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D
etta handlar alltså 
om en slags damm-
sugare som drivs 
med tryckluft. 
Mammutrör, som 

de faktiskt kallas, används ex-
empelvis när man ska suga slam 
runt båtvrak på sjöbottnar. Jag 
skulle bli förvånad om man inte 
använde mammutrör i samband 
med bärgningen av regalskeppet 
Vasa 1961. Principen för dessa 
rör är att man skickar in en 
luftstråle under högt tryck som 
är riktad bakåt – alltså från den 
ände där det suger. Tack vare 
ejektorverkan så drar den snabba 
luftstrålen med sig luft från 
baksidan av ejektormunstycket. 
Man kan alltså få något att suga 
genom att blåsa i det!

Det finns mammutrör som är 
flera decimeter i diameter, men 
för vår hobby räcker det med 
betydligt mindre diameter på 
själva sugröret. Vad ska man då 

ha ett mammutrör till i verk-
staden? Svaret måste bli: Till 
nästan vad som helst. Det finns 
inga rörliga delar, inga motorer, 
ingenting alls egentligen – det är 
bara ett tomt rör där det sticker 
in ett litet rör, det är allt. Har du 
bara tryckluft kan du suga upp 
allt som är löst och som får plats i 
röret; vatten, sand, olja, fotogen, 
glykol, muttrar, brickor, glasbitar, 
syra. På bygget använde vi dem 
för att suga rent i vattenfyllda 
gropar och då följde även grus 
och stenar med.

Vårt minimammutrör är lite 
klenare och består av ett 22 mm 
kopparrör och ett 3/16 tums 
(4,76 mm) bromsrör – även det 
i koppar. Om man vill suga 
slam och rost ur kylmanteln 
på en motor väljer man ett 
klenare sugrör som går att sticka 
ner i motorblockets hål. Med 
mammutröret kan man även 
suga ut lera och sand ur rambal-

kar – eller tömma bakaxeln på 
olja. Fast i det senare fallet är 
det kanske lugnare att använda 
slurparen som beskrevs i förra 
numret. Mammutrör är ganska 
våldsamma i den änden där det 
blåser ut uppsugna saker och 
garaget med omnejd kan bli 
oljeprickigt.

Okej, då kör vi igång! Ner i 
skrotlådan och där hittar vi några 
stumpar kopparrör. Vi valde ett 
22 millimetersrör, mest för att 
det var längst av stumparna. 
Nära änden, som kommer att 
bli sugsidan, borras nu ett 5 mm 
hål där bromsröret (ejektormun-
stycket) ska in (bild 3). Sedan 

2 En dykning i 
skrotlådan. 

Allt som behövs 
är två kopparrör. 
Ett tjockare som 
suger och ett tun-
nare där tryck-
luften leds in. 
Blåspistolen blir 
”avtryckare”.

1 Flås! Ett mam-
mutrör su-

ger i sig allt löst 
och flytande. Det 
enda som behövs är 
tryckluft.

När jag jobbade på ett bygge för många år sedan hade vi 
något som kallades mammutrör. Det var ett långt rör som 
drevs med tryckluft – och som sög upp vad som helst!

Bygg ditt eget mammutrör!
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tar vi ett 5 mm dorn och stukar 
till hålet så att det ”pekar” mot 
rörets bortre ände (bild 4). Det 
smala ejektorröret ska ju riktas 
så att luftstrålen riktas från sugsi-
dan. Vi krafsar fram ett begagnat 
bromsrör av koppar och kapar 
av en bit på cirka två decimeter. 
Oavsett om man använder bågfil, 
vinkelslip eller som på bild 5, en 
rörkap, måste rörets ändar gradas 
av invändigt så att luften inte 
bromsas av grader som bildats 
vid kapningen.

Nu ska vårt bromsrör, förlåt, 
ejektorrör bockas så att det ser 
ut som en krok. Bromsrör av 
koppar är lättbockade, relativt 
tjockväggiga och går att bocka 
rätt snävt utan problem. Vi böjde 
vårt ejektorrör runt en 13 mm 
hylsa i skruvstycket utan att 
det blev plattare. Har man en 
rörbock som stöder sidorna på 
röret kan man säkert bocka lite 
snävare. Sist så slipade vi av den 
änden av ”kroken” som ska in i 
mammutröret så att den blev lite 
spetsig (bild 7) för att den ska ta 
minimalt utrymme i röret. Man 
kan ju prova med att bara ha ett 
snett hål i väggen av mammut-
röret, utan att änden på ejektorn 
sticker in i röret – då är ju röret 
helt fritt från saker som kan vara 
i vägen för det som sugs upp.

Vi valde dock att låta ejektorn 
sticka in några millimeter för att 
kunna rikta luftstrålen i stort sett 
parallellt med röret för maximal 
ejektorverkan. På bild 9 ser vi 
mammutröret från sugsidan. 
Här ser man att ejektorn sticker 
in några millimeter på höger 
sida. Avslutningsvis putsades 
bägge rören med slippapper så 
att smuts och oxid försvann och 
sedan lödde vi fast ejektorröret 
med vanligt lödtenn (bild 10). 
Men sen ska man ju ha en 
”avtryckare” till mammutröret. 
En kort plastslang träddes på 
ejektorröret. I slangens andra 
ände trycktes en vanlig blås- 
pistol in (bild 11). Nu är vårt 
mammutrör klart att använda 
– se upp alla lösa föremål! 
Eftersom detta rör fungerar som 
en blästerpistol i utblåsningsän-
den där allt uppsuget kommer ut 
med en farlig fart bör man ha en 
slang på röret så man kan rikta 
strålen ner i en soptunna eller 
liknande. Man får bara se till att 
inte ha för smal och lång slang 
då detta kan bromsa luftflödet 
och därmed störa ejektorverkan. 
Täpper man till helt på utblås-
ningssidan så vänder luftflödet 
och kommer ut på sugsidan.  nn

I nästa hörna ska vi se hur 
bra olika oljor hänger kvar 
på motordelar!

7 Promenadkäpp för mar-
svin? Ejektorröret bockas 

till en krok så att luftstrålen 
riktas bakåt.  Dessutom har vi 
spetsat till änden lite så den 
skymmer mindre i mammut-
röret.

8 Provmontering av ejek-
torröret på mammutröret. 

Slangen ska sitta mellan ejek-
torröret och blåspistolen.

9 Mammutröret sett från 
sugsidan. Till höger ser 

man det lilla ejektorröret som 
sticker in några millimeter.

5 En riktig rörkap ger raka och snygga snitt, 
men…

4 För att luftstrålen från ejektorn ska gå pa-
rallellt med röret stukar vi till hålet med ett 

dorn.
3 Vi borrar ett 5 mm hål nära den ände som 

ska bli mammutrörets sugsida.

6 …trots det måste man grada ur röret så att 
luften får fri väg. För att ejektorverkan ska 

uppstå krävs hög hastighet på luftstrålen och 
en stor mängd luft.

10 Rören putsades rena med slippapper och 
löddes sedan ihop med lödtenn. 11 Så där. Vårt mammutrör är klart och har 

blåspistolen som avtryckare. 


