material och det innebar också en viss ändring av 
konstruktionskonceptet. Varför pris inte prioriteras högre beror helt enkelt på att de 
prisuppgifter som har angivits för de fyra materialen så ryms samtliga inom kostnadsramen 
och inget direkt krav på att lösningen ska medbringa stora ekonomiska mervärden har 
framförts. Därför är valet av det alternativa materialet Polytetrafluoreten armerat med 15 % 
glasfiber. 

Det allmänna materialdatabladet för PTFE armerad med 15 % glasfiber från CES EduPack 
finns i Appendix B-3. 
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3.4 Analys av segmentens infästning 

Teorin om att segmentens justering vid monteringen är känslig beror på den typ av infästning 
som segmenten har, detta gäller främst RHS 27. Segmenten fästs med fyra hållare, två hållare 
på vardera sidan av ett segment. Hållarna fästs i magasinaxeln med klämförband. Detta 
klämförband uppstår när två hållare skruvas ihop, och det är detta moment som är känsligt. 
När skruvarna dras åt ojämnt uppstår förvridning i konstruktionen och hållarnas hålbild för 
segmentens infästning förskjuts. Eftersom segmenten är relativt elastiska i förhållande till 
hållaren som är gjuten i stål så förändras segmentets form när hållarnas hålavstånd varierar. 
Detta leder till att facken för tre rör (3-facken) får olika storlek på olika platser på hållaren. 

 

Figur 14.  Ett fotografi av ett försök som gjordes med segmenten i RHS 27 diameter 87/89 mm. 
Här ses segmenten med tillhörande hållare monterade på magasinaxeln. 

3.4.1 Experiment 
Ett experiment utförs för att ta reda på hur omfattande det beskrivna problemet är. Mätningen 
anses vara av intresse därför att ingen liknande mätning har gjorts tidigare. Tanken är att 
utifrån resultatet av experimentet kunna dra slutsatser om problemet kan kopplas ihop med det 
första problemet i bakgrundsbeskrivningen d.v.s. om justeringen av hållarna kan påverka 
segmenten så mycket att rör riskerar att falla ur urtaget. 

Försöket gick ut på att justera klämförbandet på olika sätt för att se hur mycket hållaren 
förvreds och hur mycket segmentens öppningar påverkades av förvridningen i hållaren. 

Det finns en prototyp av ny hållare och denna analyserades också. 

Experimentet finns beskriven i Appendix C-1.   
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Figur 15.  Nya hållaren med segment monterad på magasinaxeln. 

Mätningen visade att den gamla hållaren är mycket känslig för justering och öppningarnas 
mått varierar flera millimeter. Den nya hållaren fungerar avsevärt bättre och segmenten håller 
formen överlägset mer än för den gamla hållaren. 

3.4.2 Toleranser 
Känslighet för toleranser beskrevs i bakgrundsbeskrivningen och därför analyserades 
hållarnas toleranser för att veta hur mycket de kan påverka segmentets form. För den gamla 
hållaren kan måttet (H) variera ±1,2 mm med samma mått för den nya hållaren kan variera 
±0,3 mm. Skillnaden beror på måttsättningen och hålens diameter (Appendix C-2, C-3). 

 

Figur 16.  Måtten som mättes i försöket.   
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras vad arbetet har lett fram till och resonemanget bakom. 

4.1 Armerad Polytetrafluoreten 

Arbetet har resulterat i att ett möjligt alternativt material till segmenten har hittats. 
Polytetrafluoreten armerad med 15 % glasfiber skulle kunna ersätta stommen och 
polyuretangummit. Konsekvensen av att använda PTFE som material till segmenten blir 
enligt resonemanget som förts genom första delen av genomförandet i rapporten följande; 

Konstruktionskurvan i Diagram 1 ger att med en E-modul i storleksordningen som det valda 
materialet har d.v.s. 1,1 GPa motsvaras av att bredden på segmentet ska vara ca 43 mm. Om 
ett PTFE-segment är 43 mm brett uppnås motsvarande öppningskraft som för den nuvarande 
lösningen. 

För dagens segment med stomme och polyuretangummi upplevs det fördelaktigt att låta 
segmentet vara vått eller insmort med fett för att få ner kraften som går åt för att föra in/ut 
rören ur segmentet. Denna kraft är produkten av öppningskraften och friktionskoefficienten 
som har mätts upp och där den våta friktionskoefficienten för dagens konstruktion är ca 0,2. 
Det skulle alltså betyda att med PTFE-segment som har en friktionskoefficient i 
storleksordningen 0,02-0,1 så skulle det gå åt mindre kraft att föra i och ut rören än för dagens 
våta PU-segment. 

Men, om man kan acceptera kraften för våta PU-segment så kan ett PTFE-segment 
konstrueras bredare med bibehållen kraftåtgång. Ett bredare segment ska enligt teorin ge en 
pålitligare fasthållning av rören ty det går åt mer kraft att vidga öppningen. 

Beroende på vilket friktionstal som kan uppnås mellan ett segment gjort i PTFE och ett borrör 
kan bredden anpassas därefter. Låt anta att ett PTFE-segment får motsvarande 
friktionskoefficient 0,1 så innebär det att segmentet kan göras ca 86 mm brett och därmed 
fördubblad fastlåsningskraft. 

4.2 Infästning med nya hållaren 

Resultatet av undersökningen visar att lösningen till problemet med känslig montering och 
justering av segmentens infästning redan har konstruerats. Det är tydligt att man tänkt till i 
måttsättningen av segmentens infästningshål i den nya hållaren. Förcentreringen av hålbilden 
fungerar utmärkt och rent allmänt känns den nya hållaren mer gedigen och genomtänkt. 

Denna undersökning kan ses som en bekräftelse på att den nya typen av infästning fungerar 
mycket bra i jämförelse med den nuvarande hållarmodellen. Den praktiska utredningen med 
hållarna och dess inverkan på segmentets form saknar motstycke från vad som tidigare gjorts, 
därför anses denna del av arbetet i alla fall vara av gagn för fortsatt utveckling av 
stånghanteringsenheten. 
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5 Diskussion 

I inledningen av arbetet beskrevs tre bakomliggande problem med segmenten. Problemen 
med de befintliga segmenten skulle möjligtvis kunna elimineras med ett alternativt material 
och de nya hållarna.  

Segmentet blir för stelt p.g.a. att det finns en ingjuten stålstomme som förhindrar gummit att 
deformeras så mycket som det skulle behövas. Det är alldeles för lite gummi mellan röret och 
stommen. 

Möjlig lösning  Ta bort stommen  PTFE-segment 

Hög torrfriktion som bidrar till att segmenten kan slitas sönder. 

Möjlig lösning  Lägre friktionskoefficient  PTFE-segment 

Känslighet för fel vid montering. 

Säker lösning  Noggrannare infästning  Nya hållaren  

Men angående segmentens toleranser kan inga slutsatser utifrån detta arbete dras. Att 
undersöka segmentens geometri skulle kunna vara ett ytterligare steg. 

Möjlig lösning  Mindre känslig geometri  FEM-optimering av den geometriska 
fasthållningen 

 

5.1 Förslag till fortsatt utveckling 

Det här arbetet har vissa begränsningar och det finns saker som bör utredas vidare, men innan 
dess anser jag att en typ av verifiering av de ”nya segmenten” erfordras. Mitt förslag till 
fortsatt utveckling av segmenten är att göra ett test med det nya materialet. Ett sådant test kan 
göras genom att ta fram en prototyp på de ”nya segmenten” och testa i ett fältprov eller i 
laboratoriemiljö. En prototyp kan tillverkas genom att köpa in en skiva med PTFE 15 %, och 
bearbeta fram ett segment från skivan. Smidigaste sättet att få tag på en skiva med PTFE 15 % 
anser jag vara att ta kontakt med någon av de större plastgrossisterna som tillhandahåller 
många typer av plastskivor.  

Andra begränsningar men som dock inte behöver utredas innan testet är möjligheterna att 
tillverka segment i PTFE. Det vanligaste sättet att tillverka detaljer i PTFE är genom 
formsprutning. Vad de ”nya segmenten” skulle kosta att tillverka och vem som skulle kunna 
göra det har inte undersökts. 
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5.2 Mitt ”koncept” 

Kravet var att jag skulle komma fram med ett nytt koncept i anknytning till fasthållningen av 
rör i magasinet. Jag avgör inte om resultatet kan få kallas för koncept men det är i alla fall en 
alternativ lösning till de befintliga segmenten inom ett tidigare outforskat område. 

Min lösning till problemen är att byta ut segmentens stomme och PU-gummi mot PTFE med 
15 % glasfiber vilket också kommer att innebära att segmenten blir bredare. Och en RHS 27 
diameter 87/89 mm skulle då se ut på följande vis: 

 

 

Figur 17.  RHS 27 skulle med min lösning få detta utseende.    
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6 Slutsats 

Jag har kunnat konstatera att välja rätt material till en tillämpning är inte helt enkelt, 
framförallt inte utan någon egentlig erfarenhet av materialval, miljö- och egenskapskrav. Men 
genom att lägga upp en konkret plan för hur valet ska kunna utföras och vilka krav som ska 
ställas på materialet är det ändå genomförbart. Bara genom att tänka logiskt och utnyttja de 
verktyg som finns att tillgå är arbetet med att hitta ett lämpligt material faktiskt inte så 
invecklat. 

Ett sådant här projekt är inte unikt på något sätt förutom då att det handlar om segment för att 
magasinera borrör i. Det finns mycket litteratur och artiklar på området som handlar just om 
hur man ska lägga upp en plan för hur materialvalet kan ske. Det handlar helt enkelt om att 
identifiera tillämpningen och vilka egenskaper den ska ha samt den yttre miljöns inverkan. 
Har man bara klart för sig tillämpningen och miljön är arbetet enbart spännande när man 
sedan använder de verktyg som har konstruerats för just dessa ändamål. När man därefter har 
några möjliga alternativa material till sin tillämpning och börjar söka detaljerad information 
kan man även upptäcka att materialen man hittat kan ha egenskaper man inte tänkt på innan 
och då kan helt nya möjligheter infinna sig. Men att testa materialet i dess tilltänkta miljö är 
ett krav, och jag vet just nu inte om det var ett bra alternativt material som kunde hittas men 
jag har iallafall gjort ett försök att utforska ett helt nytt område vad gäller segmenten.  

Slutorden för hela projektet är att jag lyckades och är nöjd med att ha kommit fram till en 
alternativ lösning och anser att jag motsvarade kravet. Lösningen eller om man så vill 
konceptet är dock enbart just ett koncept men jag anser att det vilar på en vetenskaplig grund 
och är underbyggt med konkreta fakta som styrker modellen. Oavsett om denna lösning kan 
fungerar i praktiken kommer arbetet ha givit mig en bra erfarenhet av materialval och 
konstruktionslösningar och jag vill tro att arbetet kan vara av nytta för Atlas Copco AB. 



31 

 

7 Referenser 

[1] GRANTA, produktinformation. 
 http://www.grantadesign.com/products/ops/whyops.htm 

[2] British Plastic & Rubber. Artikel, Mapping the Polymer Universe, Augusti 2002 
 http://www.grantadesign.com/products/ops/review.htm 

[3] Materials World. Artikel, Rational selection of thermoplastics, September 2004 
 http://www.grantadesign.com/download/pdf/pg23-25%20SEPT04.pdf 

[4] British Plastics & Rubber. Artikel, Data boost for Optimal Polymer Selector, 
 http://www.grantadesign.com/download/pdf/granta_bpr_article.pdf 

[5] CAMPUS och Material Data Base 
 http://www.m-base.de 

[6] Verdecho, Maria Jose, Alfaro, Juan Jose och Rodriguez-Rodriguez, Raul. Artikel, 
Supplier Selection for CNPD process: an Application to the Automotive Industry, 
Universiade Politecnica de Valencia 

[7] M. Berrittella, A. Certa, M. Enea och P. Zito. Artikel An Analytic Hierarchy Process 
for The Evaluation of Transport Policies to Reduce Climate Charge Impacts, 
Fondazione Eni Enrico Mattei, Januari 2007 

[8] AHP-programmet via internet 
 http://www.hipre.hut.fi/ 

[9] Alvear, Carlos. Plast & Gummilexikon, Consulting European Association, 1997 
 ISBN 91-972258-6X 

[10] Harper, Charles A. Tredje upplagan, Handbook of plastics, elastomers and 
composites, McGraw-Hill, 1996 

 ISBN 0-07-026693-X 

[11] Turi, Edith A. Andra upplagan, Thermal characterization of polymeric material, 
Academic press, 1997 

 ISBN 0-12-703781-0 

[12] Juvinall, Robert C. och Marchek, Kurt M. Fjärde upplagan, Fundamentals of 
MACHINE COMPONENT DESIGN, WILEY 2006 

 ISBN 13 978-0-471-74285-2 

[13] Bodelind, Bertil och Persson, Allan. Upplaga 7:4, Hållfasthets- och materialtabeller, 
Studentlitteratur, Lund 2004 

 ISBN 91-44-03825-9 

[14] Materialinformation 
 http://www.goodfellow.com/e/a.html 

[15] Angående polymerers kemikalieresistens 
 http://www.vp-scientific.com/Chemical_Resistance_Chart.htm 



32 

 

[16] KARLEBO HANDBOK, Utgåva 15, Liber AB, 2005 
 ISBN 91-47-01558-6  

[17] Materialinformation MatWeb, Material Property Data 
 http://www.matweb.com/ 

[18] Materialbroschyr från Kay-Dee 
 http://www.kaylan.co.uk/site/brochure 

[19] Angående smörjfettet 
 http://www.triumf.md/upload/files_items/69_retinaxhdxtdseng.pdf_4cdd552ee3e64.pdf 

[20] Harper. A. Charles. Fjärde upplagan, Handbook of plastics, elastomers and 
 composites, McGraw-Hill, 2002 
 ISBN 0-07-138476-6 

[21] Krugloff. Olof. Plastordlista, 10 okt. 1997, Plast- och kemibranscherna - PIR 

[22] Fluorcarbon Plast AB 
 http://www.fluorcarbon.se/ptfe.html   



33 

 

8 Appendix 

A Mätvärden och beräkningar i arbetet med att upprätta en kravspecifikation för 
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A-1 Last- förskjutningsvärden för segmentets två 1-fack 
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A-3 Försök för att ta reda på kraften för att föra in och ut ett rör ur segmentet 

A-4 Mätvärden för kraften som krävs för att föra i och ut ett rör ur segmentet och 
beräkning av friktionskoefficienten 

A-5 Uppskattning av antalet i och ur-lägg under ett segments livstid 

B Materialval- Viktning av kriterier och egenskaper i AHP 

B-1 Indata för alternativen i AHP 

B-2 Viktningen av alternativen i kriterierna och viktning av kriterierna mot varandra 
i AHP 

B-3 PTFE 15 % glasfiber, allmänt materialdatablad från CES EduPack 

C Mätvärden och referenser till försöket ”Segmentens infästning” 

C-1 Försök med segmentens infästning 

C-2 Hållarens ritning 

C-3 Nya hållarens ritning 
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Last- förskjutningsvärden för segmentets två 1-fack. 

  Fack 1     Fack 2    

  Öppning [mm]  Kraft [N]  Öppning [mm]  Kraft [N] 

  76,4  0 77,0 0 

  81,7  877 83,0 1060 

  82,8  1250 84,5 1438 

  84,9  1587 87,4 1709 

  87,1  1811 88,5 1951 

  89,0  2000 89,0 2060 

Anmärkning  1‐facket som har märkning A.C. 1‐facket märkt med artikelnummer 
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Beräkning av hålkanttrycket på segmentets infästningshål. 
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Försök för att ta reda på kraften för att föra in och ut ett rör ur segmentet 

I ett försök i det lokala hållfasthetslaboratoriet hos Atlas Copco AB mäts vilken kraft som 
åtgår för att trycka in och dra ut ett rör ur urtaget. Experimentet utfördes genom att spänna 
fast ett borrör med diametern 89 mm och därefter trycka på och dra bort segmentet från röret. 
I verkligheten är det segmentet som sitter fast och borröret som förflyttas i och ut ur urtagen 
men eftersom segmentet är mindre tungt och lättare att handskas med än borrstången görs 
experimentet omvänt av ren bekvämlighet. 

En längre skruv placeras genom segmentets yttre infästningshål och genom att sätta stroppar 
runt om skruven kunde segmentet lyftas med en travers. Kraften iakttogs med en 
dynamometer som sattes mellan traverskroken och stropparna i segmentets lyftpunkt.  

 

Segmentet trycks dit på röret.     Segmentet dras bort från röret. 

  

 

Kraften iakttogs med en dynamometer mellan traversen och segmentet.  



 

 

Experimentet utfördes genom totalt sju försök där ett försök avser att kraften mäts i och ur. I 
de sista två försöken så hälldes vatten över segmentet och röret för att kunna ta reda på den 
våta friktionskoefficienten. Ett försök gick till som så att segmentet riggades upp och stroppen 
placerades runt bulten sedan börjades det att lyftas med traversen. Varje lyft var 
uppskattningsvis 5 mm. Efter ett lyft tog det lite tid innan kraften på dynamometern 
stabiliserades. Kraften på vågen sjunker efter det att traversen stannat, det beror på att 
segmentet glider på röret en stund. När segmentet slutat glida så upphör kraften på 
dynamometern att sjunka och kraften i lyftpunkten är då i jämvikt med friktionen mellan rör 
och segment. I detta skede avläses kraften på dynamometern och antecknas. Mätningen 
fortsätter på samma vis genom att repetera dessa ca 5 mm lyft tills dessa att röret helt och 
hållet ligger i urtaget. När segmentets urtag omsluter röret så görs mätningen om igen fast nu 
tvärtom, alltså kraften mäts för att dra segmentet bort från röret. 

Kraften på dynamometern är som högst när segmentets öppning precis har vidgats till rörets 
storlek, alltså kraften är störst när röret ligger mitt i öppningen. Detta värde tas för ”i och ut” i 
vart och ett av de fem första försöken. Ett medelvärde för största kraft beräknas till 1,1 kN. 
Samma sak görs för de sista två försöken där vatten hällts över försöksmaterielen och det 
visar sig att medelvärdet för den största kraften för våt i/ur blir 0,7 kN. Genom att frilägga 
problemet som ett mekanikproblem kan friktionskoefficienten räknas fram. (Appendix A-5) 

I övrigt kan tilläggas att det inte går att urskilja någon större skillnad i kraft för att föra in röret 
mot att föra ut röret ur segmentet. 

 

 

  Kraften når sitt max när borröret är mitt i segmentets öppning. 
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Mätvärden för kraften som krävs för att föra i och ut ett rör ur segmentet och 
beräkning av friktionskoefficienten. 

Försök 1[N] 

  

Försök 2 [N]  Försök 3 [N] Försök 4 [N] Försök 5 [N] Försök 6 [N], 

våt 

Försök 7 [N], 

våt 

I  Ur  I  Ur  I  Ur I Ur I Ur I Ur  I  Ur

830  1400  880  500  825 810 1200 850 410 685 685 380  480 495

1200  1450  1040  1120  600 1205 600 950 715 815 850 610  775 620

1000  1200  1190  1270     950   990 1080 830 730 675  775 590

500  730  900  1000     500   830 1155 750 200 566  710 365

    300  530     250   560 1080 480     215  

              300 560           

 

1200 1450 1190 1270 825 1205 1200 990 1155 830
10

1,1  

å
850 675 775 620

4
0,7  

 

2 2   

2
1100

2 2000
0,3 

å
å

2
700

2 2000
0,2 
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Uppskattning av antalet i och ur-lägg under ett segments livstid. 

150 8 450  

Uppskattar att maskinen används 260 dygn per år (365-5*7). 

450 260 117.000 å  

Ett borrstål är 4 fot = 1,2 m. 

117.000
1,2

97.500 ä
å  

2 passager per segmentöppning och stång (ut och in). 

2 97.500 195.000  å  

I snitt så används ett 2- fack. 

27
2

18,5  

195.000
18,5

14.444 ö   å  

Låt säga att med felmarginal och säkerhetsfaktor ska segmentets öppning klara 20 000 
passager under sin livstid. 
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Indata för alternativen i AHP 

Egenskap  Enhet  PTFE unf. PTFE 15 % PP co PE‐HD  Gränser

E‐modul  GPa  0,5  1,1  1,2  0,9  0,4‐1,6 

Friktionskoefficient (μ)  1  0,05  0,05  0,25  0,15  0‐0,3 

Dimensionsstabilitet  0‐5  5  4  3  1  0‐5 

Sträckgräns (σ)  MPa  20 18 24 22  13‐50

Nötningsresistens  0‐5  2  3  4  5  0‐5 

Pris  SEK/kg  130  130  10  25  0‐200 

Minusgrader  0‐5  5  5  1  5  0‐5 

Fett‐ och oljeresistens  0‐5  5 5 3 4  0‐5
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Viktningen av alternativen i kriterierna i AHP 

Viktning 
PTFE 
unf. 

PTFE 
15 % PP co

PE-
HD 

PTFE 
unf. 

PTFE 
15 % PP co

PE-
HD 

E-Modul  μ

PTFE unf.   1 1 1 0,48 0,43 0,56

PTFE 15 % 1   1 1 2,1   0,91 1,1

PP co 1 1   1 2,3 1,1   1,2

PE-HD 1 1 1   1,8 0,91 0,83   

Dimensionsstabilitet  σ

PTFE unf.   0,77 0,67 0,91   0,45 0,42 0,53

PTFE 15 % 1,3   0,91 1,2 2,2   0,91 1,2

PP co 1,5 1,1   1,2 2,4 1,1 1,3

PE-HD 1,1 0,83 0,83   1,9 0,83 0,77   

Nötningsresistens  Pris

PTFE unf.   1 1 1   2,2 2,4 1,8

PTFE 15 % 1   1 1 0,45 1,1 0,83

PP co 1 1   1 0,42 0,91   0,77

PE-HD 1 1 1   0,56 1,2 1,3   

Minusgrader  Fett‐ och oljeresistens

PTFE unf.   1 1 1   1 1 1

PTFE 15 % 1   1 1 1   1 1

PP co 1 1   1 1 1   1

PE-HD 1 1 1   1 1 1   

Exempel. För PTFE (unfilled) är piset 2,4 ggr. viktigare än för PP (copolymer) därför att 
PTFE (unfilled) har lägre E-modul och därmed krävs ett bredare segment och det medför 
ökad volym. Ökad volym  högre pris  viktigare med ett lågt pris.  

Viktning av kriterierna mot varandra i AHP 

Viktning  E‐modul  µ  Dim.stb. σ Nötn.re. Pris Minusgr. FoO.res. 
E     2  1 4 4 3 4 4 
µ  0,5     1 4 4 4 4 6 
Dim.stb.  1  1     6 4 5 3 7 
σ  0,25  0,25  0,17   0,33 0,25 0,5 1 
Nötn.re.  0,25  0,25  0,25 3   2 3 5 
Pris  0,33  0,25  0,2 4 0,5   2 3 
Minusgr.  0,25  0,25  0,33 2 0,33 0,5   1 
FoO.res.  0,25  0,17  0,14 1 0,2 0,33 1   

Exempel. E-modulen lika viktig som dimensionsstabiliteten, E-modulen 4 ggr. viktigare än 
sträckgränsen.  
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    PTFE (15% glass fiber)  Page 1 of 3 

General properties 
Designation 
Polytetrafluoroethylene (15% Glass Fiber) 
Density     2.18e3 - 2.22e3  kg/m^3 
Price     * 126 - 139   SEK/kg 
Tradenames 
Algoflon; Duraflon; Dyneon; Fluon; Fluorocomp; Fluorosint; Fulton; Marathone; Mikroflon; Murflor; Nitoflon; 
Polyflon; Polymist; Replofon; RT/Duroid; Rulon; Tarflen; Tecaflon; Tekuform; Turcite; Turcon; Ultralam; 
Voltalef 
Composition overview 
Composition (summary) 
(CF2-CF2)n + glass filler 
Base     Polymer 
Polymer class     Thermoplastic : semi-crystalline 
Polymer type     PTFE 
% filler     15 % 
Filler type     Glass fiber 
Composition detail 
Polymer     85   % 
Glass (fiber)     15   % 
Mechanical properties 
Young's modulus    1.08 - 1.15   GPa 
Compressive modulus    * 1.08 - 1.15   GPa 
Flexural modulus    * 1.08 - 1.15   GPa 
Shear modulus    0.36 - 0.44   GPa 
Bulk modulus     * 3.07 - 3.23   GPa 
Poisson's ratio     * 0.4 - 0.42 
Shape factor     6 
Yield strength (elastic limit)    * 16 - 20   MPa 
Tensile strength    20 - 24   MPa 
Compressive strength    * 19 – 24  MPa 
Flexural strength (modulus of rupture)   20 - 25   MPa 
Elongation     160 - 250   % 
Hardness - Vickers    * 5 - 5.8   HV 
Fatigue strength at 10^7 cycles   * 8 - 9.7   MPa 
Fracture toughness    * 1.5 - 2   MPa.m^1/2 
Mechanical loss coefficient (tan delta)   * 0.028 - 0.065 
Impact properties 
Impact strength, notched 23 °C   12 - 15   kJ/m^2 
Thermal properties 
Melting point     315 - 339   °C 
Glass temperature    117 - 130   °C 
Heat deflection temperature 0.45MPa   110 - 130   °C 
Heat deflection temperature 1.8MPa   87 - 120   °C 
Maximum service temperature   * 260 - 290   °C 
Minimum service temperature    -268 - -200   °C 
Thermal conductivity    0.4 - 0.6   W/m.K 
Specific heat capacity    975 - 990   J/kg.K 
Thermal expansion coefficient    120 - 130   μstrain/°C 
Processing properties 
Linear mold shrinkage    * 1.8 - 2   % 
Molding pressure range    * 20 - 55   MPa 

No warranty is given for the accuracy of this data. Values marked * are estimates.   
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Electrical properties 
Electrical resistivity    3.3e21 - 3e22   μohm.cm 
Dielectric constant (relative permittivity)   2.5 - 2.7 
Dissipation factor (dielectric loss tangent)   * 0.002 - 0.003 
Dielectric strength (dielectric breakdown) 1  5 - 30   MV/m 
Optical properties 
Transparency     Opaque 
Absorption, permeability 
Water absorption @ 24 hrs    0.009 - 0.011   % 
Durability: flammability 
Flammability     Non-flammable 
Durability: fluids and sunlight 
Water (fresh)     Excellent 
Water (salt)     Excellent 
Weak acids     Excellent 
Strong acids     Excellent 
Weak alkalis     Excellent 
Strong alkalis     Excellent 
Organic solvents    Excellent 
UV radiation (sunlight)    Good 
Oxidation at 500C    Unacceptable 
Primary material production: energy, CO2 and water 
Embodied energy, primary production   * 149 - 165   MJ/kg 
CO2 footprint, primary production   * 11.3 - 12.5   kg/kg 
Material processing: energy 
Polymer molding energy    * 9.22 - 10.2   MJ/kg 
Polymer extrusion energy    * 3.58 - 3.95   MJ/kg 
Polymer machining energy (per unit wt removed)  * 1.92 - 2.13   MJ/kg 
Material processing: CO2 footprint 
Polymer molding CO2    * 0.738 - 0.816   kg/kg 
Polymer extrusion CO2    * 0.286 - 0.316   kg/kg 
Polymer machining CO2 (per unit wt removed)  * 0.154 - 0.17   kg/kg 
Material recycling: energy, CO2 and recycle fraction 
Recycle 
Recycle fraction in current supply  0.1   % 
Downcycle 
Combust for energy recovery 
Heat of combustion (net)    * 3.98 - 4.19   MJ/kg 
Combustion CO2    * 0.73 - 0.767   kg/kg 
Landfill 
Biodegrade 
A renewable resource? 
Notes 
Typical uses 
Bearings; chemical vessel linings; pipe and valve linings; pumps; impellors; pipes; gaskets; diaphragms; 
piston rings; high temperature electrical insulation; coating for non-stick applications. 
Reference sources 
Data compiled from multiple sources. See links to the References table.  

No warranty is given for the accuracy of this data. Values marked * are estimates.   
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Försök med segmentens infästning 

Segment med tillhörande hållare monteras på en magasinaxel för att mätningen ska vara så 
rättvis som möjligt. Det segment som används i laborationen är det för 87/89 mm borrör. En 
cylindrisk kuts med diameter 76 mm används för att snabbt kunna avgöra vilka öppningar 
som är stora och vilka som är små. Kutsen används även för att med bilder visa på 
skillnaderna mellan öppningarna. 

Mätningen sker genom att mäta avståndet mellan de yttre hålen i hållarna (H) när hållarna 
dras åt runt om magasinaxeln. När det tagits mått på hållarna så monteras segmenten och 
därefter mäts segmentens ingångar/öppningar (Ö). Spelet i klämförbandet (K) mäts samtidigt 
som hållarna och segmentöppningarna. 

Mätningen utfördes med skjutmått och spelet i klämförbandet mättes med bladmått. 
Skruvarna i klämförbandet drogs åt med momentnyckel för att följa instruktionerna för 
montering. 

 
  Förklarar mätpunkterna, Hålavståndet mellan hållarnas yttre hål (H) 8 st., segmentens 

öppningars mått (Ö)16 st. och klämförbandets mått (K) 4 st. 

Hållarnas hålbild 

Avstånden mellan de yttre hålen i hållaren mättes i tre försök. I det första försöket drogs 
klämförbandet åt med ögonmått och med känsla (som montörerna gör). I det andra försöket 
drogs klämförbandet åt snett för att se det maximala spelet som kan uppstå mellan hålen. Det 
tredje försöket gjordes noggrant och klämmåttet (K) mättes och skruvarna drogs varsamt åt 
korsvis för att uppnå minsta möjliga förvridning i hållaren. 



 

 

  
En illustration av hur avstånden mellan  En illustration av hur klämförbandet mättes. 
hållarnas yttre hål mättes.   

Försök 1 gav en variation mellan hålen från 162,4 till 167,2 mm, enligt ritningen ska detta 
mått vara 165,3 mm. Hålavståndet varierar alltså 4,8 mm mellan hålen. 

Som förväntat är spelet som störst när klämförbandet dras ”helt fel”, andra försöket. Detta gav 
ett maximalt spel 5,1 mm. 

Det sista försöket med hållarnas hålbild försökte utföras så korrekt som möjligt. Men 
resultatet blev ändå en skillnad mellan hålavstånden på 3,5 mm mellan samma lägen som i 
första försöket. 

Segmentens öppningar 

Liknande försök som för hållarna gjordes även här. Första försöket gjordes genom att dra 
klämförbandet med ögonmått och på känsla. I andra försöket drogs klämförbandet snett med 
flit för att studera maximala vidden i öppningarna. Ett fullständigt korrekt monterat 
klämförband drogs åt i försök tre, klämförbandet mättes noggrant med bladmått och 
klämmåttet var som i CAD-modellen 2 mm. En intressant variant av nuvarande 
monteringssätt är att förskjuta den ena hållaren 90° från sin ursprungliga position för att 
undvika att få hållarnas skarvar mitt för varandra. Detta gjordes i det sista försöket.  

I försök 1 skiljer det 4,8 mm mellan största och minsta öppning, detta då klämförbandet 
monterades på känsla. 

Som förväntat ger det felaktigt dragna klämförbandet i försök 2 den största variationen mellan 
öppningarna, 10,2 mm. Men när klämförbandet är monterat på detta sätt ser man helt klart att 
det är sned-draget. Men det är fortfarande intressant att veta vilket absolut största spel man 
kan få för att kunna ha och referera till. 

Försök 3, här monterades klämförbandet noga och korrekt ändå fås en variation mellan största 
och minsta öppning på 4,4 mm endast 0,4 mm bättre än i första försöket. Varför det skiljer så 
mycket på ett korrekt monterat klämförband behöver analyseras mer noggrant. Möjligheten 
finns att eftersom klämförbandet var det enda som justerades mellan försöken så kan 
spänningar mellan hållarna ha funnits kvar då inte skruvarna mellan hållarna låssades mellan 
försöken. 



 

 

Fotografierna nedan som är tagna under försök 3 och där kan ses att kutsen som är 76,0 mm i 
diameter stannar kvar i det ena 3-facket samtidigt som den med marginal går in i det motsatta 
3-facket. Det korrekta måttet i segmentets 3-facks öppning är 75,2±1 mm.  

      

Kutsen sitter kvar i öppningen.  Kutsen går med marginal in i öppningen. 

Det sista försöket får ses som ett experiment. Här monteras den ena hållaren i 90º förskjutning 
mot den ursprungliga positionen. Tanken var att om skarven mellan två hållarhalvor inte 
hamnar mittemot varandra så ska förvridningen kompenseras och öppningarnas mått hålla sig 
närmare målvärdet. Även i detta försök ställdes hållarna in korrekt. 

Det visade sig att skillnaden blev 1,6 mm mellan största och minsta öppning.  

Nya hållare 

Det finns en prototyp på en ny hållare som är meningen att den ska ersätta den hållare som 
analyserats i experimentet. Denna hållare ska vara mer robust och mindre känslig när den 
kläms fast runt om magasinaxeln. Principen är sådan att man låter en del av hållaren centrera 
hålbilden och den andra delen av hållaren fungerar som klämförband. Centreringen framkallas 
av att hållaren har ett slitsat spår vilket gör att sidan mot segmentet kan dras åt innan 
klämförbandet.  

 

En mätning gjordes på den nya hållarmodellen för att se om segmentens öppningar och 
hållarnas hålavstånd fått mindre variation än vad som var fallet i de gamla hållarna. Och 
resultatet var mycket bättre, största skillnad mellan hålavstånden är 0,7 mm. Skillnaden 
mellan största och minsta öppningsmått var 2,4 mm.  
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Hållarens ritning. 

 

  



 

 

Appendix C3 

Nya hållarens ritning. 

 


