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Sammanfattning 

Uppgiften gick ut på att ta fram ett underlag för produktion av en vattenpump till en Ford modell T. 
I projektet gjordes det en nulägesanalys om hur den ursprungliga pumpen ser ut och hur en önskad 
pump ska se ut. 
Sedan tog jag fram några idévarianter på hur pumpen kan konstrueras om utifrån dess föregångare. 
Kunden hade några krav på hur pumpen skulle se ut och hur den skulle effektiviseras. Jag hade i 
uppgift att ta fram underlag för pumpen så att man kan ta upp den till produktion om 1500 enheter. 
Genom att söka i kurslitteratur, databaser samt fråga företag kom jag fram till ett möjligt slutgiltigt 
koncept. Tekniska lösningar viktades och jämfördes. Materialval och utformning grundades på 
informationen från faktasökning. 
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Abstract 
The task was to develop a basis for the production of  a water pump for a Ford Model T. In the 
project a situation analysis was made on how the pump had to be constructed and how a desired 
pump should look like. 
Then I took out a few variants on how the pump should look like accordingly to its predecessor. 
The customer had a few requirements on how the pump will look like and how it would be more 
efficient. I had the task to provide data for the pump so that the customer could take it up to 
production of  1,500 units. By searching in textbooks, databases and discussing to different 
companies. I came to a final concept. Technical solutions were weighted and compared. Materials 
and design was based on information from the fact search.  
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 Inledning 1
1.1 Bakgrund 
I början av 1900-talet gjorde automobilen sitt stora intåg på marknaden som transportmedel. 
Henry Ford lanserade modellen Ford T under hösten 1908 som en ”sällsynt genomarbetad 
konstruktion”.  Målet med T-Forden var att konstruera en enkel och billig bil för att göra det 
möjligt för alla att bli bilägare.  

Ford modell T var en fordonskonstruktion som präglades av enkelhet och hög kvalitet, tillverkad 
med effektiva metoder. Motorn kyldes med vatten som cirkulerade genom kylsystemet med 
termosifonverkan (självcirkulation). I modern trafik räcker inte kylningen till, utan måste 
understödjas av en vattenpump. Problemet var känt även för 90 år sedan, och av det skälet 
florerade ett antal varianter av tillbehörsvattenpumpar på marknaden. En mycket enkel och 
estetisk pump var FLOOD-pumpen. Eftermarknaden av idag önskar att en pump liknande 
FLOOD-pumpen åter sätts i tillverkning. 

1.2 Problemdefinition 
Idag är det svårt att få tag på ett exemplar av FLOOD-pumpen och även fast den är mest 
rekommenderad på marknaden så har den sina brister. FLOOD-pumpen smörjs med fett som 
måste underhållas vilket leder till extraarbete, samt att kilremshjulet måste tas av vid byte av 
kilrem. Skruven som håller ihop hjulet är vänstergängat och det skapar förvirring.  

1.3 Mål 
 Förstahandsmål 1.3.1

 Komponenter som skall vara underhållsfria och långlivade. 
 Materialet i pumpen skall inte ge upphov till korrosionsproblematik (motorn är tillverkad 

i gråjärn). 
 Ett komplett tillverkningsunderlag skall tas fram, inklusive tillverkningsunderlag för 

modeller till gjutformar och kärnor. 
 Gränssnittet mot motor, drivrem och vattenanslutningar får inte avvika från originalet. 
 Kilremmen skall vara lätt att underhålla och montera. 
 En CAD-modell skall tas fram omfattande hela pumpen inklusive formmodeller och 

kärnor 
 Sekundära mål 1.3.2

 En prototyp skall tas fram. 
 Kontakt skall tas med potentiella leverantörer av gjutna delar och även med företag som 

kan slutbearbeta delarna till pumpen och kostnadsunderlag skall tas fram.  
 En ekonomisk beräkning skall göras omfattande komponent- så väl som 

tillverkningskostnader grundat på en tillverkningsvolym av 1500 enheter. 

 Avgränsningar 1.3.3
 Begränsar mig till att bara söka material av metaller och stål. 

 Alla tilläggskomponenter ska vara standard. 

 Den nya pumpen skall ha samma funktioner som FLOOD-pumpen. 
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1.4 Arbetsbeskrivning 
Detta examensarbete går ut på att ta fram och utforma underlag till tillverkning av en ny 
vattenpump för en T-Ford. Pumpen ska ha samma gränssnitt som originalet, FLOOD-pumpen 
kommer att vara utgångspunkten i utseende och gränssnitt. Lagringar av axel och tätning ska vara 
underhållsfria och långlivade och av modernt slag. 

Underlag kommer tas fram från databaser samt litteratur för att kunna resonera kring vilket 
material som skall användas. De material som sållas fram kommer att vägas mot varandra i olika 
beslutsmatriser och funktionsmatriser för att det mest lämpade materialet skall tas fram. 
Komponenter skall tas fram utifrån vad som finns på marknaden för att standardisera pumpen 
samt öka livslängden och hålla den underhållsfri. De olika materialen och komponenterna 
kommer vägas mot varandra i en Pugh-matris samt andra funktionsmatriser. Den nuvarande 
FLOOD-pumpen skall projekteras i PTC Creo för att kunna ta fram gränssnitt mot motorn, 
drivrem och vattenanslutning. Därefter skall en ny pump tas fram med FLOOD-pumpen som 
underlag. En kostnadskalkyl kommer tas fram för en tillverkningsvolym av 1500 enheter. Kontakt 
skall tas med en potentiell leverantör och företag som utför slutarbete på delarna till pumpen 
samt ett kostnadsförslag. Med detta underlag som tas fram skall förhoppningsvis en prototyp 
produceras. 

1.5 Kravspecifikation 
 Funktionskrav 1.5.1

 Pumpen skall ha samma fästelement och gränssnitt som sin föregångare. 
 Konstruktionen skall inte läcka. 
 Pumpen skall minska underhållet jämfört med dess föregångare. 
 Inte ge upphov till korrosion. 
 Pumpen skall vara lika eller mer effektiv i att cirkulera vattnet. 

 Kostnadskrav 1.5.2
Skall ta fram en kostnadskalkyl för 1500 enheter. 

 Reparationskrav 1.5.3
Minska nödvändigt underhåll av pump. 

 Dokumentationskrav 1.5.4
KTH Standard, CAD-ritning., tidplan, rapport. 

 Tidskrav 1.5.5
Redovisning till 09-12-2015 
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  Nulägesbeskrivning 2
I dagsläget finns det ett flertal pumpar till Ford modell T, men få som fortfarande tillverkas. En 
av de pumpar som producerades var FLOOD-pumpen, vilken marknaden efterfrågar mest.  

2.1 FLOOD-Pump 
 Funktion 2.1.1

FLOOD-Pumpen fungerar som en variant av centrifugalpump. Den fungerar som så att motorn 
roterar och sätter fart på en kilrem som är kopplad med en axel på pumpen. Axeln är förbunden 
med en propeller som får vattnet att flöda uppåt genom att pressa vattnet mot väggarna i 
pumphuset. På så sätt flödar vattnet runt i kylsystemet och kyller motorn.(Grundfors, 
u.d)(Energi, Gunnar Dahlvig) 

Figur 2.1-Flödesschema 

Figur 2.2-Flood-pump original Figur 2.2-Flood-pump CAD Figur 2.4-Cad snittvy 
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Materialet i FLOOD-Pumpen är gråjärn. Det är det vanligaste gjutna materialet, anledningen till 
detta är att det är mycket lätt att bearbeta med skärande verktyg, är billigt, ger relativt lite upphov 
till sugning och krympning och har god flytbarhet. Gråjärn har även bra vibrationabsorbering och 
är en hård variant av gjutjärn. Andra användningsområde för gråjärn är bland annat 
motorblock.(Karlebo Materiallära, Willy Leijon) 

 

 

 

 

 Faktainsamling 3
3.1 Material 
Här listas upp de material jag valt att gå in lite djupare kring för att på så sätt ta reda på vilket 
material som är mest lämpad för pumpen.  

 Gjutjärn 3.1.1
Gråjärn 
Gråjärn är det vanligaste materialet när det kommer till motorer och motorkomponenter. Dess 
egenskaper är att det är ett hårt och sprött material och väl dämpande (tar upp vibrationer bra). 
Det är väl lämpat för skärande verktyg och är lätt att bearbeta och är ett billigt material. (Karlebo 
Materiallära, Willy Leijon) 

Segjärn 
Segjärn har högre hållfasthet samt är segare än gråjärn. Segjärnets egenskaper är annorlunda på 
grund av att grafiten förekommer som kulor. För att hålla denna forms tillsätts magnesium. 
Segjärnet har goda friktionsegenskaper vilket gör den utmärkt att använda som bromsbelägg på 
bromsklossar. (Karlebo Materiallära, Willy Leijon) 

Kompaktgrafitjärn 
Kompaktgrafitjärn är ett gjutjärn som har blivit allt mer använt under senare tid på grund av en 
allt säkrare gjutprocess. Kompaktgrafitjärn förenar segjärn och gråjärns egenskaper beträffande 
låg sugningsbenägenhet, god värmeledningsförmåga och dämningsförmåga och god sänkbarhet 
med segjärnets hållfasthet och seghet. Kompaktgrafitjärn har börjat byta ut gråjärn som 
motorblocksmaterial i bl.a. diesel- och bilmotorer samt fartygsmotorer.  Med att byta ut gråjärn 
mot kompaktgrafitjärn så har motoreffekterna ökat väsentligt, upp till 50 %. 

Kompaktgrafitjärn skiljer sig från andra gjutjärn med dess grafitstruktur. Likt gråjärnets grafit har 
grafiten i kompaktgrafitjärnet en nätliknande utbredning i metallsturkturen. Dock är grafiten 
kortare och tjockare med avrundade ändar och påminner om segjärnets grafit. Hållfastigheten är 
därför bättre än hos gråjärnet och gjutbarheten är bättre än hos segjärnet. (Karlebo Materiallära, 
Willy Leijon) 

 Gjutstål 3.1.2
Gjutstål kategoriseras efter legerade och olegerade. Gjutstål blir starkare än gjutjärn men i övriga 
punkter så är gjutjärn bättre i synpunkt då gjutstål är dyrare, suger och krymper mer vid stelning 
och svalning. Det är även svårare att gjuta i tunna dimensioner och är svårare att bearbeta. 
(Karlebo Materiallära, Willy Leijon) 
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 Aluminium 3.1.3
Aluminium kommer i många legeringar men är ungefär densamma. Till skillnad från gjutjärn och 
gjutstål så är aluminium ett lätt och mer segt material. Aluminium är även lättbearbetat, lätt att 
återvinna samt har god korrosionshärdighet. 

Aluminiumlegering EN AB-43000 
Användningsmöjligheter: För komplicerat, tunnväggigt, trycktätt och utmattningspåkänt gjutgods. 
Mycket god korrosionsbeständighet samt hög hållfasthet efter värmebehandling. (Stena u,d) 

Aluminiumlegering EN AB-44300 
Användningsmöjligheter: För komplicerat, tunnväggigt, trycktätt och utmattningspåkänt gjutgods 
med god korrosionsbeständighet. Speciellt för svårt, tunnväggigt gjutgods med god förlängning. 
(Stena u,d) 

3.2 Tillverkning  
 Pressgjutning 3.2.1

Pressgjutning fungerar som så att man pressar smält metall under tryck in i en gjutform. 
Med pressgjutning kan komplicerade detaljer framställas med stor måttnoggrannhet och bättre 
yttfinhet samt tunnare godstjocklek än t.ex. sandgjutning. Därmed kan man minska på 
bearbetningskostnader och få en billigare detalj. Däremot är verktygen för pressgjutning dyra och 
därför bör man inte trycka mindre serier än på 2000 enheter.(Evo gnosjö u,d) (Indart AB u,d ) 
(Tillverknings teknologi Anders E W Jarfors) (Wikipedia u,d) 

 Maskingjutning 3.2.2
Gjutmetoden fungerar som så att ”maskinen” komprimerar sand runt modell i antingen 
aluminium-, plast- eller trä. Modellen med ingjutningssystem återanvändas. Maskinformning är 
en automatiserad metod för att gjuta med engångsformar. Metoden lämpar sig för att gjuta små 
till stora volymer med möjlighet till hög produktionstakt. 

Yttfinheten är sämre än hos pressgjutning och godstjockleken på detaljen blir tjockare. 
Måttnoggrannheten är god och processen lämpar sig för tillverkningar av serier på 100 enheter 
och fler. (ADM Metodval AB, u,d) (Tillverknings teknologi Anders E W Jarfors) (Wikipedia 
u,d) 

 Vaxursmältning 3.2.3
Vaxursmältning går till på så sätt att man skapar modeller i vax. Sen sätter man in modellerna i ett 
”gjutträ” och doppar den i en keramisk substans. Vaxet smälts och hälls ut, sen häller man ner 
den flyttande metallen ner i gjuträdet som leder metallen till modellformarna. När metallen har 
stelnat så slås formen sönder. 

Fördelen med vaxformning är att det är en billig tillverkningsmetod om man har små serier att 
producera. Däremot så blir yttollerans sämre då och man inte kan gjuta alltför tunna 
enheter.(Indart AB u,d) (Tillverknings teknologi Anders E W Jarfors) (Wikipedia u,d). 
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3.3 Komponenter 
Här listas upp vilka typer av lager och skruvförband jag 
undersöker samt deras fördelar och nackdelar. Lagren 
kommer vägas mot varandra i beslutsmatriser samt mot vad 
som är mest prisvärt på marknaden.(Maskinelement Karl-

Olof  Olsson) 

 Kullager 3.3.1

Enradigt spårkullager 
Enradiga spårkullager är det vanligaste typen av lager på 
marknaden. Dess användningsområde är bland andra i motorer, 
bilar och hushållsmaskiner. Det enradiga kullagret kan ta emot 
last i radiellt-, samt i axiellt led. Det är ofta försedda med 
tätningar samt fyllda med smörjfett för enkelt underhåll. 
(Maskinelement Karl-Olof  Olsson) 

Sfäriskt kullager 
Det sfäriska kullagret har två rader med kulor. Tack vare dess 
sfäriska form på ytterringen kan lagret snedställas utan att riskera 
att dess funktion försämras. Dessvärre innebär det också att 
kontakterna mellan kulor och ytterring är ganska ogynnsamma 
och det har därför en låg bärförmåga. (Maskinelement Karl-Olof  
Olsson) 

Enradigt vinkelkontaktkullager 
Vinkelkontaktkullager har god förmåga att ta axiallaster i 
kombination med radiallaster. Det måste till och med vara 
axialbelastat för att lagret skall fungera. Om lagret inte får 
en axiallast faller lagret isär. Detta lager används i maskiner 
med höga hastigheter och förekommer för detta ändamål i 
flera specialvarianter. Den förekommer även som tvåradigt 
kullager, då har den en utformning som medför att den kan 
ta upp stora böjande moment. Så används den för att lagra 
bilhjul, framförallt framhjul. Det sparar både på vikt och 
utrymme. (Maskinelement Karl-Olof  Olsson) 

 Rullager 3.3.2
Cylindriskt rullager 
Detta lager är normalt avsätt enbart för radiella laster. Den kan med detta 
tillåta axeln att röra sig i axiellt led. Det klarar bara av några små 
snedställningar och används bl.a. i växellådor och järnvägsaxlar 
(Maskinelement Karl-Olof  Olsson) 

CARB-lager 
CARB-lager är en av få lagertyper som utvecklats under 
senare tid. Det är en form av mellanting mellan sfäriskt och 
cylindriskt rullager och har följande egenskaper. Det klarar 
att ta upp snedställningar hyfsat (liksom det sfäriska lagret) 

Figur 3.1-Enradigt 
spårkullager 
(Maskinelement Karl-
Olof  Olsson) 

Figur 3.2-Sfäriskt 
kullager 
(Maskinelement Karl-
Olof  Olsson) 

Figur 3.3-Enradigt 
vinkelkullager 
(Maskinelement Karl-
Olof  Olsson) 

Figur 3.4-Cylindriskt 
rullager 
(Maskinelement Karl-
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men kan också medge för axialförskjutningar (liksom det 
cylindriska lagret). (Maskinelement Karl-Olof  Olsson) 

 

 

 

 

 Glidlager 3.3.3
Glidlager fungerar allmänt som så att det är en form av 
metall eller smörjmedel som hindrar att inner- och 
ytterringen drar sina ytor mot varandra. Liksom alla lager 
fungerar glidlager bra när de jobbar under rätt belastning 
men om de står stilla för mycket så glider smörjningen 
undan och ringarna får kontakt. Det medför att lagren 
slits och till slut går sönder. Lagren innehåller en 
metallring som kallas ”lagermetall”. Den har i uppgift att 
skydda lagret vid start och stop samt maskinhaveri då 
maskinen blir stillastående. Den kan man ändra för att få 
olika önskade effekter, t.ex. om man vill ha ett lager som 
klarar höga hastigheter eller ett som klarar stora laster. 
(Maskinelement Karl-Olof  Olsson) 

Enkla osmorda glidlager 

Denna typ av lager är huvudsakligen enkla billiga lager 
för mindre krävande fall. Utöver att de är billiga behöver 
de ingen smörjning, vilket förutom en utebliven 
kostnad, också innebär att det inte tillkommer 
nedsmutsande smörjmedel. Lagret fungerar som så att 
en rund axel snurrar i lagerbussningen som tryckts in i 
ett utrymme i maskinen(Maskinelement Karl-Olof  
Olsson) 

Enkla smorda glidlager 
Enkla smorda glidlager är uppbyggda på samma sätt som de 
osmorda. Den enda skillnaden är att det finns ett 
smörjmedel närvarande. Sen finns det ofta någon form av 
mönster i lagerytan som har till uppgift att fördela 
smörjmedlet. (Maskinelement Karl-Olof  Olsson) 

 Lösbara förband 3.3.4
För att hålla kvar axeln i pumpen kommer det att behövas 
någon form av löstagbart förband för att kunna utföra 
service och underhåll på pumpen. Men det ska vara ett 
förband som inte kommer att skruva upp sig själv när axeln 
roterar.(Maskinelement Karl-Olof  Olsson) 

Kontramutter 
Den enklaste varianten för att lösbara förband är två 
kontramuttrar. Det innebär att sätta dit en mutter som 

Figur 3.5-CARB-lager 
(Maskinelement Karl-
Olof  Olsson) 

Figur 3.7-Glidlager (Maskinelement Karl-Olof  

Figur 3.6-Enkla osmort glidlager 
(Maskinelement Karl-Olof  Olsson) 

Figur 3.8-Smort glidlager (Maskinelement 
Karl-Olof  Olsson) 

Figur 3.9-Kontramutter 
(Maskinelement Karl-Olof  Olsson) 
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håller axeln på plats och en som låser muttern från att 
gänga upp sig själv. Detta fenomen förekommer hos 
cykelhjul för att hålla lager på plats på axeln. Skruvar man 
däremot för hårt riskerar man att låsa hela lagret. 
(Maskinelement Karl-Olof  Olsson) 

 

 

 

NORD-LOCK 
NORD-LOCK består av två brickor med lutande 
ytor. Mot underlaget och muttern eller skruvhuvudet 
finns det vassa räfflor. Om muttern tenderar att 
vridas upp kommer skruven sträckas mer eftersom 
a>b (se figur (a=alfa, b=beta)). (Maskinelement 
Karl-Olof  Olsson) 

 

 
Figur 3.10-NORD-LOCK (Maskinelement Karl-Olof  
Olsson) 
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 Koncept 4
4.1 Pumpens egenskaper 

 Pumphuset 4.1.1
Med att behålla gränssnitt och kammarens storlek där vattnet färdas kan man anse att pumpen 
kommer att fungera lika bra som sin föregångare. Genom att ta bort smörjskruven och göra 
pumphuset kompatibel till att använda lager istället så ökar man längden pumpen kan gå utan 
underhåll. 

 Lager 4.1.2
Genom att byta ut smörjfettet som rotationshjälpmedel till standardiserade lager så minskar man 
underhållet och ökar möjligheten att kunna byta ut lagret om det skulle gå sönder. 

Då huset är kompatibelt för standardlager så kan man lätt hitta ett nytt lager då det finns samma 
storlek hos alla företag och i alla typer av lager. 

 Fläkt 4.1.3
Fläkten kommer ha samma ”fläkt” som transporterar vattnet. Enda skillnaden är att axelns 
gängning i toppen kommer att bli högergängning för att minska risken av förvirring samt att 
kunna använda standardiserade muttrar. 

 Remhjulet 4.1.4
Remhjulet görs om från kilrem komparabel till flatrem komparabel för att slippa ta av remhjulet 
vid byte av fläktrem.  

Likt fläktaxeln kommer remhjulet bytas från vänster till högergängning för att underlätta service 
samt byte. 
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4.2 Pumpen 
 Idégenerering 4.2.1

 

  

Figur 4.1_Idéritningar 
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 Grundkoncept 4.2.2
Grundkonceptet är att utgå från FLOOD-pumpens hus då den har samma form 
och storlek. Därefter göra huset kompatibelt för ett lager samt en gummipackning. 

 

Figur 4.2-Grundkoncept 

 Pump 1 4.2.3
Pump 1 har en vanlig bricka i aluminium som försluter lagret och 
gummipackningen. Den är ej gängad utan den hålls på plats med hjälp av remhjulet 
som skruvas på.  

 

Figur 4.4-Pump 1 default vy Figur 4.3-Pump 1 snittvy 



12 
 

 

 Pump 2 4.2.4
Hos pump 2 är brickan omslutande kring huset och försluts med ett gängat 
skruvförband. Pumphuset har motsvarande gängning så att lager och packningen 
stannar på plats. 

 Pump 3 4.2.5
Pump 3´s bricka liknar brickan hos pump 2 med att den är omslutande kring 
pumphuset. Däremot har brickan ej någon gängning. Med det så ligger brickan på 
plats med hjälp av remhjulets skruvförband precis som hos pump 1. 

 

Figur 4.6-Pump 2 default vy Figur 4.5-Pump 2 snittvy 

Figur 4.7-Pump 3 default vy Figur 4.8-Pump 3 snittvy 
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 Val av pump 4.2.6
Pumpen jag har valt att gå vidare med är pump 1 då den har mindre komplexa 
tillbehörskomponenter. Samt, att det blir säkrare toleranser vid gängningen då man troligen 
kommer behöva vaxformsgjuta enheterna. Med att man kör på formen som brickan har är 
chansen trolig att den finns som standardiserad och är lätt att hitta för samtliga privatpersoner. 
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 Resultat och diskussion 5
5.1 Pumpen 

 Tillverkningsmetod 5.1.1
Tillverkningsmetod kommer i slutändan vara företaget som bestämmer men om jag skulle 
rekommendera någon så skulle det vara antingen maskingjutning eller vaxursmältning då de är 
bäst anpassade för små serier. Om man eventuellt skulle få för sig att öka produktionsstorleken 
till över 2000 stycken eller fler enheter skulle pressgjutning vara mer lämplig för produktion då 
man får en bättre yttollerans och kan få mer komplexa detaljer. 

 Materialval 5.1.2
Efter att ha använt Pughs matris fick jag fram att det mest lämpade materialet är gråjärn då det 
har bäst egenskaper. Gråjärn hade bäst egenskaper då det klarar av vibrationer bäst samt att det är 
ett billigt och enkelt material att gjuta samt bearbeta. Den punkt som gråjärn gjorde dåligt ifrån 
sig på var arbete under vatten.  

Det material som gjorde sig bäst efter gråjärn var aluminium då det är ett material som klarar av 
att arbeta i vatten samt det är ett lätt material. De kategorierna som aluminium gjorde sig sämre 
ifrån än gråjärnet var vibrationsabsorberande. 

 

Tabell 6.-Beslutsmatris på material 
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 Komponentval 5.1.3
Efter beslutsmatriser så kom jag fram till resultatet att det mest lämpade kullagret är ett enradigt 
kullager då den hade bäst i pris kategorin. 

Glidlager är den som klarar att göra arbete i vatten bäst. Men med att de är dyrare än de andra 
lagren samt att de inte klarar att vara stillastående under längre tid blir de inte aktuella att använda 
som lager till denna pump. 

 

 

Tabell 6.-Beslutsmatris på lager 

 Diskussion 5.1.4
Efter att ha använt flera beslutsmatriser kom jag fram till att det mest lämpade materialet blev 
gråjärn då det fick högst nettovärde. Jag kommer att rekommendera att välja det materialet till 
huset samt remhjulet då den uppfyllde dem högst värderade kategorierna så som 
vibrationsdämpande. Även fast gråjärn ger upphov till korrosion är den mest lämpad för till 
pumpen. Så länge man applicerar rätt legering så står pumpen emot korrosion. Däremot 
rekommenderar jag att använda aluminium till användning av dem övriga komponenterna så som 
fläktaxeln samt fläkt-propellern och övriga komponenter. 

Men efter att ha talat med gjutföretaget Liljenberg så kom resultatet fram till att dem tar upp en 
kalkyl på gjutning av pumpen och dess komponenter då huset och remhjulet är i gråjärn och 
fläkten är i aluminium. De rekommenderade att skicka produkterna till ett annat företag för 
efterbehandling då det inte var något de själva gjorde i de materialen. Däremot så 
rekommenderade dem att göra komponenterna i rostfritt stål och tar fram en kalkyl på det. 

När det kommer till lager är det glidlager som är mest lämpat för arbete där det finns en risk för 
att vatten kommer i kontakt med lagret. Det finns däremot en risk att lagret behöver bytas efter 
varje gång pumpen har stått stilla under längre perioder och eftersom att bilen står stilla större del 
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av året så är den inte lämpad för detta arbete. Men med att använda ett enradigt kullager så drar 
man ner priset samt att den klarar att vara stillastående under långa perioder utan att dess 
egenskaper drastiskt försämras.  

Efter att ha pratat med lagertillverkarna Internordic så fick jag bekräftat av dem att det inte skulle 
fungera att köra med glidlager eftersom den kommer stå still allt för ofta och länge. Dem 
rekommenderade ett enradigt kullager och till det ha en kompletterande gummitätning för att 
hindra att vatten tar sig in i lagret. 

Jag har även undersökt ifall det finns färdiga standardlagersatser för pumpar. Jag hittade inga 
kullagersatser som hade kombination av kullager samt radialtätningar. Det jag däremot hittade var 
att det fanns kullagersats med lager och bricka i någon form av termoplast. Det är tyvärr inget jag 
kan tillämpa till denna pump då lagret behöver en tätning som sluter tätt inifrån pumpen och inte 
utifrån.(Maskinklippet, u.d). 
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 Slutsats  6
6.1 Renderade miljöbilder 

 

Figur 6.1-Renderad verkstadsmiljö 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.2-Rederad miljöbild (vitt rum) 



18 
 

6.2 Komponentval 
I och med att ett av målen var att alla komponenter skulle vara standardiserade för att underlätta 
service och lättillgänglighet beslutade jag att välja följandeföljande komponenter. 

 Lager och tätning 6.2.1
Lagret blir ett enradigt spårkullager som är ett standardiserat lager som finns hos de flesta 
kullagerleverantörer och finns även som andra lagertyper. 

Mått lager  

Innerdiameter: 10 mm 

Ytterdiameter: 26 mm 

Bredd: 8 mm.  

Tätningen är en gummitätning som finns hos de flesta kullagerleverantörernas 
standardkomponent. 

Mått tätning 

Innerdiameter: 10 mm 

Ytterdiameter: 26 mm 

Bredd: 7 mm 

 Mutter, brickor och gängning 6.2.2
Muttern är en standard ISO mutter. 

Mått mutter 

Gängning: M11x1 

Bredd: 6 mm 

Hos Nord-lock kan man hitta Nord-lock brickor i det flesta storlekar, den jag valt att använda är 
NL 3/8 brickan. 

Mått Nord-lock 

Innerdiameter: 10.30 mm 

Ytterdiameter: 21 mm 

Bredd: 2.50 mm 

Förslutningsbrickan är en standardbricka som går att hitta oss de flesta skruvförbandsförsäljare 
samt hos de flesta byggvaroförsäljare. 

Mått förslutningsbricka 

Innerdiameter: 10 mm 

Ytterdiameter: 35 mm 

Bredd: 3 mm 
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Figur 6.1- Beräkning av kullager 

 Beräkning av lager 6.2.3
Momentkraft från drivremmen 
Moment kring punkten O = MO 

Moment kraften som påverkar lagret = X 

Kraften från drivremmen = Y 

Y = 150N 

: 150 ∗ 0,012 ∗ 0,013	 ∗ 0,013 0 

: 150 ∗ 0,012 	 ∗ 0,013 ∗ 0,013 

: 150 ∗ 0,012 	2 ∗ 0,013  

:
150 ∗ 0,012
2 ∗ 0,013

	 69,2  

Den kraften drivremmen utsätter lagret för är 
69,2N vilket inte kommer att förstöra lagret då 
lagret klarar en kraft på 1,96 kN.  

Momentkraft tillåtet från drivremmen 
Moment kring punkten O = MO 

Moment kraften som påverkar lagret = X 

Kraften från drivremmen = Y 

X = 1960N 

: ∗ 0,012 1960 ∗ 0,013	 1960 ∗ 0,013 0 

: ∗ 0,012 	1960 ∗ 0,013 1960 ∗ 0,013 

: ∗ 0,012 	2 1960 ∗ 0,013  

:
2 1960 ∗ 0,013

0,012
	 4246,6 4,25  

Den kraft drivremmen behöver utsätta pumpen för 
att lagret ska förstöras är 4,25kN 

  



20 
 

6.3 Gjutning 
Efter att gjutleverantören återkom med kostnadskalkylen resulterade det i att pågrund av den låga 
volymen och den höga verktygskostnaden för aluminium har det avstått från det alternativet. Men 
de tog fram en kostnadskalkyl på gjutjärn (Q325) och rostfritt stål (SS304) (se Tabell 6.1). 

 
Tabell 6.1-Kosnadskalkyl gjutning 

6.4 Kostnadskalkyl 
Då tiden blev knapp ingår ej legering och ytbehandling av delar, förslutningsbricka, mutter (M11) 
samt Nord-lock bricka (M11). För beräkning av totalkostnad för en komplett pump görs följande 
beräkning. 

Pris per enhet * antal enheter = kostnad för antal enheter 

Sedan summeras pris för fläkt, remhjul, pumphus, kullager och gummitätning till en totalsumma 
för tillverkning av pump i respektive material.  

Eftersom gjuteriföretaget kalkyl var gjord i amerikanska dollarn så räknas kalkylen om till svenska 
kronan för att kunna göra en totalkostnads beräkning. USD ligger idag (2015-12-07) på 8,50 kr.  

Kullager:   91,44*1500=137 160 kr 

Gummitätning: 34,70*1500=52 050 kr 

Summa (SS304): 8,50*(7 950 + 13 500 + 30 675) + 137 160 + 52 050 = 623 272,5 kr 

Summa (Q235): 8,50*(6 135 + 10 500 + 23 325) + 137 160 + 52 050 = 528 870 kr 
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