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Förord 
Detta examensarbete har genomförts vårterminen 2019 på Cranab AB i Vindeln. Arbetet har 
utförts av Zebastian Forsgren som studerar till Högskoleingenjör i maskinteknik på Umeå 
universitet. 
Tack till Cranab AB Vindeln som lät mig göra mitt examensarbete hos företaget. Tack till alla som 
arbetar på Cranab som hjälpt till med frågor och funderingar.  
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Sammanfattning 
Cranab är ett företag som tillverkar bland annat kranar och gripare. Kranarna sitter bland annat 
på skotare, skördare och lastbilar. Under tillverkningsprocessen används en krympbänk för att 
montera ihop två delar.  Krympbänken används vid tillverkning av kranens pelare. Mer specifikt 
för att montera ett kuggämne på ett pelarrör. Den nuvarande bänken använder sig av 
gasbrännare för att värma upp röret och sedan pressas kuggämnet in. Sedan när röret har svalnat 
så sitter pelarröret och kuggämnet fast med varandra med hjälp av ett krympförband. Detta 
examensarbete går ut på att ta fram ett förslag på en ny krympbänk. Metoden som användes för 
att utföra arbetet var att studera den nuvarande krympbänken och sedan med hjälp av Autodesk 
Inventor rita upp en ny ritning.  Förslaget som tagits fram använder sig av en induktionsvärmare 
istället för gasbrännare. Resultatet av detta arbete är en uppritad krympbänk med tillhörande 
beräkningar och förklaringar om induktion och jämförelser på olika typer av induktionsspolar.  
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Abstract 
Cranab is a company that specializes and manufactures cranes and grippers for forwarders, 
harvesters and trucks. During the manufacturing process, a shrink fit bench is used to assemble 
two parts together. The part that is being assembled is called a pillar. The pillar has two big 
components, a pipe and a splined part. These two parts is being assembled in the shrink fit 
bench. The current shrink fit bench is using a propane torch to heat the pipe so the splined part 
can be inserted. After the pipe has cooled down the part is assembled with a shrink fit. The 
purpose of this thesis is to draw and deliver a new concept of a new and improved shrink fit 
bench. The method used is to study the current shrink fit bench and draw a new one using 
Autodesk Inventor. The new and improved shrink fit bench is using an induction heater instead of 
a propane torch. The result of this work is a shrink fit bench with drawings and associated 
calculations and explanations of induction and comparisons on different types of induction coils.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund med kortfattad presentation av företaget 
Arbetet utförs på Cranab i Vindeln. Cranab tillverkar och utvecklar kranar, gripar och buskröjare. 
Kranar och gripar används bland annat till skördare, skotare och lastbilar. Produkterna tillverkas 
från råmaterial till färdig produkt i fabriken d.v.s. allt från tillverkning av profiler som kranen 
byggs upp av till lackering och montering av färdig produkt. Företaget har två fabriker i Vindeln, 
Cranab 1 och Cranab 2. I Cranab 2 påbörjas tillverkning med svetsning och bearbetning. På 
Cranab 1 så sker viss bearbetning och där sker även lackering och slutmontering. 
Pelaren som är en del av kranen tillverkas bland annat i en krympbänk (se figur 1). Krymbänken 
används för att montera pelarröret med kuggämnet. 
 

 
Figur 1 Nuvarande krympbänk. 

1.2 Syfte och problemställning  
Idag sker fastsättning av kuggämnet på pelaren i en så kallad krympbänk. Pelarröret värms upp 
med en gasbrännare så att det utvidgas, efter det så pressas kuggämnet in i röret och sedan när 
det svalnar så krymps röret fast på kuggämnet. Den nuvarande krympbänken skall bytas ut med 
en ny krympbänk. Syftet med detta projekt är att ta fram ett nytt förslag på en krympbänk som 
inte ska använda en gasbrännare. Den sa vara utrustad med en induktionsvärmare för att värma 
pelarröret. Den ska vara förbättrad och skall underlätta hopsättning av delarna. 
 

1.3 Mål 
Målet är att inom 10 veckor konstruera en ny krympbänk som använder sig av 
induktionsvärmare. Den skall ritas upp och information om induktionsvärmaren skall tas fram och 
jämförelse på olika induktionsspolar ska göras.. 
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1.4 Kravspecifikation 
● Den nya krympbänken skall använda en induktionsvärmare för att värma upp pelarröret. 

● Den nya krympbänken skall kunna återanvända vissa verktyg som används för att 

montera lager och regnskydd. 

● Man skall kunna byta riktning på pressen och backa loss kuggämnet om man märker att 

man inte kommer kunna pressa ihop delarna. 

● Den nya krympbänken skall ritas upp i programvaran Autodesk Inventor. 

  

1.5 Avgränsningar 
I detta arbete så skall ett förslag på en ny krympbänk levereras. Bänken skall ritas upp i Inventor. 
Arbetet skall utföras under 10 veckor där några veckor på slutet av perioden skall användas till 
rapportskrivning. 
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2. Teori 
2.1 Pelare i krympbänk 
En pelare är basen på kranen. Den är den första delen av kranen (Figur 2) som är fäst till t.ex. 
lastbilen eller skogsmaskinen. En komplett pelare består av många olika delar när den är 
färdigtillverkad som svetsas och skruvas fast. Innan något fästs på pelaren så fästs ett kuggämne 
(Figur 3) på pelarröret  (Figur 4), se Figur 5.  
 

 
Figur 2 Komplett kran med röd pil som pekar på pelare. 

 
Figur 3 Kuggämne. 
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Figur 4 Pelarrör med regnskydd. Regnskydd indikerad med röd pil. 

 
Figur 5 Kuggämne och pelarrör monterade tillsammans (Kort modell). 

 
Kuggämnet är den del av pelaren som pekar neråt och går in en hydraulisk driven motor som 
möjliggör kranen att snurra. Kuggämnet fästs med hjälp av ett krympförband (Se avsnitt 2.2). 
Pelarröret läggs upp i krympbänken (se Figur 1) som används för att underlätta fastsättningen. 
Pelarröret värms upp till en förbestämd temperatur som varierar mellan 350-400°C beroende på 
storlek på pelaren. Sedan pressas kuggämnet in i pelarrörets ände. När röret svalnar så förbinds 
delarna med varandra i ett krympförband. Pelarrörens ytterdiameter varierar mellan ca 180 mm 
till 232mm, godstjockleken varierar mellan 16mm till 20mm. Den delen av röret som skall värmas 
upp är ca 420mm från ena änden av röret och in mot mitten. Ca 200mm in från kanten så sitter 
det ett regnskydd som bygger ca 50mm på diametern, se figur 3. 
  

2.2 Krympförband 
Ett krympförband är ett sätt att sammanfoga två detaljer. Det är ett förband där man använder 
värme och/eller kyla för att expandera eller krympa detaljer för att möjliggöra att man kan pressa 
ihop dem med varandra. Sedan när det återgår till rumstemperatur så krymps eller sväller de 
ihop med varandra. Olika material expanderar olika mycket när de värms upp. Detta beror på att 
de har olika värmeutvidgningskoefficient. Detta gäller även vid nedkylning av ett material. [1] 
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2.3 Induktionsvärmare 
En induktionsvärmare värmer upp ett elektriskt ledande material genom att skicka växelström 
genom en spole. Spolen är oftast gjord av koppar. När växelströmmen passerar genom spolen så 
bildas ett magnetfält runt spolen. Detta magnetfält påverkar materialet och sätter elektronerna i 
rörelse i materialet, vilket hettar upp materialet. Beroende på materialets egenskaper så hettas 
materialet upp olika mycket. Om materialet är magnetiskt eller inte har betydelse hur det 
påverkas av induktionsvärmaren. Om materialet leder ström eller inte har väldigt stor betydelse. 
Om materialet inte leder ström så påverkas inte materialet av magnetfälten och ingen värme 
genereras.[1] 
 
Olika induktionsspolar har olika verkningsgrader. Detta beror på var magnetfältet bildas och vart 
det fokuseras mest. En spiralspole med materialet som ska värmas på insidan spolen har 
verkningsgrad på ca 75-80% om materialet är magnetisk ledande. Detta är relativt högt jämfört 
med andra typer av spolar tack vare att magnetfältet samlas mest i mitten på spolen och därför 
är det mest effektivt där. Om man jämför det med en invändig spiralspole som är placerad på 
insidan av t.ex. röret som ska värmas. En sådan spole har verkningsgrad 40-50%. [2] 
 

2.4 Värmekapacitivitet 
Specifik värmekapacitivitet är hur mycket energi det behövs för att värma upp ett kilogram av ett 
visst ämne en grad Celsius. Kelvin och Celsius fungerar lika väl som enhet eftersom det är 
skillnaden som är viktig och Kelvin och Celsius har samma stigning men olika nollpunkter [1]. 
 
Tabell 1 Tabellen visar beteckning med förklaring och enehet för avsnittet Värmekapacitivitet 2.4. 

Beteckning Förklaring Enhet 

Q Värmemängd kJ (kilojoule) 

M Massa kg (kilogram) 

C Specifik Värmekapacitivitet kJ/(kg*K) (kilojoule per Kilogram kelvin) 

T1 Starttemperatur °K (grader kelvin) 

T2 Sluttemperatur °K (grader kelvin) 

            Energi som strömkällan ska 
leverera 

J (joule) 

       Verkningsgrad spole Förändringsfaktor 

              1 - värmeförluster Förändringsfaktor 

T Uppvärmningstid s (sekund) 

            Effekt kJ/s eller kW (kilowatt) 
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Formel 1 nedan används för att beräkna hur mycket värmeenergi som behövs för att värma en 
viss massa viss många grader. 
                  (1) 
 
Formel 2 nedan används för att beräkna hur mycket energi som induktionsvärmaren måste 
leverera med verkningsgrad och förluster inräknade.  
                                        (2) 

 
Formel3 används för att beräkna effekt. 
                              (3) 

 

2.5 Övriga formler 
Övriga formler som används i för att genomföra beräkningar i arbetet. 
 
Tabell 2 Tabellen visar beteckning med förklaring och enehet för avsnittet Övriga formler 2.5 

Beteckning Förklaring Enhet 

D1 Ytterdiameter m (Meter) 

D2 Innerdiameter m (Meter) 

L Längd som skall värmas upp m (Meter) 

Ρ Densitet kg/m^3 (Kilogram per 
kubikmeter) 

M Massa Kg (Kilogram) 

 
Formel 4 används för att beräkna massa på ett rör. 
                                ρ    (4) 
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3. Metod 
3.1 Nulägesanalys 
Det första som gjordes var en nulägesanalys för att hitta problemen med den nuvarande bänken 
och för att se vad som skulle förbättras. Detta gjordes genom att studera hur bänken används 
och intervjua personen som stod och arbetade med bänken. Ett problem som hittades var att i 
den nuvarande bänken så värms röret upp med gasbrännaren och sedan måste det flyttas till en 
annan del av bänken innan det kan pressas ihop. Detta görs utan travers och medan röret är 
varmt. Risk för att bränna sig eller klämma sig finns när röret flyttas. Ett annat problem är att när 
röret ligger för att pressas ihop med kuggämnet så linjerar det inte upp med kuggämnet. Så 
brytjärn måste användas för att vinkla röret så att det ska linjera upp med kuggämnet så att det 
kan pressas ihop. Detta leder till att mycket fysisk arbetskraft måste användas vid hopsättning av 
delarna. 
Information samlades in om längd och diameter på pelarna och vilka temperaturer som de ska 
värmas upp till. Denna information är viktig och behövs när designen på krympbänken skall tas 
fram. 
 

3.2 Tidigare arbeten 
Det undersöktes om tidigare arbeten har gjorts på företaget inom detta ämne. Det som hittades 
var att en offert hade begärts på induktionsutrustning. Projektet lades ned på grund av att 
kostnaden var för hög. 
           

3.3 Undersökning av olika typer av spolar 
En undersökning gjordes på olika induktionsspolar. Vilken spole som skulle passa bäst för att 
värma upp röret. I undersökningen så studerades hur de olika spoltyperna skulle fungera till 
uppvärmningen av pelarröret. En tabell gjordes för att jämföra de olika spolarna. I tabellen så 
listades det upp olika parametrar som fick poäng beroende på hur bra/effektiv den var på just 
den parametern. Varje parameter fick varsin faktor som visade hur viktig den parameter var. 
Parametrarna valdes utifrån det som var viktigt för just detta projekt.  
 

3.4 Beräkning av effekt till induktionsvärmaren 
Beräkningar gjordes för att veta hur mycket energi som behövs för att värma upp röret så att en 
strömkälla kunde väljas för induktionsvärmaren. För att genomföra beräkningarna behövdes viss 
information som också samlades in, t.ex. uppvärmningstiden och verkningsgrad på spolen. Excel 
användes för att genomföra beräkningarna för att enkelt kunna ändra siffror och göra 
beräkningarna enkla. 
 

3.5 Konstruktionen av krympbänk 
Efter insamling av informationen om induktionsutrustningen och problemen med den nuvarande 
krympbänken var gjord konstruerades den nya krympbänken. Allt ritades i Inventor och ett 
artikelnummer valdes. Allt ritades upp för att så mycket som möjligt ska kunna tillverkas på 
Cranab i Vindeln med de maskiner och material som fanns tillgängliga. Vissa maskiner klarar bara 
av vissa storlekar på plåtar eller metallbitar. Det var man tvungen att tänka på när 
konstruktionen bestämdes så att den går att tillverka i fabriken. Den nya bänken ritades upp och 
förbättringar gjordes för att slippa de problem som fanns på den gamla bänken. Några av de 
lösningar som finns på den gamla bänken återanvändes men förbättringar gjordes. Ingen speciell 
metod användes vid ritning av bänken. Allt ritades eftersom och ändrades efter att fel hittades. 
 

3.6 Kostnadssammanställning 
Kostnaden för induktionsutrustningen skulle undersökas. Det kontaktades olika leverantörer och 
begärdes offerter för att undersöka och se vad kostnaden skulle bli. En lista med alla kostnader 
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på induktionsutrustningen gjordes i Excel och det räknades ihop vad det ungefärliga priset skulle 
bli för utrustningen som kommer användas för att jämföra de olika utrustningarna.  
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4. Resultat 
4.1 Val av spole 
Fem olika spolar undersöktes och jämfördes med varandra. 
 

4.1.1 Utvändig spole 
En utvändig spole som träs på utsidan av pelarröret har en verkningsgrad mellan 75-80% [2]. 
Enligt leverantör räcker det med en spole för alla rör dimensioner, så endast en behövs köpas in. 
Innerdiameter på spolen måste vara minst 50mm större än största diameter på pelarröret för att 
passa över regnskyddet. Den har kort ställtid för det är bara att trä den utanpå pelarröret.  
 

4.1.2 Invändig spole 
En invändig spole som är på insidan röret har en mindre verkningsgrad än den utvändiga spolen, 
40-50% verkningsgrad [2]. Eftersom den har mindre verkningsgrad så behövs det flera spolar för 
att det ska fungera med alla olika rör dimensionerna enligt leverantör. Har man bara en 
dimension så fungerar det dåligt och den blir för ineffektiv för de större rören. 
 

4.1.3 Delbar utvändig spole 
Delbar spole, liknande som 4.1.1 fast med två halvor med gångjärn. Denna spole kan ha en 
mindre innerdiameter än den utvändiga spolen. Den har lika stor verkningsgrad men den 
kommer närmare materialet för att den kommer förbi regnskyddet. Den kostar betydligt mer än 
vad en specialbeställd utvändig spole kostar enligt leverantör. 
 

4.1.4 Induktionskabel 
Böjbar induktions kabel som man lindar runt den del man vill värma upp. Har en låg kostnad och 
är effektiv [2]. Kabeln ligger direkt mot materialet och lindas runt röret så det liknar en spole. Den 
har en hög ställtid när den måste lindas runt röret och sedan lindas av. Kabeln klarar en 
temperatur upp till 400°C, vid högre temperaturer så måste en skyddsmatta användas för att inte 
överhetta kabeln. 
 

4.1.5 Induktionskabel med stöd 
Böjbar induktions kabel som lindas runt en hållare för att minska ställtiden. Mindre effektiv än 
induktionskabel som lindas direkt runt pelarröret för att den kommer längre ifrån pelarröret. 
Innerdiameter måste vara minst 50mm större än diametern på det största pelarröret är för att 
kunna träs över regnskyddet. 
 

4.1.6 Jämförelse av olika spoltyper 
Tabell 3 nedan visar en jämförelse av det olika spolarna. Varje parameter kan ha en siffra mellan 
1-10 och sedan multipliceras faktorn in med den. Varje parameter har en faktor som visar hur 
pass viktig just den parametern är. Summa (med faktor) visar summan av alla parametrar med 
faktor inmultiplicrad. Hög siffra motsvarar ett bra resultat. 
 
Tabell 3 Jämförelser på olika spoltyper.

 

Resultatet av jämförelsen visade att induktions kabel med stöd fick mest poäng. 
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4.2 Effekt på strömkälla 
Effekten på strömkällan till induktionsvärmaren måste leverera en effekt på minst 22,16 kW för 
att kunna värma upp det största pelarröret på 12 minuter. Detta är beräknat med verkningsgrad 
på spolen och en uppskattning av värmeförluster (Se bilaga 1). 

 

4.3 Krympbänk       
Bilden nedan (Figur 6) visar färdigritad krympbänk uppritad i Inventor. Krympbänken är komplett 
med all utrustning och med ett pelarrör och kuggämne upplagd i bänken redo för att pressas 
ihop. Den blå lådan till höger i bilden nedan (figur 6) är strömkällan till induktionsvärmaren.  

  
Figur 6 Komplett krympbänk med pelarrör och kuggämne i. 
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Bilden under (Figur 7) visar fästanordning för att fästa pelaren i bänken. Fästanordningen har två 
uppgifter, centrera pelarröret så att den linjerar upp med kuggämnet och att fästa pelarröret så 
att den inte följer med när man backar med pressen. Fästanordningen passar alla tre storlekar av 
pelarrör genom att snurra på toppen och att byta ut stödet under. 

 
Figur 7 Fästanordning. 
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Fästanordning med stopp (Figur 8). Samma princip Figur 7 men med en stopp så att inte röret 
glider iväg när kuggämnet skall pressas ihop som är markerad med en röd pil.  
 

 
Figur 8 Fästanordning med stopp. Stopp markerad med röd pil.  
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Fästanordningen nedan (Figur 9) är för att fästa kuggämnet (Figur 3), passar alla olika typer av 
kuggämnen tack vare att stödet (Figur 10) och centreringsring är utbytbara mot detaljer med 
passande dimensioner. Centreringsring är färgad gul på bilden.  

 
Figur 9 Komponent för att fästa kuggämne. 

  



 

14 
 

Stöd för pelarrören och kuggämnen visas i bilden nedan (Figur 10). Det finns olika diametrar så 
att det passar alla olika dimensioner på pelarrören och kuggämnena.  
 

 
Figur 10 Stöd för kuggämne och pelarrör. 

Klämman i (Figur 11) kläms i spåret i kuggämnet som hindrar kuggämnet att röra sig när man 
pressar och drar i bitarna(Se Figur 13). 

 
Figur 11 Klämma som kläms på kuggämnet. 
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Bilden nedan (Figur 12) visar låsning som låser de olika delarna av bänken. Låsning så att inte 
delarna glider på skenan mellan balkarna. Denna typ av låsning sitter på alla delar av bänken. 

 
Figur 12 Låsning av dela r som monteras på bänken mellan balkarna. 

Fästanordning för kuggämnet nedan (Figur 13) har alla delar på plats och åtdragna. 

 
Figur 13 Kuggämne i fästanordning. 
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När kuggämnet skall sättas i bänken används komponenten som visas i Figur 9. Först väljs rätt 
centreringsring. Den skall vara rätt diameter så att inte kuggämnet glappar. Efter det så förs 
kuggämnet in genom det stora hålet. Sedan så stänger man klämman så att den sitter fast i 
spåret på kuggämnet. Efter det så dras det åt med skruven i Figur 14.

 
Figur 14 Åtdragningsskruv. 
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Figur 15 visar hållaren med kabeln lindad runt som möjliggör att man enbart behöver trä stödet 
över pelarröret och inte behöver linda kabeln runt. Kabeln är markerad med orange färg. De ljusa 
stängerna är keramik som har i uppgift att hålla kabeln på rätt ställe och att inte påverkad av 
induktionsvärmaren. Materialet är inte bestämt än. 
 

 
Figur 15 Induktionskabel med hållare. 
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5. Diskussion och slutsats 
5.1 Val av spole till induktionsutrustning 
Det finns många olika utformningar av spolar att välja på. Den spole som passade bästa för just 
detta syfte är Induktionskabeln med stöd. Stödet är bra för att det kortar ner ställtiden mycket. 
Utan den så hade man behövt linda kabeln runt röret varje gång och sedan när den var klar och 
uppvärmd så är man tvungen att ta av den medan den är varm. Men med stödet så kan man bara 
trä den över eftersom den sitter på stödet. Stödet är gjort i metall och någon typ av keramik som 
inte är bestämd än. Det mesta kan göras i fabriken på Cranab, keramikrören måste undersökas 
vidare på hur de skall tillverkas och vilket material som skall användas. Inget av detta är provat i 
verkligheten utan är bara teorier ännu. Test måste göras för att se hur det fungerar. 
 

5.1.1 Utvändig spole 
Det som gjorde att just denna typ av spole inte var så lämplig för just detta syfte var mycket på 
grund av priset. Priset om man skall specialbeställa en spole utformad för just detta är för högt. 
Annars så är det en bra lösning som skulle fungera. En kort undersökning om att tillverka en egen 
spole på plats hos Cranab gjordes men det resulterade i att mycket erfarenhet krävdes och att 
det inte var enkelt. 
 

5.1.2 Invändig spole 
Om man skulle använda en invändig spole så rekommenderas det av återförsäljaren att det skulle 
användas flera spolar för att verkningsgraden var för låg, att om man bara skulle ha en storlek så 
skulle den vara för ineffektiv för att kunna värma det största rören och om man gjorde den större 
så skulle den inte passa i de mindre rören. 
  

5.1.3 Delbar utvändig spole 
Den utvändigt delbara spolen tror jag är den mest effektiva och bästa spolen och även där var det 
priset som var för högt. Den kan ha en mindre innerdiameter än den vanliga utvändiga spolen. 
Den kommer närmare materialet och blir mer effektiv. Den behöver inte ta hänsyn till 
regnskyddet och innerdiametern kan vara just större än vad ytterdiametern på det största röret 
är. Detta är bra för att då när man ska värma det rör med minsta diametern så kommer den 
fortfarande vara effektiv eftersom den inte är mycket större än vad röret är. 
 

5.1.4 Induktionskabel 
Induktionskabeln är den billigaste lösningen. Den lindas runt röret och ligger direkt mot röret. 
Detta gör att den blir effektiv och anpassningsbar för att värma olika saker i olika dimensioner. 
Men det som gör att inte just denna är lämplig är att det kommer att ta för lång tid att linda 
kabeln runt röret, och sedan när det är varmt och man pressat ihop delarna så ska man ta av 
kabeln. Kabeln kommer att vara varm och blir därför ännu svårare att hantera.  
 

5.1.5 Induktionskabel med stöd 
Induktionskabeln med stödet möjliggör en mindre ställtid än utan stödet. Stödet är tänkt att vara 
i mesta del av metall, förutom stängerna som skall vara tillverkade i någon typ av keramik. Inget 
material eller leverantör på det materialet har valts ännu. Mer information måste samlas om 
vilken typ av keramik eller om något annat material kan användas som inte påverkas av 
induktionsvärmaren. En nackdel med stödet är att kabeln kommer en bit bort från materialet 
som skall värmas. Den kommer inte vara lika effektiv och det kommer att behövas mer effekt och 
ström för att värma upp röret. En fördel med stödet är att man kanske inte behöver använda sig 
av skyddsmattan för att den kommer en bit ifrån materialet som är varmt. Därför är det viktigt 
att materialet som kabeln skall lindas runt inte påverkas av induktionen. Detta är inget som har 
provats praktiskt utan är bara ett förslag. Det måste göras tester för att verifiera att det fungerar 
som det är tänkt.  
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5.2 Beräkningar 
Beräkningar som gjordes är ett bra sätt att se hur mycket effekt som behövs för att värma upp 
materialet på den tid som finns tillgänglig. Värmeförluster har uppskattats. Detta gör att 
beräkningar inte är helt korrekta. Värmeförluster och verkningsgrader har överdrivits lite för att 
vara på den säkra sidan när man räknar. De strömkällor som hittades att välja mellan och som var 
relevanta till detta projekt var på 10kW, 40kW eller 80kW. Effekten som räknades fram var på ca 
22kW. Så någon av de två större strömkällorna måste väljas. Ett test gjordes på att optimera 
verkningsgraden och öka uppvärmningstiden lite men resultatet var fortfarande över 10kW. Den 
strömkälla som är på 10kW är betydligt billigare men den hade för lite effekt för att kunna 
användas. Alla beräkningar är gjorda på den största pelaren för att det är det röret som kräver 
mest effekt. 
 

5.3 Framtagning av krympbänk 
Konstruktionen på krympbänken liknar den nuvarande bänken. Samma stomme användes för att 
det var inget fel på den. Det används fortfarande två balkar med ett mellanrum så att de andra 
komponenterna av bänken kan glida och justeras steglöst. Jag ansåg att det inte var något fel 
med just den delen av bänken så jag återanvände den iden. Med den nya krympbänken behöver 
man inte flytta röret när man ska pressa in kuggämnet efter man värmt upp röret. Man lyfter ner 
röret och sedan fästs det. Efter det styrs induktionsvärmaren över röret och startas. När röret 
nått rätt temperatur så förs spolen bort och kuggämnet kan läggas på plats i hållaren. Sedan kan 
kuggämnet pressas på plats. Med den nya bänken så linjeras bitarna upp och man slipper lägga 
till fysiskt arbete för att de ska linjera upp.  
 

5.4 Reflektion om arbetet 
Jag tycker att i helhet har arbetet gått bra och ett resultat har tagits fram. Även fast några delar 
av arbetet måste funderas vidare på och ytterligare arbete måste läggas på arbetet för att det ska 
bli helt klart så är jag nöjd. Arbetet utfördes på plats i Vindeln så om man körde fast eller hade 
några funderingar så kunde man ställa frågor. Information om induktion finns det mycket om på 
internet så det gick bra att läsa på om det. Just induktionsvärmning var det lite svårare att hitta. 
Lyckades inte räkna fram något vettigt om just induktion och t.ex. hur långt kraftfältet sträckte 
sig beroende på hur spolen var utformad. Jag räknade bara på hur mycket effekt som behövdes 
för att hetta upp materialet på en viss tid med verkningsgrader och värmeförluster.  
 

5.5 Framtida arbeten 
Det finns en del framtida arbeten som kan utföras inom detta projekt. Tester måste utföras med 
strömkällan och spolen för att se att det fungerar bra och att teorin stämmer. En av de 
återförsäljare som kontaktades erbjöd att hyra ut utrustning så att man kan låna och prova för 
att se om det fungerar. Test måste göras för att se hur kabeln påverkas av avståndet som blir när 
man lindar kabeln runt stödet och hur mycket effekt som tappas av att den inte ligger direkt mot. 
Mer information måste tas fram på vilket material som vissa delar av stödet för induktionskabeln 
ska göras av. Någon typ av keramik som inte är elektrisk ledande som inte tar åt sig energi från 
fältet som induktionsvärmaren genererar.  
En hydraulcylinder och en styrning till den måste också tas fram. Går eventuellt att använda sig 
av den gamla cylindern från den gamla bänken men då går det inte att dra isär bitarna eftersom 
den går bara åt ett håll. Den cylindern är driven av luft och är ganska begränsad av trycket i 
tryckluftssystemet. Med ett hydrauliskt system så kan man ha ett högre tryck och klara då av att 
pressa och dra med högre kraft. Detta måste undersökas vidare på och ett system till denna 
måste tas fram. 
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5.6 Slutsats 
Ett förslag på en ny krympbänk har levererats. Induktionsspolen som valdes kanske inte är den 
mest optimala och inte den som är mest effektiv. Om större budget fanns så hade jag själv valt 
den delbara utvändiga spolen för att den är mest effektiv och den går att anpassa bra till de alla 
storlekar som finns på pelarrören. Men utifrån jämförelsetabellen så var det induktionskabeln 
med stödet som var den mest lämpliga i just denna situation. Bänken i övrigt tycker jag blev bra 
och blir en uppdatering av den nuvarande och förenklar hopsättning av delarna. 
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