
 

 

 

 

 

 

Förslag till ombyggnation av  

klipp- och bockningsmaskin 

 

Johan Haglund 

Joel Gustafsson 

 

Maskinkonstruktion 

 

 

 
 

 

 

Examensarbete 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

LIU-IEI-TEK-G--08/00079--SE 

  

Ej offentlig! 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omslagsbild: SWT:s befintliga klipp- och bockningsmaskin  



  

   

Abstract 
This thesis work has been performed on request by SWT (Scandinavia WeldTech AB). 
SWT manufactures, develop and sell ready to assemble building systems for concrete 
rafter beam applications. The beams in this system consist of a u-beam that is welded to 
a flange. To be able to fill the beams with concrete there is holes in the beams top end. 
The holes are made in a “punching machine”.  These holes are cut out and the 
remaining steel piece is bent down in the u-beam. The problem today is that the 
machine only can make holes in beams with a height up to 340 mm. Now SWT wants a 
machine that can handle beams up to 500 mm high.  

Our task in this work was to make a feasibility study on what needs to be done to 
rebuild the machine. Besides the demand with higher beams we also looked at things to 
improve. Another task was to investigate the needs for cutting in beams made by thicker 
steel plates.    

In this work we used some of the theories described by David G. Ullman for the concept 
generation and evaluation. When generating the concepts we choose to make a concept 
of each subpart of the machine. Then we put the winning concepts together to form a 
final solution for the whole machine. When looking at the wear on the tools we could 
see that much could be done by making the control of the cutting column easier when 
adjusting the tool. To see what demands there were for cutting in thicker plates we had 
to come up with a theory for calculation off cutting and bending. Then we had to 
compare our theory with the reality, and that was done by measuring the pressure on the 
working cylinder when the machine was operating. Those results showed that our 
theory was working for 5 mm thickness but not for 4 mm thickness. There is however 
some uncertainness that makes our measured results not quite reliable for 4 mm steel. 

When it comes to the demand to manage higher beams we came to the conclusion that 
the best alternative is to manufacture a new frame. This is also suggested for the plates 
in the feeding unit. But we recommend that the existing cylinders and roof is used.  

For the problem on how to make the tool adjustments easier we came up with two 
solutions. The alternative with manual adjusting and assembly demands a reconstruction 
of the hydraulic system so that its functions meets the demands that are needed to 
realize the proposed solution. The advantage with this proposition is that the operator 
always has the possibility to affect the position of the tools so that the right cutting 
column is received. Our other suggestion is to install permanent steering guiding so the 
lower die gets in right position when mounting it. This proposal does not mean any 
bigger reconstruction but it does not make it possible to adjust the position of the cutting 
tool. To work proper both our solutions demands that the lower dies is modified. 

To make the mounting of the upper die easier we came up with two solutions that in 
short terms means that the die is held up before mounting. This means that the operator 
can have both his hands free when tighten the bolts.  

If thicker plate should be cut it will lead to large reconstructions of the hydraulic system 
with new cylinders and more. This due to the maximum pressing force that the machine 
is capable of is too small. But for a small change in thickness it might be enough to 
lower the force by reducing the friction in terms of better lubrication and modified tools.  
  



 

 

  



  

   

Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av SWT (Scandinavian WeldTech AB). 
SWT tillverkar, utvecklar och säljer monteringsfärdiga stomsystem för betongbjälklag. 
Balkarna i bjälklaget utgörs av huvar med u-profil vilka svetsas på en underfläns. För att 
kunna fylla balkarna med betong är hål upptagna i huvarnas ovansida. Dessa hål görs i 
en ”stansmaskin”. Där hål klipps och kvarvarande plåt bockas ned i huven. Problemet är 
att dagens maskin bara rymmer huvar med en höjd på upp till 340 mm, i framtiden vill 
man kunna göra hål i huvar med en höjd på upp till 500 mm.  

Vår uppgift i detta arbete var att göra en förstudie på vad som krävs för att bygga om 
maskinen. Utöver grundkravet med högre huvar har vi även tittat på vilka förbättringar 
som kan göras, och vad som skulle krävas om man i framtiden vill klippa huvar 
tillverkade av tjockare plåt.  

I vårt arbete har vi till viss del utgått ifrån David G. Ullmans teorier med koncept 
framtagning och utvärdering. Vid framtagning av koncepten valde vi att ta fram ett 
koncept för varje berörd del i maskinen. Sedan plockades de vinnande koncepten ihop 
till en slutlig helhetslösning. När vi tittade på verktygsförslitningen kom vi fram till att 
mycket kunde göras genom att underlätta kontrollen av klippspalter vid inställningen av 
verktygen. För att utreda vad som krävs vid klippning av tjockare plåt tog vi fram en 
teori för beräkning av klipp- och bockningskrafter. För att sedan kunna jämföra teorin 
med verkligheten gjorde vi en rad tryckmätningar. Vår teori fungerade bra för 5 mm 
plåttjocklek men fungerade inte bra vid 4 mm. Det finns dock en rad osäkerheter som 
gör att våra mätningsresultat inte är helt pålitliga, detta gäller främst för 4 mm plåt.  

Vad det gäller kravet att klara högre balkar har vi kommit fram till att det bästa 
alternativet är att tillverka ett nytt stativ, vilket också gäller för plåtarna i 
matningsenheten. Vi rekommenderar dock att befintliga cylindrar och att befintligt tak 
används.  

På problemet att underlätta inställningen av verktygen har vi tagit fram två 
lösningsförslag. Förslaget med manuell inställning och montering kräver en 
ombyggnation av hydraulsystemet så att dess funktioner anpassas till de behov som 
finns för att realisera lösningsförslaget. Fördelen med detta förslag är att man alltid kan 
påverka verktygens läge så att rätt klippspalt fås mellan stål och överdyna. Vårt andra 
förslag är att man monterar fasta styrpinna vilka styr upp underdynan i rätt läge vid 
montering. Detta förslag innebär inga större ombyggnationer men det ger inga 
möjligheter att påverka verktygens läge i förhållande till varandra. Båda dessa förslag 
kräver en modifiering av samtliga underdynor för att fungera fullt ut.  

För att underlätta monteringen av överdynan har vi tagit fram två lösningsförslag vilka 
innebär att dynan hängs upp innan den dras fast vilket medför att montören kan ha båda 
händerna fria vid åtdragning av dynan.   

Skulle tjockare plåt behöva klippas kommer detta att medföra stora ombyggnationer av 
hydraulsystemet med bl.a. nya cylindrar. Detta då den maximala presskraften maskinen 
har i dag inte är tillräcklig. Men för en mindre ökning av tjockleken kan det räcka med 
förbättrad smörjning och nya anpassade verktyg. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Företaget Scandinavian WeldTech AB tillverkar, utvecklar och säljer monteringsfärdiga 
stomsystem. Systemet består bland annat av SWT-balk (figur 1) och SWT-pelare. Det är 
ihåliga stålkonstruktioner som när de fylls med betong bildar ett samverkanssystem 
mellan betong och stål, balkarna fungerar sedan som upplag för betongbjälklaget, det 
vill säga den horisontellt bärande skivkonstruktionen i en byggnad. [1] 

Syftet med ett samverkanssystem är att olika material som förbundits med varandra 
skall fungera som en enhet. Exempel på detta är en stålbalk som samverkar med en 
betongplatta. Anledningen till att man använder sig av samverkanssystem är att man vill 
utnyttja de olika materialens egenskaper. Stålbalkens uppgift är att ta upp 
dragspänningar medan betongplattan utnyttjas vid böjning för att ta upp 
tryckspänningar. Samverkan erhålls genom att horisontella skjuvkrafter överförs mellan 
stålbalk och betongplatta. Genom att använda sig av samverkansbalkar i bjälklag där 
man utnyttjar samverkan erhålls en högre styvhet samtidigt som mängden stål och 
konstruktionshöjden kan minskas. [2]  

SWT-balkar består av en huv med rektangulära hål i toppen genom vilka man fyller 
balken med betong. Huven är i sin tur svetsad på en underfläns. Balken är förstärkt med 
ovanpåliggande överkantsjärn och invändigt svetsade armeringsjärn. Ett av problemen 
vid tillverkning av balkar i företagets befintliga maskin är att den inte klarar att göra hål 
i huvar högre än 340 mm. Nu vill man kunna tillverka huvar med en höjd upp till 500 
mm.  

Hålen klipps och bockas ut med ett verktyg som består av två klippstål, en överdyna och 
en underdyna. Klippningen sker utefter tre av sidorna vilket resulterar i att man får en 
bockad plåt i den återstående sidan. Varje hål görs genom klippning och bockning med 
två klippstål vilket resulterar i två uppbockade kanter per hål. [1] 

 

Figur 1 SWT-Balk 

Huv 

Överkantsjärn 

Underfläns 

Hål 

Armering 
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1.2 Företagsbeskrivning 

Scandinavian WeldTech AB är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och säljer 
monteringsfärdiga stomsystem för betongbjälklag. Deras produkter marknadsförs under 
namnet ”SWT-systems”. Hemmamarknaden är de nordiska länderna och där är SWT 
marknadsledande inom produktområdet. Företaget har sitt ursprung i den före detta 
ståltillverkaren Fundia som nu heter Celsa. 1993 lämnade bolaget Fundia och fortsatte 
under namnet Smedjebacken WeldTech AB. Vid årsskiftet mellan 1998 och 1999 
genomfördes en ny firmaändring och namnet ändrades till Scandinavian WeldTech, i 
samband med detta flyttade de till en ny produktionsanläggning i Borlänge.[1] 

1.3 Syfte 

Syftet med arbetet var att ta fram ett beslutsunderlag med vad som krävs vid en 
ombyggnation av maskinen, så att klippning av högre huvar kan genomföras och 
verktygens livslängd förbättras.  

1.4 Uppgift 

Uppgiften var att ta reda på vad som krävs för att kunna göra hål i högre huvar. Detta 
med hänsyn till den befintliga maskinen och till plåttjockleken som krävs för att motstå 
eventuell buckling av balken vid montage. Föreslå eventuella förbättringar av verktygen 
för öka livslängden. 

1.4.1 Avgränsningar 

Detta arbete har följande avgränsningar: 

• Vi har valt att inte titta på det befintliga el och styrsystemet, då detta inte ligger 
inom ramarna för maskinkonstruktion. 

• I arbetet kommer vi inte heller beröra hydraulsystemet, det kan dock tänkas att 
vi i korthet berör önskade funktioner hos detta. Anledningen till detta är att tiden 
inte räcker till. 

• Hastigheten hos verktyg vid klippning och bockning kommer inte att undersökas 
då det beror mycket på hydraulsystemet. 

1.5 Metod 

Metodiken i detta arbete utgick från The Mechanical Design Process [3] av David G. 
Ullman. Ullmans utgångspunkt är att finna den bästa konstruktionen för en funktion. En 
skillnad i detta arbete mot Ullmans exempel är att det i vårt fall ska gå att använda den 
befintliga maskinens komponenter så långt som möjligt. 

För att få en överblick av projektet upprättades en projektplan. I planen drogs riktlinjer 
för vad som skulle göras och en tidsåtgång för de olika delmomenten uppskattades. De 
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olika tiderna justerades sedan efterhand. Det var svårt att uppskatta tidsåtgången för de 
olika momenten vilket gjorde att tiden ibland var lite missvisande. Planen visade dock 
hela tiden en bild av vad som behövde göras och vad som hade avslutats samt 
tillgänglig och förbrukad tid både för delmoment och totalt.  

Under steget för att förstå problemet följdes inte Ullmans metod i full utsträckning. 
Ullman använder QFD-hus (Quality Function Deployment house) för att underlätta 
förståelse. Då vår information inte gav något i ett QFD hus valde vi att inte göra ett 
sådant. Det som gjordes var att studera den nuvarande maskinens uppbyggnad och 
funktion på plats samt insamla information från SWT-personalen. Funktioner att 
förbättra definierades för att kunna användas senare. Förloppet för klippningen och 
bockningen är svårt att fullt förstå då man bara studerar maskinens arbete. Därför 
behövdes teorin bakom de olika bearbetningarna studeras. Med hjälp av teorin kunde 
krafter för bearbetningen beräknas. För att kontrollera de beräkningsmodellerna som 
användes gjordes också enklare mätningar av kraften på plats. 

Konceptgenerering användes för att få fram förslag på olika lösningar hos varje 
delfunktion. Det finns olika metoder för detta men brainstorming valdes. Enkla skisser 
för varje dellösning gjordes i syfte att illustrera idéerna. Det tillkom också idéer och 
koncept senare under arbetet som lades till de andra koncepten.  

Utvärdering av de framtagna koncepten gjordes för varje dellösning. Den metod som 
användes var Ullmans beslutsmatris (basic decision matrix). En enkel metod där ett 
koncept som bestäms som referens och jämförs mot de övriga koncepten med avseende 
på olika kriterier som tagits fram. Kriterierna som användes syftade för detta fall dels på 
vad som krävdes vid ombyggnation av maskinen för varje koncept, dels funktionen efter 
ombyggnad. För att få fram ett så rättvisande resultat som möjligt viktas varje kriterium. 
De kriterier och viktningar som togs fram diskuterades med SWT för att de skulle 
uppfylla deras önskemål. Sedan summerades viktningarna för varje enskilt koncept i 
matrisen varpå ett vinnande koncept erhölls. 

De koncept som visade sig vara bäst i konceptutvärderingen utvecklades vidare genom 
att detaljlösningar diskuterades och utvärderades. För att visa förslagen togs 
beskrivningar, skisser och ritningar fram av delarna som krävdes för att bygga om 
maskinen. 

För att förstå och förbättra verktygsförslitningen gjordes teoristudier om beläggnings- 
och smörjningsmetoder.  
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2 Bakgrundsbeskrivning 

2.1 Maskinbeskrivning 

Den aktuella maskinen (figur 2) kallas av SWT stansmaskin vilket är en enkel och bra 
men inte helt korrekt benämning.  Stansning innebär urklippning av en sluten kontur. I 
det här fallet är huvudfunktionen att både klippa och bocka plåten så att ett hål fås i 
huven vilket görs med två klippstål av härdat stål. För att vara tydlig med vad som görs i 
maskinen benämns den i rapporten klipp- och bockningsmaskin eller bara maskinen. 

För att detta ska fungera finns också funktioner för mothåll och frammatning samt några 
kontrollsystem och styrningar.  

Huvarna läggs upp på en transportbana med rullar. En tryckarm fäst på en rölig ram går 
ner mot plåten och klämmer fast den mellan sig och ett mothåll. Därefter flyttar sig 
ramen framåt med hjälp av en cylinder och drar på så sätt med sig balken till rätt läge 
inför nästa stansningssekvens. 

Förloppet som sker vid klippningen och bockningen är att den övre cylindern där 
överdynan är fäst går ner till huvens botten och pressar mot plåten. Därefter rör sig den 
undre cylindern uppåt mot huven underifrån. På den sitter två klippstål som rör sig i 
underdynan, varje klippstål klipper och bockar ett halvt hål med mellanrum varje gång. 
Den främre skär alltid tre kanter och bockar den tredje. Det andra skär två sidor och 
bockar en sida. Skären är vinklade för att minska kraften som behövs (se 2.4.1). Efter att 
klippstålen gått upp till övre läget vänder de och går ner till bottenläget. Därefter lyfter 
övre cylindern upp överdynan över de bockade plåtarna. 

När överdynan är i nedre läge rör sig hydraulcylindern för armen uppåt och släpper 
plåten därefter flyttas ramen till bakre läget av hydraulcylindern för frammatning. Det 
finns också en givare för att stoppa förloppet när balken är klar. 

 

Stativ 

Dynhållare 

Överdyna 

Klippstål 

Underdyna 
Matningsanordning 

Frammatningsplåt 3 

Frammatningsplåt 2 

 

Frammatningsplåt 1 

Ledinfästning 

Glidaxel 

Figur 2 Maskinens delar 

Glidaxelstyrning 
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2.1.1  Data för klipp och bockningsmaskinen 

Tillverkningsår: 1991 
Max presskraft hydraulcylindrar: 300 kN 
Slaglängd övre cylinder: 80 mm 
Slaglängd undre cylinder: 50 mm 
Arbetstryck: 150 bar 
Flöde: 38 l/min 
Max huvhöjd: 340 mm 

2.1.2 Verktygsbeskrivning 

Med hänsyn till verktygets (figur 3) geometriska form går det att se på det som ett 
följdverktyg tillverkat i ett stycke. Tack vare lutningen hos de skärande sidorna på 
klippstålet kommer den huvudsakliga bockningen av plåtarna att ske efter klippningen i 
huven (se bilaga 8 och bilaga 9). Den maximala kraften kommer troligen att fås då 
klippning av kortsidorna sker, detta då det också sker en liten bockning av plåten. 
Denna bockningskraft kommer dock inte vara i närheten av den enligt teorin största 
bockningskraften då plåten i detta läge endast har en bock på cirka 16 grader. I de flesta 
fall uppträder den maximala kraften vid bockning då plåten bockats ca 50 grader. [4] I 
formeln för beräkning av bockkrafter användes en hävarm som är lika med summan av 
radierna hos dyna respektive stans samt spelet mellan dessa och plåtens tjocklek. Vid 
stansning får den utstansade delen dynans dimensioner. Detta användes trotts att 
förloppet skiljer sig lite från en ren stansningsoperation, detta innebär att bredden hos 
den bockade plåten är lika med dynhålets bredd som är 140 mm. [5] 

Figur 3 Verktygen 

Ej offentlig! 
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2.1.3 Klippspalter 

För att krafterna skall blir så små som möjligt är det viktigt att ha rätt klippspalt. 
Klippspalten är det vinkelräta avståndet mellan de skärande eggarna, i detta fall blir det 
spelet mellan klippstål och överdyna vid varje klippande kant. Med det aktuella 
verktyget finns ingen möjlighet att variera klippspalten. Den klippspalt som finns är 
utformad med tanke på plåttjockleken som klipps. Det som är viktigt vid montering av 
verktyget är att klippstålen hamnar centrerat i förhållande till dynan. Så att rätt 
klippspalt fås hos alla klippande ytor. 

Verktygets klippspalt: 0.25 till 0.35 mm beroende på toleranser.  

Spalt vid bockningssida: 5.6 till 5.7 mm beroende på toleranser. 

2.1.4 Verktygsbyte 

I dagsläget utgörs verktygsbytet av en rad delmoment. Tiden för att byta ett komplett 
verktyg uppgår till ca 2 timmar om inga oförutsedda problem uppstår. Verktygen byts så 
fort de gamla går sönder eller blivit mycket slitna. Tidsintervallet mellan varje byte 
varierar, beroende på hur fort verktygen slits. Delmomenten är följande. 

• Demontering av överdyna. 
• Demontering av underdyna. 
• Demontering av klippstålshållare. 
• Inspektion av över- och underdyna med avseende på mått och slitage. 
• Demontering av klippstålen från hållaren, varefter kontroll av slitage och mått 

sker. Därefter avgörs om klippstålen ska kasseras eller skickas till slipning. 
• Kontroll av konditionen hos klippstålhållaren, byt ut om så behövs. 
• Nya alternativt nyslipade klippstål passas in i klippstålshållaren och underdynan, 

innan slutmontering sker. Klippstålen dras därefter med momentnyckel. 
• Montering av klippstålhållare med klippstål på undre tryckkolven i maskinen, 

justeras så bra det går (finns inte mycket spel att tala om). Skruvarna dras sedan 
med momentnyckel. 

• Montering och inpassning av underdynan. 
• Montering och inpassning av överdyna (finns inte mycket spel). 
• Finjustering av underdyna, så klippstålen ej tar i överdyna. Det finns 

justeringsmöjligheter i längsgående och i sidled. Verktyg för mätning vid 
justering är vinkelhake. 

• Alla skruvar dras med momentnyckel. 
• Provkör ett antal huvar och var uppmärksam på inkörningen av klippstålen, de 

får inte flytta på sig i längsgående led eller sidled. Det finns då risk för 
utslagning av bitar i stålet. Justera underdynan vid behov. 

• Skicka klippstål och eventuellt över- och underdyna till slipning.  
 

Vid inmätning av spelet mellan klippstål och överdyna använder man sig av en 
vinkelhake. Spelet mäts in så att klippstålen inte tar i överdynan. Det man gör är att man 
mäter in hörnen hos hålen i över respektive underdynan så att dessa ligger i våg med 
varandra. Justeringen sker genom förflyttning av underdynan då den övre är uppstyrd 
med fasta styrpinnar vilka sitter i dynhållare.  Justering i längsgående riktning sker med 
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ställskruvar. Det finns även möjlighet att justera något i sidled vid behov. Svårigheterna 
vid inställning ligger i att kolvstången i cylindern kan röra sig vilket i så fall medför att 
man måste demontera allt igen och börja om från början. 

2.1.5 Givare 

Det finns flera givare på maskinen. För frammatningen är lägesgivare fästa på 
hydraulcylindern till armen. De ger information om armen håller fast plåten eller inte. 
På undersidan av frammatningen finns givare för när frammatningen är i främre 
respektive bakre läget. För att maskinen ska stanna automatiskt när hela huven har gått 
igenom finns en givare som känner av om huvens ände är vid inmatningen. Denna är 
placerad på sidan av stativet vid frammatningen. Det finns också givare för övre 
cylinderns läge (se figur 4). De indikerar övre samt undre läge och är placerade på 
stativets tak. 

 

2.2 Problem med nuvarande konstruktion 

Huvudproblemet är att huvar som är högre än 340 mm inte går genom maskinen 
eftersom öppningarna i frammatningsplåt 1,2 och 3 samt stativ inte är tillräckligt stora. 

Justeringen av läget för över och underdyna relativt varandra är svår att utföra och tar 
mycket tid. Skruvarna som används har grov stigning vilket innebär att det är svårt att 
finjustera underdynan då sträckan som en grovgängad skruv rör sig i axialled blir större 
per varv än för en fingängad skruv. Det krävs att skruvarna lossas på en sida och spänns 
på andra sidan för att ändra läget. Vid justering av underdynan kan situationen att man 
tvingar kolven sidledes i cylindern uppstår vilket inte är en bra lösning. 

Byte av överdynan anses problematiskt då den kan vara besvärlig att hålla samtidigt 
som den ska skruvas fast underifrån. 

Spånor som bildats under klippning fastnar i överdynan. Att upptäcka dessa och 
kontrollera att de är borta efter rengöring är besvärligt. 

Kontroll om klippning lyckats finns inte. Om ett verktyg går sönder så att det inte längre 
går igenom plåten så kan maskinen köra sönder en hel balk då verktyget endast 

Figur 4 Givare för övre cylinder 



Förslag till ombyggnation av klipp och bockningsmaskin 

 

8 

deformerar balken om ingen trycker på stopp. Detta skulle kunna automatiseras så att 
maskinen stannar om en klippning inte går igenom. 

2.2.1 Slitage 

Ett problem som vi såg vid närmare undersökning av maskinen var att verktygsslitaget 
var relativt omfattande. Detta visade sig bland annat genom att bitar var ur slagna vid 
klippkanterna (se figur 5). Vi kunde också se att slitaget på sidorna hos klippstålen som 
glider mot underdynan var stort vilket tyder på att friktionen där är stor. Som figur 6 
visar är friktionen mellan plåten och klippstålen där plåten glider mot stålen vid 
bockning också stor.  

Figur 5 Klippstål 

Figur 6 Flärp i huv. 

Ej offentlig! 
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2.3 Material 

Materialet som används i SWT balken är ett kallformningsstål av typen MC. Stålet har 
goda kallformnings- och svetsegenskaper. Stålet kännetecknas av den goda 
formbarheten i förhållande till sin höga hållfasthet. Tack vare att den inre renheten är 
hög kan stålet bockas tvärs och längsmed valsriktningen. Stålet kan klippas, stansas och 
bockas i vanliga verktygsmaskiner. Stålet har också bra motståndskraft mot 
varmsprödhet och värmesprickor vid svetsning, vilket är bra då balkarna svetsas 
samman av ett antal stålprofiler. De stål som SWT använder är S355MC och S420MC, 
där siffrorna anger minsta godkända sträckgränsen.[6] 

 
Mekaniska egenskaper 

Material 
Sträckgräns 

[N/mm2] 

Brottgräns 

[N/mm2] 

Brottförlängning 

A5  [%] 

S355MC 355 430 - 550 23 

S420MC 420 480 - 620 20 

Tabell 1 Mekaniska egenskaper [8] [9] 

Bockbarhet 

Minsta rekommenderade Bockningsradie (≤90° ) 

Material 
Nominell plåttjocklek, t 

3mm < t ≤ 6 mm < 6 mm 

S355MC 0,3 * t 0,5 * t 

S420MC 0,5 * t 0,8 * t 

Tabell 2 Bockbarhet [8] [9] 

2.4 Teori 

2.4.1 Klippande bearbetning 

Klippning är en bearbetning som utförs med två mot varandra arbetande eggar, 
varigenom ett materialstycke delas. Vid denna bearbetningsoperation har materialets 
töjbarhet och brottegenskaper stor betydelse. 

Klippförloppet varierar med egenskaperna hos det klippta materialet. Rent teoretiskt kan 
alla materialtjocklekar klippas. Ju grövre materialdimensioner som ska klippas desto 
större klippkrafter krävs. Därigenom blir maskinens kapacitet och verktygens hållfasthet 
de begränsande faktorerna. Vid grövre dimensioner kan man också utgå ifrån att de 
klippta kanterna får en sämre kvalitet. Klipprocessen utgörs till stor del av plastisk 
deformation. Eftersträvas god kvalitet på klippytorna ska den plastiska deformationen 
som inträder innan avskjuvning kommer till stånd hållas så liten som möjligt. 
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Materialet börjar plasticera då påkänningarna blir tillräckligt stora. När klippförloppet 
sedan drivs vidare ökar klippkraften då materialet deformationshårdnar, den 
skjuvpåkännande arean minskar då vilket innebär att kraften stiger till ett maximum för 
att sedan minska. När inträngningen är ca 40 % av plåttjockleken sprider sig sprickor 
från eggarna snett in i klippzonen. Beroende på spaltens storlek kommer sprickorna at 
mötas i materialet eller gå förbi varandra. Under sprickbildningen sjunker klippkraften 
mycket snabbt. Klippningen fullbordas då sprickorna möts. Att denna sprickbildning 
uppstår beror på att skjuvspänningen mellan klippeggarna överskrider materialets 
brottgräns. Skarpare klippeggar och därmed större spänningskoncentration medför lägre 
klippkraft och smalare klippzon. För slitna verktyg är förloppet det samma men brottet i 
materialet sker senare. 

Klippresultatet är starkt beroende av spaltbredden och det klippta materialets seghet. 
Väljs en klippspalt runt 15 % av plåttjockleken blir deformationszonen stor. Det klippta 
materialet följer med verktyget och brister genom rena dragspänningar. Klippytan blir 
mycket grov och klippkrafterna höga, detta resulterar då i att verktyget slits mycket 
snabbt. För att erhålla låga klippkrafter bör spalten väljas lämplig med hänsyn till det 
klippta materialets egenskaper, denna spalt ligger vanligen mellan 5-10 % av 
tjockleken. Brottzonen blir fortfarande relativt stor men klippkrafterna kommer att 
reduceras och verktygsförslitningen vara låg. För bättre precision och rakhet på klippet 
kan spalten minskas. Verktygsslitaget ökar då spalten är mycket liten eftersom verktyget 
glider mot en allt längre blankzon. Detta medför att friktionsarbetet och därmed 
eggtemperaturen stiger, vilket resulterar i minskad nötningsbeständighet.  

Klippkraften beräknas som produkten av arean och skärhållfastheten enligt ekvation 
(2.1).  

� = � ∙ ���  [N] (2.1) 

Där A [mm2] är den skjuvpåkända arean och ���  är materialets skärhållfasthet [N/mm2]. 
Skärhållfastheten definieras som den maximala klippkraften dividerad med 
klipparean. Vid överslagsberäkningar kan man sätta ��� = 0.8 ∙ ��, där σB är 
materialets brottgräns. 

Uttrycket visar att klippkraften är proportionell mot klipparean. Minskas den 
momentana klipparean genom att använda skär som lutar med en vinkel β  går 
klippkrafterna ner för samma plåttjocklek t. Klippkraften F ges då av ekvation (2.2). [4] 
 

��� = ��� ∙
��

�∙����
 [N] (2.2) 

2.4.2 Bockning 

Bockning är en plastisk bearbetningsmetod, där materialet huvudsakligen formas genom 
ett böjande moment. Efter att en fribockningsoperation skett strävar materialet efter att 
utjämna bockspänningarna genom elastisk återfjädring. Detta ger en ändring av både 
bockradie och bockvinkel. För att få en uppfattning av största kraften vid en bockning 
kan ekvation (2.3) användas. De storheter som ingår är C som är en korrektionsfaktor 
som beror på vilken typ av bockning det är, �� som är materialets sträckgräns, b som är 
bredden, plåttjockleken t och hävarmens längd l. 



 

 

��� = � ∙
��∙�∙�

�

�
 [N]

För att beräkna krafterna då plåten bockas i
är lika med 0.3. Detta värde är ungefärligt och baseras på en bockningsoperation med
”wiping die” (se figur 7). I en s.k. wiping die är det bockade stycket fast inspänt mellan 
under och överdyna och bocken sker sedan utmed mothållets kant.
hävarmar (avstånd mellan stöd
som uppstår är den samma som för en ”wiping die” men denna
slutförd. Tack vare vinkel hos
delen av det lutande planet hos stålen
antas vara är färdigklippt när 
kant i kant. Efter detta utförs
krafterna för samtidig bockning och klippning

 

2.4.3 Kraftåtgång 

Den kraft som hydraulcylindern maximalt kan ge är 300 kN. 
kraften för förloppet beräknades genom att addera maximala 
maximala bockkraften då man har
rättvisande resultat än att addera de
vid kort hävarm. 

2.4.4 Smörjning och ytbehandling

Smörjmedlets uppgift är att bilda en film, vilken underlättar mat
verktyget. Detta resulterar i lägre klippkrafter och minskad verktygsförslitning. 
Smörjmedlet har för det mesta också en kylande effekt på verktyget. Ur ett ekonomiskt 
perspektiv bör man ha i åtanke att smörjmedlet måste vara lätt att anbringa och att det 
efter operationen är lätt att avlägsna.

Figur 7 Wiping die

 

 

[N] 

För att beräkna krafterna då plåten bockas i huven användes en korrektionsfaktor 
värde är ungefärligt och baseras på en bockningsoperation med

I en s.k. wiping die är det bockade stycket fast inspänt mellan 
under och överdyna och bocken sker sedan utmed mothållets kant. Dock 

llan stödpunkterna) vid beräkningarna. Den kortaste hävarmen 
är den samma som för en ”wiping die” men denna gäller då klippningen

hos klippstålen fås stödpunkten under bockningen
net hos stålen och hävarmen är då längre (figur

är färdigklippt när bockkanten hos klippstålen och underdyna
utförs endast bockning och dessa krafter är betydligt mindre än 

tidig bockning och klippning. [6] 

 

Den kraft som hydraulcylindern maximalt kan ge är 300 kN. Den erforderliga
beräknades genom att addera maximala klippkraften med 

maximala bockkraften då man har en lång hävarm. Detta bedömdes ge ett mer 
rättvisande resultat än att addera den högsta klippkraften med bockningskraften som fås 

Smörjning och ytbehandling 

Smörjmedlets uppgift är att bilda en film, vilken underlättar materialets glidning mot 
Detta resulterar i lägre klippkrafter och minskad verktygsförslitning. 

Smörjmedlet har för det mesta också en kylande effekt på verktyget. Ur ett ekonomiskt 
perspektiv bör man ha i åtanke att smörjmedlet måste vara lätt att anbringa och att det 

tt avlägsna. 

Wiping die 
Figur 8 Bockning med lång hävarm
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(2.3) 

tionsfaktor C som 
värde är ungefärligt och baseras på en bockningsoperation med 

I en s.k. wiping die är det bockade stycket fast inspänt mellan 
Dock valdes olika 

. Den kortaste hävarmen 
gäller då klippningen är 

bockningen i den övre 
figur 8). Plåten kan 

och underdynan ligger precis 
bockning och dessa krafter är betydligt mindre än 

Den erforderliga maximala 
klippkraften med 

Detta bedömdes ge ett mer 
n högsta klippkraften med bockningskraften som fås 

erialets glidning mot 
Detta resulterar i lägre klippkrafter och minskad verktygsförslitning. 

Smörjmedlet har för det mesta också en kylande effekt på verktyget. Ur ett ekonomiskt 
perspektiv bör man ha i åtanke att smörjmedlet måste vara lätt att anbringa och att det 

Bockning med lång hävarm 
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Då temperaturerna blir tillräckligt höga kan det klippta materialet bli så mjukt att det 
kladdar fast på verktyget, detta fenomen kallas påsvetsning. Påsvetsning sker på 
verktygets mantelytor och produktionserfarenheter visar att påsvetsningen ökar med 
minskad klippspalt.  Påsvetsningen leder till högre klippkrafter och sämre klippyta. 
Smörjmedlet bör tillföras kontinuerligt och på materialets båda sidor. Hur tillförseln av 
smörjmedlet sker är beroende av klippoperationens svårighetsgrad. Är operationen av 
lättare typ räcker det oftast om smörjmedlet tillförs med hjälp av rullar. Rör det sig om 
svårare operationer är pensling eller sprayning att föredra. 

Ett alternativ eller komplement till smörjmedel är att göra en ytbeläggning på 
klippstålen med ett tunt skikt av ett slitstarkt material. De främsta skälen till att metoden 
används är att man vill minska problemen med slitage, friktion och påkladdning. 
Resultatet med en ytbeläggning är att slipintervallet ökar med tre till tio gånger. 
Ytbeläggning kan med fördel användas på stål, snabbstål och hårdmetall. [4] 

Det finns två typer av ytbeläggningsmetoder som är särskilt intressanta. Dessa metoder 
är PVD (Physical Vapor Deposition) och CVD (Chemical Vapor Deposition). Med 
dessa metoder kan verktygsytorna beläggas med mycket hårda nitrid- eller karbidskikt 
som förbättrar ytornas friktionsegenskaper och slitstyrka. [10] 

PVD- metoden utförs i vakuumkamrar. Beläggningstemperaturen är vanligen mellan 
250- 450ºC. Typiska beläggningar som används är titannitrid (TiN) och titankarbonitrid 
(TiCN). Både hur många lager och hur strukturen ser ut hos beläggningen kan varieras, 
det som styr den slutgiltiga strukturen hos beläggningen är kraven som ställs på 
verktyget vilket ska ytbeläggas. Beläggningens tjocklek varierar vanligen mellan 2 till 5 
µm. Nackdelen med PVD metoden är att hål endast kan beläggas med ett djup som är 
lika med hålets diameter. De relativt låga temperaturerna vid PVD beläggning medför 
att geometri och toleranser inte påverkas hos de belagda verktygen. [11] 

Med CVD metoden sker ytbeläggningen genom en kemisk reaktion och ett jämt skick 
erhålls över hela den exponerade verktygsytan inklusive hål. Beläggningens tjocklek 
ligger vanligen i intervallet 5 till 12 µm. Vidhäftningen är mycket god. 
Processtemperaturen är hög och ligger mellan 750 till 1050ºC, detta medför att 
verktyget måste anlöpas till rätt hårdhet i anslutning till CVD-behandlingen. Detta då 
verktygsmaterialets egenskaper ändras vid de högre temperaturerna. Värmebehandlings 
kravet medför att det är svårt att klara lika snäva verktygstoleranser som med PVD-
beläggning. Ett flertal skikt och kombinationer av dessa kan åstadkommas. Typiska 
beläggningar är titankarbid (TiC), titankarbonitrid (TiCN) och titannitrid (TiN). [12] 

2.5 Beräkningar av klipp- och bockningskrafter 

2.5.1 Klippkraft 

Högsta klippkraften ges av ekvation (2.2) och resultatet av beräkningarna finns i tabell 
3. Skärens lutning � är 6°. 
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Stål
Sträckgräns 

[MPa]

Tjocklek t 

[mm]

Kraft F 

[kN]

S 355 MC 355 430 550 4 134,0

355 430 550 5 209,3

355 430 550 6 301,4

S 420 MC 420 480 620 4 151,0

420 480 620 5 236,0

420 480 620 6 339,8

Brottgränsområde  

[MPa]

 
Tabell 3 Beräkning av högsta klippkraft 

2.5.2 Bockningskraft 

Den högsta bockningskraften ges av ekvation (2.3) och förväntas uppkomma under den 
sista delen av förloppet då klippstålen går upp i dynan. Hävarmens längd l är 17,6 mm 
och korrektionsfaktorn C är 0,3. I tabell 4 visas resultatet för olika material och 
tjocklekar. 

 

Stål
Sträckgräns 

[MPa]

Tjocklek t 

[mm]

Kraft F 

[kN]

S 355 MC 355 430 550 4 27,1

355 430 550 5 42,4

355 430 550 6 61,0

S 420 MC 420 480 620 4 32,1

420 480 620 5 50,1

420 480 620 6 72,2

Brottgränsområde 

[MPa]

 
Tabell 4 Beräkning av högsta bockningskraft 

2.5.3 Bockningskraft under klippning 

Den maximala kraft som åtgår för bockning samtidig som klippförloppet pågår visas i 
tabell 5. Det som skiljer mot tabell 4 är att längre hävarm användes. Hävarmens längd l 
är 46,9 mm och korrektionsfaktorn C är 0,3. 

Stål
Sträckgräns 

[MPa]

Tjocklek t 

[mm]

Kraft F 

[kN]

S 355 MC 355 430 550 4 10,2

355 430 550 5 15,9

355 430 550 6 22,9

S 420 MC 420 480 620 4 12,0

420 480 620 5 18,8

420 480 620 6 27,1

Brottgränsområde 

[MPa]

 
Tabell 5 Bockningskraft under klippning 
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2.5.4 Maximal kraft totalt  

Den maximala kraften totalt fås beroende på klippstålens utformning när man har 
maximal klippkraft (tabell 3) och bockning med lång hävarm (tabell 5). Summan av 
dessa krafter visas i tabell 6. 

 

Stål
Sträckgräns 

[MPa]

Tjocklek t 

[mm]

Kraft F 

[kN]

S 355 MC 355 430 550 4 144,1

355 430 550 5 225,2

355 430 550 6 324,3

S 420 MC 420 480 620 4 163,0

420 480 620 5 254,8

420 480 620 6 366,9

Brottgränsområde 

[MPa]

 
Tabell 6 Maximal kraft totalt 

2.6 Mätningar 

För att kunna jämföra våra framtagna teorier med verkligheten gjordes mätningar av 
trycket under håltagningsförloppet, med hjälp av trycket räknades sedan kraften ut. Det 
som noterades vid mätningarna var trycktoppar, d.v.s. maxtrycket som uppstår då 
klippning och bockning sker samtidigt.  

Mätningarna gjordes med manometer, vilket är ett analogt mätinstrument med vilken 
tryck kan mätas. Manometern anslöts på kolvsidan hos den undre cylindern och en rad 
serier med mätningar gjordes. 

Vid mätningarna av 5mm S355MC stål erhölls en tydlig topp innan trycket sjönk till ca 
50 bar för att sedan stiga till ca 160 bar då cylindern nådde sitt ändläge. Vid mätning av 
4 mm S420MC stål fick vi en topp vid ca 50 bar varvid trycket sjönk något innan det 
ökade igen. Dock skall sägas att trycket ökade snabbt till ca 90 bar för att sedan stiga 
långsammare till 160 bar där cylindern nådde sitt ändläge. Mätningar gjordes för 
förloppet av i stort sett en hel huv vid varje mättillfälle och resultaten varierade inom 
mätvärdena i tabellerna.  

Vid mätningarna användes samma verktyg vilka var något slitna, balkarnas insida 
smordes med olja (mot överdyna) även klippstålen smordes innan körning. 

Resultaten av mätningarna: 

 

Material Tjocklek Tryck Kraft 

S355MC 5 mm  130-135 bar 261.4-271.4kN 

  

Material Tjocklek Tryck Kraft 

S420MC 4 mm 50-55 bar 100.5-110.6kN 
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Material Tjocklek Tryck Kraft 

S355MC 5 mm  105-110 bar 211.1-221.2kN 

 

Material Tjocklek Tryck Kraft 

S420MC 4 mm  55-60 bar 110.6-120.6kN 

 

Material Tjocklek Tryck Kraft 

S355MC 5 mm  120-135 bar 241.3-271.4kN 

 

Det bör observeras att den sträckgräns som anges för materialen är den lägsta 
sträckgränsen, vilket innebär att sträckgränsen hos materialet i huvarna kan variera. 
Detta kan förklara skillnaden i tryck. 

Jämförs de teoretiska värden med de uppmätta är resultaten rimliga för 5mm plåt och 
S355MC material. De uppmätta värdena är något högre vilket är rimligt då det i teorin 
inte tagits någon hänsyn till förlusterna hos maskinen då i form av friktions förluster 
mellan verktyg och i cylinder. Vid tryckmätningarna för huv med 4 millimeters plåt 
blev resultaten inte att stämma överhuvudtaget med teorin, här blev de uppmätta 
värdena mindre än de teoretiska vilket inte är bra. Det ska dock nämnas att osäkerheten 
vid mätningarna var mycket stor, speciellt för 4 mm plåt. 
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3 Koncept 

3.1 Konceptgenerering

Koncepten är baserade på de aktuella 
brainstorming. Att problemet med kontroll av stansning inte finns med beror på att en 
lösning till problemet finns på en liknande maskin hos SWT i Tyskland. Lösningen 
innebär att en givare monteras
koncepten, men inga koncept gjordes 
övriga maskinen. Problem och koncepten för varje del på maskinen presenteras här
utvärdering av koncepten under avsnitt 3.2

3.1.1 Frammatningsplåt 1

Problemet är 500 mm höga 
tillräckligt hög. 

• Tillverka en ny plåt 
genom öppningen. 

• Ta bort överdelen av 
begränsningen av höjden på huvar

• Kapa av den befintliga plåtens överdel och skarva med en ny plåtdel som ger 
större öppning. (Se 
en ny plåt, vilken medför att huvarna går igenom öppningen.

 

klipp och bockningsmaskin 

Konceptgenerering 

baserade på de aktuella delproblemen. Den metod som använts är 
Att problemet med kontroll av stansning inte finns med beror på att en 

lösning till problemet finns på en liknande maskin hos SWT i Tyskland. Lösningen 
innebär att en givare monteras. En tanke på det fanns med under skapandet av de andra 

nga koncept gjordes utan en givare kan byggas in när man modifierar 
Problem och koncepten för varje del på maskinen presenteras här

utvärdering av koncepten under avsnitt 3.2. 

Frammatningsplåt 1 

höga huvar inte går igenom öppningen eftersom 

plåt med mått som ger större öppning. Då kan huvarna passera
 

delen av den befintliga plåtramen. (Se figur 9
höjden på huvarna försvinner. 

Kapa av den befintliga plåtens överdel och skarva med en ny plåtdel som ger 
 figur 10). Slutresultatet blir det samma som för att tillverka 

en ny plåt, vilken medför att huvarna går igenom öppningen. 

 

Figur 9 Konceptskiss 

Figur 10 Konceptskiss 

Den metod som använts är 
Att problemet med kontroll av stansning inte finns med beror på att en 

lösning till problemet finns på en liknande maskin hos SWT i Tyskland. Lösningen 
n tanke på det fanns med under skapandet av de andra 

när man modifierar 
Problem och koncepten för varje del på maskinen presenteras här och 

eftersom den inte är 

kan huvarna passera 

9). Det gör att 

Kapa av den befintliga plåtens överdel och skarva med en ny plåtdel som ger 
. Slutresultatet blir det samma som för att tillverka 

 



 

 

• Skarva befintlig plåt mellan hålen för glidaxlarna
igenom öppningen och 

3.1.2 Frammatningsplåt

Problemet är att öppningen inte är tillräckligt stor för att huvar med höjd upp till 500 
mm ska kunna gå igenom. 

• Tillverka en ny plåt med större 
mataranordning. Huvarna kan då passera öppningen. 

• Skarva den befintlig
blir då högre och huvarna kan passera.

• Skarva den befintlig
och avståndet mellan glidaxlarna större.

• Skarva den befintlig
vald mataranordning

 

 

plåt mellan hålen för glidaxlarna. De högre huvarna kan då gå 
igenom öppningen och avståndet mellan glidaxlarna blir större. 

Frammatningsplåt 2 

Problemet är att öppningen inte är tillräckligt stor för att huvar med höjd upp till 500 
 

Tillverka en ny plåt med större öppning och mått anpassade till vald 
mataranordning. Huvarna kan då passera öppningen. (Se figur 11

befintliga plåten med bitar ovanför glidaxelstyrningarna
å högre och huvarna kan passera. (Se figur 12). 

befintliga plåten mellan glidaxelstyrningarna. Öppningen blir 
och avståndet mellan glidaxlarna större. Huvarna kan då passera i öppningen.

befintliga plåten i ovankant med en ny överdel som är
mataranordning. Huvarna kan då passera genom öppningen

Figur 12 Konceptskiss 

Figur 11 Konceptskiss 
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De högre huvarna kan då gå 
 

Problemet är att öppningen inte är tillräckligt stor för att huvar med höjd upp till 500 

mått anpassade till vald 
11). 

ovanför glidaxelstyrningarna. Öppningen 

Öppningen blir högre 
passera i öppningen. 

som är anpassad till 
. (Se figur 13). 
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3.1.3 Matningsanordning 

Det här problemet beror av och hänger samman med frammatningsplåt 2:s utformning. 
När den ändras så behöver armen som pressar mot huven eventuellt också ändras för att 
matningen ska fungera. 

• En ny längre arm och bibehållen infästningsutformning. Gör så att armen räcker 
ner även om armens infästning inte ändras utan bara är högre upp. 

• Gör armen längre genom att skarva den befintliga armen och ha bibehållen 
infästningsutformning (som blir högre upp). Det får armen att bli tillräckligt lång 
för att det ska fungera. (Se figur 14). 

• En cylinder med längre slaglängd och infästningen av armen på plåten är 
anpassad för den befintliga armens längd. Det sänker armen till samma höjd som 
tidigare. 

• Förlängning av i ledinfästning samt förlängning av kolvstången. Sänker armen 
till samma höjd som tidigare. (Se figur 15). 

Figur 13 Konceptskiss 

Figur 15 Konceptskiss 

Figur 14 Konceptskiss 



 

 

• Förlängning av plåten så 
mellan kolvstången och armen. 

• Armens fästpunkter 
oförändrad. Givare och anslutningar anpassas till huvens bredd.

3.1.4 Frammatningsplåt 3

Problemet är 500 mm höga huvar inte går igenom 
tillräckligt hög. 

• En ny plåt med större 
• Montering av glidaxlarna

delen helt och då också problemet, men stativet måste anpassas.
• Att kapa bort mittendel

alls. 
• Att kapa av mellan 

höjd. Det gör så att stativets höjd är det som begränsar höjden på huvar.

3.1.5 Stativet 

Problemet är att öppningen inte är tillräckligt stor för att huvar med höjd upp till 500 
mm ska kunna passera genom stativet

• Skarva det befintliga
öppningen blir högre vilket gör att problem

 

 

plåten så ledinfästningen hamnar lägre samt förlängning av delen 
lvstången och armen. (Se figur 16). 

Armens fästpunkter oförändrade i höjd mot befintlig plåt och mataranordningen 
oförändrad. Givare och anslutningar anpassas till huvens bredd. 

Frammatningsplåt 3 

500 mm höga huvar inte går igenom öppningen eftersom den inte är 

y plåt med större öppning. Den görs så att alla önskade huvar passar i hålet.
Montering av glidaxlarna direkt i stativet utan någon plåt. Det konceptet t

och då också problemet, men stativet måste anpassas. 
rt mittendelen i överkant. Det gör så att huvens höjd

mellan glidaxlarna och montera plåtens två delar med mellanrum i 
ör så att stativets höjd är det som begränsar höjden på huvar.

ingen inte är tillräckligt stor för att huvar med höjd upp till 500 
passera genom stativet.  

befintliga stativets sidor vid öppningarna. Stativet blir då högre och 
öppningen blir högre vilket gör att problemet undviks. (Se figur 1

Figur 17 Konceptskiss 

Figur 16 Konceptskiss 
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samt förlängning av delen 

i höjd mot befintlig plåt och mataranordningen 
 

eftersom den inte är 

så att alla önskade huvar passar i hålet. 
Det konceptet tar bort 

 
ör så att huvens höjd inte begränsas 

och montera plåtens två delar med mellanrum i 
ör så att stativets höjd är det som begränsar höjden på huvar. 

ingen inte är tillräckligt stor för att huvar med höjd upp till 500 

Stativet blir då högre och 
17). 
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• Kapa bort det befintliga stativets övre mittendel
för den överliggande plåten
tillräckligt stor. (Se 

• Sänka bottenplattan i stativet och gör
sidoplåten. För att rätt höjd
ben upp. Hålen och höjden ökar 
figur 19). 

• Bygg ett nytt stativ med sidor
befintligt tak. Då görs det så högt att de högre huvarna kan passera.

3.1.6 Infästning och räckvidd 

När huvarna blir högre blir en lösning på det att göra stativet högre. 
att avståndet mellan över-
konstruktionen utan den behöver anpassas. 

• Förlänga kolvstången
räckvidden ökar för

klipp och bockningsmaskin 

Figur 19 Konceptskiss 

befintliga stativets övre mittendel och gör nya högre infästningar 
överliggande plåten. Taket kommer högre upp och öppningen 

 figur 18). 

enplattan i stativet och göra urtag i bakre respek
ör att rätt höjd med resten av maskinlinan ska erhållas höjs

Hålen och höjden ökar så att huvarna kan passera genom

stativ med sidor och öppningar som är högre
Då görs det så högt att de högre huvarna kan passera.

Infästning och räckvidd för mothåll 

När huvarna blir högre blir en lösning på det att göra stativet högre. Följden av detta 
- och underdynan ökar och då fungerar inte den nuvarande 

konstruktionen utan den behöver anpassas.  

en med en skarvdel och med längre styrning
räckvidden ökar för den övre cylindern. (Se figur 20). 

Figur 18 Konceptskiss 

nya högre infästningar 
. Taket kommer högre upp och öppningen blir 

tag i bakre respektive främre 
inan ska erhållas höjs stativets 

kan passera genom stativet. (Se 

och öppningar som är högre samt använda 
Då görs det så högt att de högre huvarna kan passera. 

Följden av detta är 
r inte den nuvarande 

längre styrningar. Det gör att 
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• En ny längre dynhållare. Detta medför att överdynan kommer längre ner. 
• En annan utformning av överdynan så att den blir längre och når ner till rätt läge. 
• En ny cylinder med längre slaglängd och längre styrningar. Då når överdynan 

ner med de befintliga infästningarna i taket.  
• En distansdel mellan överdyna och dynhållare. Den gör så att överdynan hamnar 

i rätt position. (Se figur 21). 

3.1.7 Rengöring av överdyna 

Problemet är att spånor bildas vid klippningen och att en del av dessa fastnar i 
överdynan. Spånorna i överdynan är svåra att upptäcka och att få bort när de fastnat. 
Detta ökar slitaget och skadar verktygen vilket leder till att produktionskostanden ökar.  

• Ett hål i dynhållaren som förgrenas och leder in till hålrummet i dynhållaren och 
ut på de ställen där spånnorna ofta sitter. I hålet blåser maskinoperatören med 
tryckluft efter varje körd huv så att de spånorna som eventuellt finns lossnar. (Se 
figur 22). 

  

Figur 21 Konceptskiss 

Figur 20 Konceptskiss 

Ej offentlig! 
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• Hål i överdynan, genom vilket man kan blåsa rent
• Snabbfästen för att kunna lossa och rengöra 

och enkelt lossas från dynhållaren för att kontrolleras och rengöras. Detta 
göras efter varje körd huv. 

• Hål rakt igenom dynhållaren som
kan ske genom att blåsa
överdynan om spånor finns efter en körd huv.

3.1.8 Otympligt och svåråtkomligt vid verktygs

Byten av överdynan anses 
samtidigt som den skruvas fast underifrån.

klipp och bockningsmaskin 

genom vilket man kan blåsa rent med tryckluft.
att kunna lossa och rengöra överdynan. Överdynan kan snabbt 

ossas från dynhållaren för att kontrolleras och rengöras. Detta 
s efter varje körd huv. (Se figur 23). 

dynhållaren som underlättar kontroll och rengöring
kan ske genom att blåsa med tryckluft genom både dynhållaren

om spånor finns efter en körd huv. (Se figur 24). 

och svåråtkomligt vid verktygsbyte 

av överdynan anses vara ett problem att utföra då den är tung att
samtidigt som den skruvas fast underifrån. 

Figur 22 Konceptskiss 

Figur 24 Konceptskiss 

Figur 23 Konceptskiss 

. 
Överdynan kan snabbt 

ossas från dynhållaren för att kontrolleras och rengöras. Detta kan 

rengöring. Rengöring 
ållarens hål och 

är tung att hålla upp 



 

 

• Frästa spår i dynan 
lossas utan att den behöver hållas upp

• Spår i dynhållaren 
och lossas utan att den behöver hållas upp

• Löstagbara snäppen 
används för att fixera överdynan under drift
lossas och hindrar den från att falla ner
behöver då inte hålla

• Snäppen som ersätter 
Överdynan fästs bara av snäppen istället för skruvar. Snäppena är enklare än 
skruvar att fästa och lossa överdynan med.

 

 

 vilka går i hakar på dynhållaren. Dynan kan 
lossas utan att den behöver hållas upp. (Se figur 25). 

 som passar dynhållarens lutande sidor. Dynan skruvas fast 
och lossas utan att den behöver hållas upp. (Se figur 26.) 

en som underlättar monteringen. Styrpinnar och s
används för att fixera överdynan under drift. Snäppena fästs när överdynan ska 
lossas och hindrar den från att falla ner när skruvarna dras eller dras

hållas upp mer än när snäppena sätts dit . (Se figur

som ersätter de befintliga skruvarna och styrningar som ger ett bra läge
Överdynan fästs bara av snäppen istället för skruvar. Snäppena är enklare än 
skruvar att fästa och lossa överdynan med. 

Figur 25 Konceptskiss 

Figur 27 Konceptskiss 

Figur 26 Konceptskiss 
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kan skruvas fast och 

Dynan skruvas fast 

Styrpinnar och skruvar 
Snäppena fästs när överdynan ska 

när skruvarna dras eller dras. Överdynan 
figur 27). 

ar som ger ett bra läge. 
Överdynan fästs bara av snäppen istället för skruvar. Snäppena är enklare än 



Förslag till ombyggnation av klipp och bockningsmaskin

 

24 

• En rem som är fäst på dynhållaren och går från en sida och under 
andra sidan av dynhållaren.
behöver hållas upp. 

3.1.9 Justering av 

Problemet är möjligheterna och metode
underdynan relativt varandra
att det är svårt att finjustera underdynan
spänns på andra sidan för att ändr
hydraulkolven i sidled inuti

• Styrpinnar med vilka underdynan styrs 
redan för överdynan. 
behövs det inte heller.

• Styrpinnar monterade på underdynan som styr över
Underdynan kommer då i en bra position mot överdyna

• Manuell justering av över
mäta med. 

• Manuell justering av underdyna
spelen mellan klippstålen och överdynan 
 

klipp och bockningsmaskin 

em som är fäst på dynhållaren och går från en sida och under 
andra sidan av dynhållaren. Överdynan skruvas fast och lossas utan att den 

 (Se figur 28). 

av klippspalter 

möjligheterna och metoden för inställning av läget för över
relativt varandra. Skruvarna som används har grov stigning

att det är svårt att finjustera underdynan. Det krävs att skruvarna lossa
för att ändra läget. Vid justering av under

inuti cylindern vilket kan ge ökat slitage.  

med vilka underdynan styrs till rätt position vid montering
redan för överdynan. Ingen justering göras men eftersom det blir r
behövs det inte heller. (Se figur 29). 

rade på underdynan som styr överdynan som 
Underdynan kommer då i en bra position mot överdynan som sedan kan fixeras
Manuell justering av överdynan. För att hitta rätt spel används bra verktyg att 

Manuell justering av underdynan. Bra utrustning med vilket man kan mäta in 
n klippstålen och överdynan bör användas. (Se figur

 

Figur 29 Konceptskiss 

Figur 28 Konceptskiss 

Ej offentlig! 
 

em som är fäst på dynhållaren och går från en sida och under överdynan till 
sas utan att den 

av läget för över- och 
. Skruvarna som används har grov stigning vilket innebär 

lossas på en sida och 
t. Vid justering av underdynan tvingas 

montering. Det finns 
eftersom det blir rätt från början 

n som hålls flytande. 
som sedan kan fixeras. 

spel används bra verktyg att 

med vilket man kan mäta in 
figur 30).  



 

 

• Justering längs två spår i olika
låsas i rätt position. 

3.2 Kriterier för utvärdering av 

För att kunna utvärdera de olika dellösningarna användes 
fram och viktades mot varandra för
Framtagandet och viktnigen gjordes därför 

Viktningen gjordes genom att 
poäng betyder att det kriteriet är viktigare än ett med lägre poäng

• Tid för ombyggnation
maskinen demontera

• Svårighetsgrad vid ombyggnad

omkonstruktion, men även komplexitet
sätts då i relation till hur mycket man är beredd att konstruera 
till hur mycket som kan förbättras

• Materialåtgång. Antalet komponenter, deras kostnad
krävs. (16p) 

• Möjlighet till förbättring
annat också förbättras eller

• Rengöring och underhåll
rengöring och allmänt underhåll

• Inställning och justeri

 

 

två spår i olika led med justerskruvar. Underd
. (Se figur 31). 

tvärdering av koncept 

För att kunna utvärdera de olika dellösningarna användes olika kriterier. 
fram och viktades mot varandra för att hitta den lösning som passar SWT bäst

agandet och viktnigen gjordes därför med hjälp av dem.  

Viktningen gjordes genom att 100 poäng fördelades till de olika kriterierna
poäng betyder att det kriteriet är viktigare än ett med lägre poäng.  

Tid för ombyggnation. Hur lång tid tar det att utföra förändringen 
demonteras tills att den är monterad igen. (18p) 

vid ombyggnad syftar till antalet delmoment som krävs för 
omkonstruktion, men även komplexiteten som kan uppstå vid ombyggnad.

ation till hur mycket man är beredd att konstruera om i förhållande 
som kan förbättras. (15p) 

ntalet komponenter, deras kostnad och det råmaterial som 

Möjlighet till förbättring av andra problem utöver de specificerade
förbättras eller kan förbättras när ändringar görs på en del

Rengöring och underhåll. Syftar till om konceptet har lösningar som
rengöring och allmänt underhåll underlättas. (15p) 
Inställning och justering av maskinen, t ex vid verktygsbyte. (18p)

Figur 30 Konceptskiss 

Figur 31 Konceptskiss 

Ej offentlig! 
 

Ej offentlig! 
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Underdynan kan sedan 

 

kriterier. Dessa togs 
lösning som passar SWT bäst. 

till de olika kriterierna. En högre 

förändringen från det att 

syftar till antalet delmoment som krävs för 
en som kan uppstå vid ombyggnad. Detta 

om i förhållande 

och det råmaterial som 

ficerade. Innebär att 
på en del. (18p) 

lösningar som innebär att 

(18p) 



Förslag till ombyggnation av klipp och bockningsmaskin 

 

26 

3.3 Utvärdering av koncept 

Beslutsmatriser används för att utvärdera de olika koncepten i syfte att hitta det som är 
lämpligast att utveckla vidare. För att lästa hur matriserna fungerar se kapitel 1.5 Metod. 

3.3.1 Frammatningsplåt 1 

Tid för ombyggnad: En demontering antas vara nödvändig oberoende av alternativ. Att 
skarva tar längre tid än att byta till en ny plåt, då det tillkommer tillverkningsmoment 
under tiden plåtarna är bortmonterade. Det gäller också för att kapa bort överdelen men 
denna tidsåtgång bedöms att vara förhållandevis liten.  Det kan dock vara något mer 
tidskrävande att skarva mellan styrningarna då det blir fler skarvar samtidigt som det är 
noga att allt blir rakt. 

Svårighetsgrad vid ombyggnad: Med en ny plåt behöver svetsning av ett nytt bottenfäste 
göras. De andra alternativen kräver bearbetning av befintliga plåten. Antalet moment 
eller svårighetsgrad skiljer inte till något av alternativens fördel. 

Materialåtgång: Ny plåt innebär mer material. Därför har de övriga alternativen ett 
plustecken.  

Möjligheter till förbättring: Att ta bort överdelen eller skarva mellan styrningarna leder 
inte till någon möjlighet att göra förbättringar. Tas överdelen bort minskar stabiliteten 
för frammatningsdelen. Med en ny plåt kan konstruktionen anpassas så att möjligheter 
till förbättringar erhålls hos alla delar som är sammansatta med plåten.  

Rengöring och underhåll: Möjligheter för rengöring och underhåll av maskinen är något 
som inte kommer att påverkas av dessa koncept.  

Inställning och justering: Möjligheter till att påverka detta finns hos alla koncept men 
när en ny plåt görs kan det integreras från början.  

 

Kriterier Viktning 

Alternativ 

Ny plåt 
Skarva 

över 
styrningar 

Ta bort 
överdel 

Skarva 
mellan 

styrningar 
Tid för ombyggnad 18 R 

E 
F 
E 
R 
E 
N 
S 

- S - 
Svårighetsgrad vid 
ombyggnad 

15 S S S 

Materialåtgång 16 + + + 
Möjlighet till 
förbättring 

18 - - - 

Rengöring och 
underhåll 

15 S S S 

Inställning/Justering  18 - -  - 

 
Summa - -2 -1 -2 
Viktad 
Summa 

- -38 -20 -38 
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Resultat: En ny plåt med större öppning. 

3.3.2 Frammatningsplåt 2 

Tid för ombyggnad: Med en ny plåt behövs endast tid för demontering och montering. 
De andra koncepten kräver mer tid mellan montering och demonteringen då 
bearbetningsoperationer genomförs på den befintliga plåten. 

Svårighetsgrad vid ombyggnad: En ny plåt kräver fler bearbetningsoperationer och en 
svårighet är att se till så glidaxelstyrningarna blir raka. 

Materialåtgång: Då plåttjockleken är relativt grov hos denna del kommer skillnaden i 
åtgånget material blir ganska stor för en nytillverkad plåt mot de andra koncepten. Det 
kommer också tillkomma mer material till de nya styrningarna. 

Möjligheter till förbättring: De förbättringar som kan göras i detta fall har till största 
delen att göra med utformningen av fästpunkten för matningsanordningen att göra. 
Därför har en ny plåt respektive ny överdel fått plus gentemot referensen. Nya 
fästpunkter kan utformas för att passa till matningsanordningen. 

Rengöring och underhåll är något som inte kommer att påverkas oavsett koncept. Det 
finns inget som har tydliga för eller nackdelar gentemot referensen. Vid tillverkning av 
en ny plåt skulle det i så fall vara att titta på nya lagertyper. Dock kommer man 
troligtvis inte ifrån att de behöver smörjas, därför är alla koncept lika. 

Inställning och justering: Är inte något som kommer påverkas olika hos koncepten.  

 

Kriterier Viktning 

Alternativ 

Ny plåt 
Skarva 
ovanför 

styrningarna 

Skarva 
mellan 

styrningarna 

Skarva 
med ny 
överdel 

Tid för ombyggnad 18 + R 

E 

F 

E 

R 

E 

N 

S 

S S 

Svårighetsgrad vid 
ombyggnad 

15 S S S 

Materialåtgång 16 - S S 

Möjlighet till 
förbättring 

18 + - + 

Rengöring och 
underhåll 

15 S S S 

Inställning/Justering 18 S S S 

 

Summa 1  -1 1 

Viktad 
Summa 

20  -18 18 

 

Resultat: En ny plåt. 
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3.3.3 Matningsanordning 

Tid för ombyggnad: Att förlänga armen genom att svetsa en mellandel tar tid mot 
referensen och det kan inte göras innan demontering vilket kan göras med de andra 
koncepten. 

Svårighetsgrad vid ombyggnad: Förlängning av ledinfästningen är det som skiljer det 
fjärde alternativet och referensen. Det gav minus för det fjärde alternativet då det blir 
fler moment. Fästdelen i nuvarande höjd har minustecken för att det innebär fler 
arbetsmoment än de andra koncepten vid ombyggnad som att flytta givare och slangar 
för att få utrymme mellan huvens sidor.  

Materialåtgång: Med en ny arm och en ny cylinder blir materialåtgången större än för 
referensen. Anledningen till att större öppning och fästdelen i nuvarande höjd har fått 
samma som referensen trots att det för mataranordningen inte går åt något material är att 
det kommer behövas en del kringutrustning till detta koncept för att komponenterna ska 
få plats. 

Möjligheter till förbättring av helheten: Här har alla koncepten värderats lika och 
kommer inte att kunna medföra fler möjligheter till förbättringar än referensen. 

Rengöring och underhåll: Är inget som skiljer mellan koncepten. 

Inställning och justering: Skiljer inte heller mellan koncepten. 

 

Kriterier Viktning 

Alternativ 

Ny 
arm 

Skarva 
armen 

Cylinder 
längre 

slaglängd 
och lägre 
infästning 

Förlängning av 
ledinfästningen 

och 
kolvstången 

Förläng 
kolvstången 
och montera 

ledinfästningen 
lägre 

Större 
öppning. 
Fästdelen 

i 
nuvarande 

höjd 
Tid för ombyggnad 18 S - S S 

R 
E 
F 
E 
R 
E 
N 
S 

S 
Svårighetsgrad vid 
ombyggnad 

15 S S S - - 

Materialåtgång 16 - S - - S 

Möjlighet till 
förbättring 

18 S S S S S 

Rengöring och 
underhåll 

15 S S S S S 

Inställning/Justering 18 S S S S S 

 
Summa -1 -1 -1 -2  -1 
Viktad 
Summa 

-16 -18 -16 -31  -15 

 

Resultat: Förläng kolvstången och montera ledinfästningen lägre. 

3.3.4 Frammatningsplåt 3 

Tid för ombyggnad: Stilleståndstiden blir lika med tiden för demontering och montering 
om en ny plåt tillverkas när maskinen är i drift. Dock bör beaktas att tiden för de 
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operationer som krävs vid modifiering av de andra koncepten inte bör vara särskilt stor. 
Tidsåtgången för att sätta styrningarna direkt i stativet är beroende av stativets 
utformning. Med ett nytt stativ kan hålen anpassas så att monteringen av styrningarna 
går fort, används de befintliga hålen krävs modifiering av stativet vilket är tids- och 
resurskrävande.  

Svårighetsgrad vid ombyggnad: svårighetsgrad och moment är lika på alla. 

Materialåtgång: En ny plåt är det enda konceptet som kräver något extra material.  

Möjligheter till förbättring av helheten: Inga möjliga förbättringar hos något av 
alternativen. 

Rengöring och underhåll: Är något som inte kommer kunna påverkas av något koncept. 

Inställning och justering: Här leder inget av koncepten till förbättringar gentemot 
referensen.  

 

Kriterier Viktning 

Alternativ 
Plåt med 

större 
öppning 

Styrningen 
direkt i 
stativet 

Kapa bort 
mittendel 
ovansida 

Kapa 
mellan 

styrningar 
Tid för ombyggnad 18 + S 

R 
E 
F 
E 
R 
E 
N 
S 

S 
Svårighetsgrad vid 
ombyggnad 

15 S S S 

Materialåtgång 16 - S S 
Möjlighet till 
förbättring 

18 S S S 

Rengöring och 
underhåll 

15 S S S 

Inställning/Justering 18 S S S 

 
Summa 0 0  0 
Viktad 
Summa 

2 0  0 

 

Resultat: Göra en ny plåt med större öppning. 

3.3.5 Passera stativet 

Tid för ombyggnad: Fördelarna med ett nytt stativ är att det kan byggas klart medan den 
gamla maskinen fortfarande är i drift. De operationer som kräver tid blir då demontering 
av det gamla stativet och montering av komponenterna på det nya. De andra koncepten 
kräver tid för modifiering av befintliga delar. 

Svårighetsgrad vid ombyggnad: Att skarva stativet innebär att nya delar endast skarvas  
i det befintliga stativet vilket inte medför så många  moment eller så hög svårighetsgrad, 
som alternativen att bygga nytt och att sänka golvet. Ett nytt stativ kan ge möjlighet till 
nya lösningar med fler och svåra moment då stativet förbättras så mycket som möjligt. 

Materialåtgång: Ett nytt stativ kräver mer material och komponenter än att modifiera det 
befintliga stativet. 
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Möjligheter till förbättring av helheten: Att skarva innebär minskad möjlighet till 
modifiering som leder till förbättringar. 

Rengöring och underhåll: Är inget som skiljer sig mellan de aktuella koncepten. 

Inställning och justering: Är inte heller något som kommer påverkas av de olika 
koncepten. 

 

Kriterier Viktning 
Alternativ 

Skarva på 
mitten 

Skarva 
uppe 

Sänka 
botten 

Bygga nytt 

Tid för ombyggnad 18 - - - 
R 
E 
F 
E 
R 
E 
N 
S 

Svårighetsgrad vid 
ombyggnad 

15 + + S 

Materialåtgång 16 + + + 
Möjlighet till 
förbättring 

18 - - - 

Rengöring och 
underhåll 

15 S S S 

Inställning/Justering 18 S S S 

 
Summa 0 0 -1  
Viktad 
Summa 

-5 -5 -20  

 

Resultat: Bygga ett nytt stativ. 

3.3.6 Infästning och räckvidd för mothåll 

Tid för ombyggnad: Att tillverka en ny dynhållare är inte något som påverkar 
stilleståndstiden för maskinen, inte heller att använda en högre överdyna. De andra 
koncepten innebär att man kommer få en stilleståndstid hos maskinen för ombyggnad. 
En mellandel kan tillverkas innan demontering men dynhållaren behöver nya skruvhål 
eller fästas på något annat sätt mot mellandelen då de befintliga skruvhålen inte kan 
användas om inte överdynorna modifieras. 

Svårighetsgrad vid ombyggnad: I förhållande till att montera dit en högre dynhållare 
krävs det fler och mer komplicerade åtgärder om något av de andra alternativen väljs.  

Materialåtgång: Att tillverka en mellandistans till överdyna och dynhållare kräver 
mindre material än de andra koncepten. 

Möjligheter till förbättring av helheten: Det är möjligt att förbättra helheten med en ny 
cylinder genom att byta till en med bättre prestanda för att veta att man klarar tjockare 
plåt i framtiden. Att det är minus på förlängning av överdyna och distans är att dessa 
koncept ej kan påverka helheten. Med de andra koncepten finns möjlighet att utforma 
dessa så att t ex rengöring underlättas.  

Rengöring och underhåll: Konceptet för distans är lika som för förlängd dynhållare då 
möjlighet till rengöring kan integreras. De andra koncepten påverkar inte detta 
nämnvärt. 



  

  31 

Inställning och justering: Inget av alternativen ger fördel av inställningsmöjligheter. För 
överdynornas justering finns det separata koncept.  

 

Kriterier Viktning 

Alternativ 

Förlängning 
av 

mellandistans 

Förlängning 
av 

dynhållare 

Högre 
dyna 

Längre 
slaglängd 

och 
längre 

styrningar 

Mellandel 
dyna och 

dynhållare 

Tid för ombyggnad 18 - 
R 
E 
F 
E 
R 
E 
N 
S 

S - - 
Svårighetsgrad vid 
ombyggnad 

15 - S - - 

Materialåtgång 16 - - - + 
Möjlighet till 
förbättring 

18 - - + S 

Rengöring och 
underhåll 

15 - - - S 

Inställning/Justering 18 S S S S 

 
Summa -5  -3 -4 -1 
Viktad 
Summa 

-82  -49 -46 -17 

 

Resultat: En högre dynhållare. 

3.3.7 Rengöring av överdynan 

Tid för ombyggnad: Tiden för ombyggnad blir kortare vid modifieringar av dynhållaren, 
då de lösningar som krävs kan implementeras nytillverkning, samtidigt som den 
befintliga maskinen är i drift.  

Svårighetsgrad vid ombyggnad: Hålen anses vara svåra att borra samt att bra vinklar 
måste erhållas så att fullgod rengöring erhålls. Snabbfästen medför en omkonstruktion 
av dynhållaren samt alla överdynor. Därför anses dessa koncept vara sämre än 
referensen. 

Materialåtgång: Då en ny dynhållare tillverkas kommer alla koncept att innebära samma 
materialåtgång utom den med snabbfästen som kräver mer material. 

Möjligheter till förbättring av helheten: Är inte något som kan påverkas mycket mellan 
koncepten. Snabbfästen som gör det enklare att montera överdynan i dynhållaren gör att 
monteringen av överdynan också underlättas vid byte av denna.   

Rengöring och underhåll: Snabbfästen medför att överdynan enkelt kan demonteras och 
hål genom dynhållaren gör det möjligt att komma åt bättre, vilket leder till noggrannare 
rengöring. 

Inställning och justering: Är inget som påverkas olika mellan koncepten 
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Kriterier Viktning 
Alternativ 

Hål i 
dynhållare 

Hål i 
dynan 

Snabb 
fästen 

Hål genom 
dynhållare 

Tid för ombyggnad 18 S - - 
R 
E 
F 
E 
R 
E 
N 
S 

Svårighetsgrad vid 
ombyggnad 

15 - - - 

Materialåtgång 16 S S - 
Möjlighet till 
förbättring 

18 S S + 

Rengöring och 
underhåll 

15 - - S 

Inställning/Justering 18 S S S 

 
Summa -2 -3 -2  
Viktad 
Summa 

-30 -48 -31  

 

Resultat: Hål genom dynhållare. 

3.3.8 Otympligt och svåråtkomligt vid byte av överdyna 

Tid för ombyggnad: Löstagbara snäppen liksom rem kräver endast en modifiering av 
dynhållaren, övriga alternativ kräver att man modifierar både dynhållaren och alla 
överdynorna. 

Svårighetsgrad vid ombyggnad: Löstagbara snäppen fick plus då det inte kräver mer än 
modifiering av dynhållaren. Den enda funktion lösa snäppen har är att hålla överdynan 
på plats vid montering och det kräver inte höga toleranser eller liknande. Svårigheterna 
för de koncept som fått minus är främst hur man skall erhålla en bra uppstyrning av 
överdynan samt att det ställer krav på toleranser, dock är tanken att man skall använda 
sig av skruvar för att erhålla en god fastsättning. Lämpliga remmar finns att tillgå i 
handeln och det är inte svårt att montera krokar för remmen på dynhållaren. Dock blir 
de slitna och behöver bytas efter hand. 

Materialåtgång: Plus på konceptet med löstagbara snäppen då det endast kräver nya 
snäppen och en modifiering av dynhållaren i vilka de sitter. Denna lösning kommer 
således inte att innebära några ingrepp på dynorna. Utformningen på remmarna behöver 
ej vara så avancerad vilket medför att kostnaden för dessa kan hållas nere. 

 Möjligheter till förbättring av helheten: Spår i överdynan och lutande spår i dynhållare 
kommer inte leda till någon förbättring i förhållande till referensen, snarare en 
försämring då man får problem med inställningen av överdynans läge.  

Rengöring och underhåll: inget av alternativen ger någon fördel för rengöring eller 
underhåll. 

Inställning och justering: Anledningen till att spår i överdynan och lutande spår i 
dynhållaren fått minus här är att de kräver mer arbete vid justering av spel då det inte 
finns några styrpinnar eller liknande. Löstagbara snäppen och rem kräver att alla 
skruvarna skruvas bort vid demontering och har därför fått minus. 
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Kriterier Viktning 

Alternativ 
Spår 

i 
dyna 

Lutande 
spår i 

dynhållare 

Löstagbara 
snäppen 

Snäppen 
och 

styrning 
Rem 

Tid för ombyggnad 18 - - + 
R 
E 
F 
E 
R 
E 
N 
S 

+ 
Svårighetsgrad vid 
ombyggnad 

15 - - + + 

Materialåtgång 16 S S + + 
Möjlighet till 
förbättring 

18 - - S S 

Rengöring och 
underhåll 

15 S S S S 

Inställning/Justering 18 - - - - 

 
Summa -4 -4 2  2 
Viktad 
Summa 

-69 -69 31  31 

 

Resultat: Löstagbara snäppen och rem. 

3.3.9 Justering av klippspalter 

Tid för ombyggnad: Nackdelen med utbytbara styrpinnar är att bottenplattan behöver 
byggas om och montera dit styrpinnar vilka sedan styr upp dynan. Detta moment är 
något som kommer ta tid då det är väldigt viktigt att underdyna blir synkroniserad med 
överdynan. Vilket medför krav på att mäta och justera in allt i förhållande till varandra 
innan styrningarna monteras dit permanent. 

Med en flytande överdyna kommer styrning krävas vilket medför att ombyggnationen 
blir omfattande då en sådan konstruktion med permanenta styrningar blir avancerad. 
Manuell justering av dynorna kommer endast kräva mindre ingrepp hos dessa samt 
tillverkning av löstagbara styrpinnar men detta är ej något som kommer påverka 
stilleståndstiden. Justerskruv i två led kommer kräva en ganska stor ombyggnation. 

Svårighetsgrad vid ombyggnad: I förhållande till referensen kommer justerskruv i två 
led och flytande överdyna kräva ett antal fler delmoment vid omkonstruktion, med 
styrning och tillverkning av justeranordning. Att manuell justering här har fått plus 
baseras på att det blir färre ingrepp och mätningar till de övriga delarna hos maskinen. 

Materialåtgång: Materialåtgången för manuell justering av dynor är ungefär den samma 
som för utbytbara styrpinnar, styrpinnar och flytande dyna samt modifiering av 
dynorna. Dock bör beaktas att manuell justering av överdyna kan innebära att 
dynhållaren behöver göras om, men det kan ändå bli aktuellt för att erhålla rätt 
slaglängd.  

Möjligheter till förbättring av helheten: En flytande överdyna medför att ingen justering 
kommer behövas vid byte av verktyg, det blir en ”automatisk” sådan då dynorna rör sig 
rätt i förhållande till varandra under arbetsförloppet. Manuell justering av överdyna 
medför att utrymmet vid åtdragning av denna kommer bli begränsat. Det blir 
svåråtkomligt då cylinderns slaglängd är 80 mm och pinnarna kan begränsa utrymmet. 
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Justerskruvar gör att justeringen kommer kunna påverkas, skulle styrpinnarna i 
referensen bli krökta kommer fel spel att erhållas vilket vid körning kan leda till haveri. 
Detta undviks med manuell justering av underdyna, nackdelen här är dock att 
justeringen är något mer omständig och tidskrävande.  

Rengöring och underhåll: Flytande överdyna och styrpinnar kommer kräva mer 
underhåll och konstruktionen kan medföra att rengöring blir mer tidskrävande, det är 
viktigt att den är ren då konstruktionen består av rörliga delar vilka ej bör blir slitna.  

Inställning och justering av maskin: Detta kommer ej att skilja sig mellan flytande 
överdyna och utbytbara styrpinnar då båda koncepten innebär att verktyget byts utan att 
någon inställning behöver göras. Med de andra koncepten behöver alltid rätt spel ställas 
in innan körning av maskinen efter montering. 

 

Kriterier Viktning 

Alternativ 

Utbytbara 
styrpinnar 

Styrpinnar 
och 

flytande 
överdyna 

Manuell 
justering 

av 
överdyna 

Manuell 
justering 

av 
underdyna 

Justerskru
v i två led 

Tid för 
ombyggnad 

18 
R 
E 
F 
E 
R 
E 
N 
S 

- + + S 

Svårighetsgrad 
vid ombyggnad 

15 - + + - 

Materialåtgång 16 - S S - 
Möjlighet till 
förbättring 

18 + - S + 

Rengöring och 
underhåll 

15 - S S S 

Inställning/ 
Justering 

18 S - - - 

 
Summa  -3 0 1 -2 
Viktad 
Summa 

 -46 -3 15 -31 

 

Resultat: Manuell justering av underdynan. 

3.4 Sammanfattning av konceptutvärdering 

3.4.1 Konceptbeskrivning 

De olika utvärderingarna för dellösningarna ger när de sätts ihop ett helhetskoncept. Det 
består av följande lösningar 

Frammatningsplåt 1: En ny plåt. 

Frammatningsplåt 2: En ny plåt. 

Mataranordning: Förläng anslutningen mellan cylinder och arm, bakre fästpunkten hos 
plåt 2 görs längre. 
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Frammatningsplåt 3: En ny plåt. 

Passera stativ: Bygga nytt stativ. 

Infästning och räckvidd cylinder: Högre dynhållare. 

Rengöring av överdyna: Hål genom dynhållare. 

Otympligt och svåråtkomligt vid verktygsbyte: Löstagbara snäppen eller rem. 

Justering av klippspalter: Manuell justering av underdyna. 

 

Det slutliga konceptet blir således en ombyggnation enligt de framtagna koncepten. 
Resultatet av de koncept som utvärderats innebär till stor del att nya delar behövs.  
Modifieringen av matningsdelen innebär en nykonstruktion av samtliga 
frammatningsplåtar. Att realisera verktygsdelen kommer också det medföra en del 
omkonstruktion. För att öka räckvidden och realisera rengöringskonceptet krävs att en 
ny dynhållare tillverkas. Förslaget med vilket monteringen av överdynan skall 
underlättas innebär i princip att överdynan hängs upp för att sedan fästas med befintliga 
skruvar. Detta gör att servicemannen får båda händerna fria vid montering av dynan och 
åtdragning av skruvarna. Detta medför en mindre modifiering av dynhållaren. 
Konceptet för matningsordningen innebär att utsticket på plåten för ledinfästningen får 
tillverkas lägre. Samt att en ny del mellan arm och cylinder måste tillverkas alternativt 
att kolvstången förlängs.  

Med ett nytt stativ kommer den befintliga maskinen kunna köras under bygget av det 
nya stativet. Tanken är också att det befintliga taket och hydraulsystemet skall kunna 
användas till det nya stativet. Byggs nya plåtar till matningsdelen kan avståndet mellan 
glidaxelstyrningarna som frammatningsplåt 2 glider på göras större. Detta medför att 
vridstyvheten och stabiliteten hos mataranordningen ökar då tyngdpunkten hamnar 
högre upp med en större mittenplåt. Komponenter som tillverkas nya kan göras färdiga 
medans den befintliga maskinen körs. Sedan kommer viss tid att gå åt till demontering 
av det gamla stativet och montering av det nya. Men i förhållande till att bygga om det 
gamla stativet bör denna tidsåtgången för att montera ihop ett nytt stativ med de delar 
som kan tas från den befintliga maskinen bli mindre. 
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4 Produktgenering 

Här presenteras de delar som ändras på den befintliga maskinen enligt vad som under 
kapitel 3.3 bedömdes mest lämpligt. Beskrivningarna av lösningarna har gjorts mer 
detaljerade än de för koncepten. Alla steg i processen beskrivs inte så ingående utan det 
är mer en presentation av resultatet. Arbetet som gjordes här varierar lite mellan de 
olika delarna beroende på hur mycket som behövde ändras från befintliga 
konstruktionen. I huvudsak har detaljer för koncepten diskuterats och utvärderas 
samtidigt. Detta har dock inte dokumenterats i detalj men de huvudsakliga argumenten 
och tankarna för olika produkters detaljlösningar presenteras under diskussionen om 
delarna i avsnitt 5.1.  

Det ska också nämnas att de ritningar som tagits fram inte på något vis är färdiga 
ritningar som kan användas vid konstruktion. Tanken med dessa är att visualisera våra 
lösningar och idéer. 

4.1 Frammatningsplåt 1 

Frammatningsplåt 1 tillverkas ny med större höjdmått enligt ritningen i bilaga 1. Plåten 
tillverkas så att höjden på hålet för genommatning blir 160 mm större än det är på 
befintliga plåten.  

Den befintliga plåten är breddad på sidorna för att fästa styrrullar till huvarna. Detta 
integreras i en ny plåt och spårens bredd motsvarar de två olika bredderna på balkar i 
ändläge för skruvarna till styrrullfästena. 

Det vertikala avståndet mellan glidaxlarna har ökats med lika mycket som höjden av 
plåten ökats dvs. 160 mm. Genom att montera styraxlarna med större avstånd blir 
momentet som verkar på glidaxlarna mindre än om avståndet är oförändrat.  

4.2 Frammatningsplåt 2 

En ny plåt med 160 mm högre öppning tillverkas enligt ritningen i bilaga 2. Plåtens 
utformning är anpassad så att den nuvarande armen och ledinfästningen kan användas 
enligt 4.3. Fästet för cylindern sitter på samma avstånd som tidigare i förhållande till 
övre kanten men ledinfästningen sitter lägre ner.  

Avståndet mellan glidaxlarna ökas också det med 160 mm.  

Mothållet till matararmen tillverkas också nytt men den befintliga plattan med räfflor 
som sitter på mothållet och håller fast huven underifrån kan användas. Se bilaga 2 för 
ritning. 
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4.3 Matningsanordning 

Mataranordningen modifieras inte så mycket. Cylinderpaketet med givare får inte plats 
mellan huvens sidor därför placeras cylindern en bit upp på frammatningsplåt 2 som på 
den befintliga plåten. Detta medför att en förlängning mellan cylinder och arm behövs. 
Detta löses genom att förlänga kolvstången med en stång som är invändigt respektive 
utvändigt gängad i ändarna. Denna skruvas fast i kolvstången och i fästet till armen. 
Den befintliga ledinfästningen för armen används. För att se hur detta är tänkt hänvisas 
till figur 15. 

4.4 Frammatningsplåt 3 

En ny frammatningsplåt 3 tillverkas också som bilaga 3 visar med mått som anpassats 
till det nya stativet. Plåten får då en storlek som gör att öppningen blir 160 mm högre än 
på den befintliga maskinen. Glidaxlarnas hål anpassas till större avstånd på höjden.  

4.5 Passera stativ 

Bygg ett högre stativ med högre sidor enligt bilaga 4. Öppningarna är också högre för 
att klara genomförning av högre balkar . Det befintliga taket och hydraulsystemet kan i 
stort användas, med undantag för mindre komponenter som slangar och liknande. Ett 
hål för en induktivgivare som kontrollerar så att stansning har skett görs. Hålets läge är i 
underdynans fästplatta så att cylinderns övre läge kan indikeras vid klippstålshållaren. 

4.6 Dynhållare och överdyna 

En dynhållare som är 160 mm högre än den gamla tillverkas som i bilaga 7. Hål görs för 
att rengöring av överdynorna ska underlättas. För att förenkla byte av överdyna finns två 
koncept på att kunna fixera överdynan enkelt under tiden den skruvas fast underifrån. 
Styrpinnar som på befintliga dynhållaren finns kvar. 

4.6.1 Hakar för överdynan 

Konceptet med löstagbara hakar som fästs i dynhållaren och går ner under överdynan 
för att hålla den på plats förändrades en del under produktgenereringen. Hakarna blev 
inte lösa utan fästs i två punkter mot dynhållaren. I en punkt är haken ledad och i en 
punkt verkar en fjäder mellan haken dynhållaren som trycker hakarnas nedre delar inåt. 
I dynan görs ett hål där haken går i och håller upp överdynan under montering. (Se figur 
32). 
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4.6.2 Lös hållare för överdyna 

Ett av koncepten som togs fram för att förenkla byte av överdyna var att ha en avtagbar 
rem som krokades fast i dynhållaren och gick under överdynan. Detta koncept 
utvecklades till att en lös hållare av plåt som överdynan kan läggas i. Hållaren kan hakas 
och tas bort från överdyna enkelt genom att en hake träs igenom ett hål i överdynan och 
fjädrar ut. Detta håller sedan överdynan och skruvarna kan lossas eller dras utan att man 
behöver hålla i dynan. Det som behövs på dynhållaren är en del som går utanför 
överdynan och har hål. (Se figur 33). 

4.7 Justering av klippspalter 

För att kunna justera klippstålen i förhållande till överdynan utan att flytta kolven i 
cylindern krävs att klippstålen kan dras åt efter att de justerats in i rätt läge med 
underdynan. För att lösa detta görs hål i underdynan (bilaga 6) genom vilka montören 
sedan kan dra åt eller justera klippstålen. Tanken här är att klippstålen ska köras upp till 
ändläget varefter överdynan körs ned så att överdynan och klippstålen går om lott med 

Figur 33 Lös hållare för överdynan 

Figur 32 Hakar för överdynan 
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varandra. Viktigt är dock att ett visst avstånd mellan över- och underdyna finns så att 
tillräckligt med utrymme fås vid inmätning av spel. Spelet mäts med bladmått och alla 
tre klippkanter på båda verktygen mäts in så att spelet är lika stort överallt. För att 
kunna justera används justerskruvarna till underdynan med vilka man justerar dynans 
läge. Underdynan kan justeras med justerskruvar även i sidled. 

Rutinen vid justering efter verktygsbyte blir då enligt följande. Passa in klippstålen i 
underdynan och montera dem på stålhållaren. Montera stålhållare med klippstål i 
cylindern och underdynan utan att dra åt. Därefter monteras och dras överdynan. 
Tanken är sedan att överdynan ska sänkas ned för att justera spelen enligt ovan och 
sedan dra fast underdynan. Efter att spelet justerats höjs överdynan upp och stålen 
justeras i den mån det går mot under dynan så att de inte står snett i förhållande till 
denna. Det bör dock inte finnas något spel att tala om mellan dessa. När allt sedan är 
åtdraget bör klippstålen åter köras upp och överdynan sänkas ned en bit över dessa så att 
kontrollmätning av spelen kan ske innan provkörning. Det bör också användas någon 
form av mellanlägg mellan över- och underdyna som förhindrar att den övre faller ned 
vid justering av spel, på så vis kan skador förhindras. Denna lösning kräver en 
ombyggnation av hydraulsystemet för att kunna realiseras. 

Fasta styrpinnar för underdynan fungerar som den befintliga lösningen för styrning av 
överdynan. Styrpinnar monteras i stativet vilka sedan styr underdynan rätt. Hål i 
underdynan kommer också behöva göras, genom vilka montören kan justera och dra 
fast stålhållaren i cylindern då dynan sitter på plats. Byte av verktyget blir då på samma 
sätt som för manuell justering. Montören justerar då inte klippstålen i förhållande 
överdynan utan monterar bara samman delarna. Detta förslag kräver endast en 
ombyggnation av stativets botten.  
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5 Diskussion 

5.1 Produkt 

5.1.1 Frammatningsplåt 1 

Om en ny plåt tillverkas istället för att modifiera den befintliga plåten så vinns en del tid 
då maskinen kan användas. Hålen för skruvar till styrningsrullar kan göras om så att 
ändlägena när rullarna flyttas motsvarar de två aktuella bredderna på huvar. Det ger 
ingen stor påverkan på funktionen men gör så att ändring mellan 200 mm och 250 mm 
går lite smidigare, speciellt om t ex vagnskruv (skruv med fyrkant mot skallen vilken 
kan glida i ett spår utan att snurra) används då inget mothåll krävs vid lossning och 
åtdragning. 

En nackdel med en ny plåt är att det kräver mer resurser i form av material och arbete 
vid tillverkning mot att utgå från den befintliga plåten.  

På den befintliga plåten sitter det en del som hindrar huvarna från att lyftas, denna sitter 
skruvat i ramens överdel. Det påverkas av plåtens höjning och behöver förlängas om det 
ska fungera. Den skulle gå att integrera i plåten men det blir ingen fördel och en 
löstagbar del kan lossas och lättare repareras. 

5.1.2 Frammatningsplåt 2 

Att tillverka en ny plåt som blir högre än den befintliga är inte så tydligt i 
beslutsmatrisen. Det valda alternativet och alternativet med ny överdel är nästan lika. 
Argumentet att tiden för ombyggnad blir mindre med en ny plåt väger lite tyngre mot 
det att spara material genom att utgå från den befintliga delen och bara göra överdelen 
ny. Men det tas inte hänsyn till hur mycket som skiljer mellan alternativen för de olika 
kriterierna. Det kan t.ex. vara så att skillnaden i tid för att skarva med ny överdel inte 
väger upp mot kostnaden för att tillverka en ny plåt.  

Båda de här förslagen passar bra med matningsanordningen då den befintliga 
ledinfästningen kan användas genom att fästpunkterna för ledinfästningen görs lägre.  

Med en ny plåt kan avståndet mellan glidaxlarna ökas och krafterna på lagrena blir 
mindre. Det går med ny överdel också, om de befintliga övre glidaxelstyrningarna tas 
bort och nya integreras i en ny överdel men med större avstånd till de undre 
glidaxelstyrningarna. Då minskar dock vinsten i materialåtgång.  

Den befintliga underdelen som sticker fram och som balken ligger mot när den matas 
fram går att ta bort och montera på en ny plåt, det blir en kombination av nya och 
befintliga delar som inte behandlats i koncepten.  
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5.1.3 Matningsanordning 

Den valda lösningen att förlänga kolvstången och montera fästet för ledinfästningen 
lägre är enkel då det inte är något som ändras på de befintliga delarna. Det går därför 
snabbt och det som krävs är en bit stång som gängas. 

Det påverkar dock frammatningsplåt 2 så att det blir mer materialåtgång för att tillverka 
den då avståndet mellan fästena för ledinfästningen och cylindern ökas. Att fästa också 
cylindern lägre på ramen har problemet att det blir trångt för de givare och anslutningar 
för hydraulslang som finns vilket gör att de i så fall behöver flyttas. 

5.1.4 Frammatningsplåt 3 

Inget av alternativen skilde sig här från mängden, varken positivt eller negativt. Hos det 
valda alternativet var fördelen mindre tidsåtgång och nackdelen materialåtgång. 
Skillnaden i tid kanske inte påverkar så mycket för den totala tiden då alternativet att 
kapa i befintlig plåt inte tar mycket längre tid. 

5.1.5 Stativ 

Att bygga ett nytt stativ har fördelen att tiden som maskinen blir stillastående minskar 
då det bara är att flytta över de befintliga delarna mot att demontera och sedan ändra 
dessa innan de sätts tillbaka. Det finns dock en risk för att det kan bli problem som tar 
tid att åtgärda om det av någon anledning blir så att allting inte stämmer mellan nytt och 
gammalt. 

Genom att dela och skarva det befintliga stativet utnyttjar man det som redan finns. Det 
kvävs dock delvis demontering av de befintliga delarna som t ex hydraulcylindern och 
stativets tak.  En fördel i det fallet är att man känner till att det funkar. Med nytt stativ 
kan bottendelen bättre anpassas till lösningar för justering av underdyna och klippstål. 

En funktion som är viktig att få med är kontrollen av håltagning. På den befintliga 
maskinen forsätter huven matas på även om klippstålen inte går igenom plåten. Det är 
en nackdel då det leder till att huvar behöver kasseras för att de blir buckliga och saknar 
hål. Lösningen till det problemet har inte redovisats som produktutveckling då det under 
arbetets gång kom fram att det finns en fungerande lösning på en liknande maskin i 
Tyskland. Fördelen att använda den lösningen är att den är utprövad och att den inte 
påverkas av de andra förslag om ändringar hos maskinen som utarbetats. Det som kvävs 
är att det finns ett hål för en givare i stativet. Denna lösning innebär i princip att en 
givare monteras i hållaren för underdynan. Denna givare känner sedan av när 
klippstålshållaren är i sitt övre läge. Skulle inte detta inträffa stannar maskinen och 
håltagningsförloppet avbryts.  

5.1.6 Dynhållare 

Dynhållaren är en del som kan ändras och då få flera problem att åtgärdas. Det leder till 
att antalet delar som behöver göras nya minskar. Det som föreslås med dynhållaren är 
att se till så att underdynan kommer ner till huvens plåt. Vinsten med en ny dynhållare 
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mot att bara sätta dit en förlängningsdel mellan överdynan och dynhållaren är tiden. 
Skruvas mellandelen kan skruvhållen i dynhållaren inte användas om inte dynornas 
skruvhål ändras eller längre skruvar används. Att gänga nya hål i befintliga dynhållaren 
eller svetsa fast är alternativ som tar lite längre tid vid ombyggnation. 

Hålen för rengöring gör att spånor syns lättare och de går att blåsa bort på ett enkelt sätt. 
Hela dynhållaren blir också lite lättare mot att bara tillverka en längre och massiv med 
samma utseende som befintlig. 

För att kunna utnyttja fasta hakar behöver alla överdynorna modifieras med hål på 
sidorna. 

5.1.7 Hållare för överdynan 

Med en lös hållare för överdynan blir det enkelt att både få bort och montera överdynan 
utan att dynhållaren behöver ändras mycket från ursprungsutseendet. De befintliga 
styrpinnarna används för att få ett bra läge för överdynan och kan sedan enkelt montera 
skruvarna. Alternativet med fasta hakar innebär en omkonstruktion av både överdynor 
och dynhållare. Fördelen med det är att ingen lös del behövs.  

5.1.8 Justering av klippspalter 

Manuell justering är bra då det innebär att verktygen blir rätt inställda i förhållande till 
varandra, samt att det ger möjligheten att justera och dra åt klippstålen utan att 
underdynan måste demonteras.   

Den stora nackdelen med denna lösning är att hydraulsystemet såväl som styrsystemet 
till detta behöver byggas om.  Främst för att det idag inte finns någon funktion som gör 
att klippstålen stannar i sitt övre läge. Samt att ett krav är att den överdynans läge ska 
kunna varieras fritt. Denna lösning kräver också en modifiering av samtliga 
underdynorna då hål för att komma åt skruvarna till klippstålshållaren måste göras. För 
att inte smuts skall komma ner i utrymmet under underdynan behöver dessa hål täckas 
igen med till exempel pluggar som skruvas i hålen. 

Utifrån konceptet med manuell justering togs det också ta fram en lösning för fasta 
styrpinnar trots att detta koncept inte var i topp hos resultaten från matrisen. Tanken 
med manuell justering var att löstagbara styrpinnar skulle kunna användas med vilka 
verktygen kunde synkas och med hjälp av detta minska behovet av att mäta spelen. 
Dessvärre hittades inte någon lösning som verkade praktiskt genomförbar, därför 
utformades lösningen med fasta styrpinnar. Detta innebär att det åtminstone finns en 
lösning som inte innebär någon justering utan endast en kontrollmätning av spelen innan 
igångkörning, detta görs för att sönderkörning av verktygen ska förhindras.  

Med fasta styrpinnar ligger svårigheten i att mäta in allt rätt vid konstruktion, det gäller 
att underdynan verkligen blir synkad med den överdynan. För att kunna justera och dra 
fast klippstålshållaren i cylindern då underdynan sitter på plats finns det hål i 
underdynan. Detta kan vara nödvändigt då det är önskvärt att förhindra klippstålen från 
att ligga snett i underdynan som också skall styra dessa. Denna situation bör inte uppstå 
då toleranserna är små, men det är hursomhelst ett spel och situationen kan inträffa. En 
annan nackdel är att styrpinnarna kan bli slitna med tiden då underdynan tas av och på, 
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vilket medför en risk att toleranserna ökar vid verktygsbyte. Skulle fel spel erhållas 
krävs ett byte av styrpinnarna. 

5.2 Verktygsförslitning 

5.2.1 Klippspalter 

För klippspalterna hos verktygen det bara finns ett läge som blir bra, det går inte att 
ändra spelet på grund av verktygets geometri. Det som däremot kan göras är att se till så 
verktyget hamnar rätt vid montering, vilket innebär att klippstålen hamnar rätt i 
förhållande till överdynan och att samma spel fås vid alla klippytor. 

Då både 4 mm och 5 mm plåtar använder samma verktyg krävs en kompromiss vid 
valet av spaltbredd. Enligt teorin ligger spelet mellan 0.2 och 0.4 mm för 4 mm plåt och 
0.25 till 0.5 för 5 mm plåt. 

Räknas klippspalterna ut med toleranserna för klippstål respektive överdyna på det 
befintliga verktyget fås ett högsta spel på 0.35 och ett minsta spel på 0.25. Spelet ligger 
alltså inom de teoretiska gränserna vilket får anses innebära att det befintliga spelet är 
okej. Ett problem med utformningen av verktyget är att det är svårt att justera spelet. 
Det är viktigt att klippstålen ligger rätt i förhållande till överdynan så att spalten blir lika 
stor vid alla klippytor. På så sätt fås rätt spel vid alla tre klippkanter vilket innebär att 
klippkrafterna minimeras och därmed också verktygsslitaget. Med tanke på toleranserna 
hos klippstål och överdyna kommer spaltbredden att variera lite. Som nämnts tidigare så 
är den spaltbredd vilken minimerar kraftåtgången 5 till 10 % av materialets tjocklek. 
Resultatet av uträknad spaltbredd visar på att de spel som erhålls med det befintliga 
verktyget är en bra kompromiss med hänsyn till plåt tjocklekarna. 

Problemet med dagens konstruktion är att det inte finns något bra sätt att mäta in spelet. 
Det som kan göras är en kontroll så att klippstålen inte tar i överdynan, detta medför en 
ökad risk för olika spel vid sidorna hos verktyget. Att olika spel fås innebär att krafterna 
ökar där spelen är som minst vilket resulterar i att verktyget slits snabbare.  Problemet är 
dock att det i detta fall är svårt att komma ifrån en manuell justering utan stora 
ombyggnationer på maskinen. En vanlig lösning är annars att det i stansmaskiner finns 
två styrpinnar som sammanlänkar under- och överdyna. 

5.2.2 Smörjning och Verktygsbeläggning  

I dagsläget smörjs verktygen genom att olja appliceras på balk respektive stål innan 
varje huv stansas (klippning och bockning). Det går att se på verktygen att de blir slitna 
på den ytan som glider mot den undre dynan, vilket tyder på att friktionen där är stor. 
Det är också tydligt att slitage uppstår vid klippeggarna och då främst på den som 
klipper långsidan av hålet. Det finns ytterligare en yta på stålen som utsätts för 
belastningar på grund av friktion mellan verktyg och material. Detta är ytan plåten 
glider mot då den bockas upp, här blir dock den största förslitningen på plåten. Även om 
slitaget på verktyget i detta fall är relativt lågt bör beaktas att minskad friktion leder till 
reducering av krafterna. De kritiska punkterna tycks vara sidorna som glider mot 
underdynan och klippeggarna på långsidan som klipper. För att minska nämnda slitage 
kan någon form av kontinuerlig smörjning hjälpa eller så kan verktygen få en 
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ytbeläggning. Nackdelen med kontinuerlig smörjning är att det krävs en del 
kringutrustning samt någon form av anordning som samlar upp använt smörjmedel 
främst av hälso- och miljöskäl. Fördelen med kontinuerlig smörjning av verktygen mot 
dagens metod är att huvarna inte beläggs med lika mycket smörjmedel. Vilket kan 
påverka efterkommande bearbetningar som svetsning.  

Ett bra alternativ till att smörja verktyget är att göra en ytbeläggning, dock medför detta 
en större kostnad mot idag då verktygen bara slipas om då de är slitna. Fördelen är dock 
att behovet av smörjmedel minskar, vilket är bra både ur hanterings och ur 
miljösynpunkt. Den ytbehandling som lämpar sig bäst för verktygen är PVD. Med CVD 
kommer materialets egenskaper påverkas på grund av den höga temperaturen samt att 
det inte är lika lätt att erhålla samma toleranser som vid PVD. Nackdelen med PVD är 
svårigheterna att belägga hål som har ett djup större än sin egen diameter, men detta är 
inte något problem då verktygen inte har några sådana håligheter vilka utsätts för 
nötning.  

5.3 Mätresultat 

Variationerna vid mätningarna på samma plåttjocklek antas till största delen bero på 
skillnader hos materialparametrarna för de olika huvarna som klipps. Detta då samma 
verktyg användes. Det som kan variera hos materialet är dess sträck och brottgräns. För 
S355MC stålet är 355 N/mm2 den lägsta garanterade sträckgränsen, vilket innebär att 
den kan vara något högre. Brottgränsen varierar även den mellan 430 till 550 N/mm2. 
För S355MC stålet blev de uppmäta värdena högre än de teoretiska beräkningarna, 
denna skillnad antas vara förluster hos cylindern samt krafter som går åt till att 
övervinna den friktion som finns mellan klippstål och underdyna. För plåttjockleken 4 
mm och S420MC stålet blev det ett väldigt lågt tryck och därmed låga krafter. Dessa 
krafter var också betydligt lägre än de teoretiska. Det råder dock stor osäkerhet här då 
det var svårt att se någon tydlig topp på manometern vid mätningarna. För att kunna dra 
bättre slutsatser och försöka få bukt med de konstiga värdena för S420MC stålet och 4 
mm plåt hade fler och korrektare mätningar behövt göras. Det är svårt då osäkerheten 
vid avläsning är ganska stor när värden ska läsas av på en nål som rör sig, detta gick bra 
med 5 mm plåt då man såg tydliga gränser men för 4 mm var det svårt att läsa av bra 
värden då det inte var några tydliga toppar. Den topp vid 50 bar som blev vid 4 mm kan 
mycket väl vara den kraft som krävs då verktyget deformerar plåten innan den klipps, 
att det blir en deformation av plåten innan den börjar klippas kan ses på de klippta 
plåtarna och det kan också antas med hänsyn tagen till verktygens geometriska form. 
Att denna topp inte syns vid S355MC stål beror troligen på den tjockare plåten vilken 
resulterar i större klippkrafter enligt beräkningarna. Detta gör att skillnaden mellan 
krafterna för deformation av plåten och den krafts som uppstår i början av 
klippningsförloppet blir mindre och således inte kan observeras med manometern. För 4 
mm plåt kan kraften som åtgår i starten av klippningsförloppet mycket väl vara något 
mindre än den som krävs vid deformationen i processens startskede vilket gör att 
kraften sjunker något precis i övergången då stålen börjar klippa. Att ta hänsyn till här 
är också att materialen deformationshårdnar vilket resulterar i att kraften som krävs för 
att deformera stålet blir större ju mer den deformeras.  

Den topp som blev med 4 mm plåt var troligen inte den maximala kraften då den borde 
ha varit betydligt högre, trycktoppen borde ha legat runt 90 till 100 bar. Vid 
mätningarna blev det också en liten minskning av hastigheten hos tryckökningen vid 
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dessa tryck, men om detta är något maxvärde eller om hastighetsminskningen beror av 
andra faktorer är svårt att säga. Ambitionen från början var att göra fler och mer 
noggranna mätningar med ett bättre mätinstrument som vi fick låna, men var det nytt för 
oss och det krävdes en del inläsande på funktioner vilket inte var något problem, men då 
den tillhörande datorprogramvaran att inte fungerade valde vi att lägga det åt sidan. För 
att få ett värde på förlusterna i maskinen kan mätningar göras då maskinen körs utan 
plåt, vilket medför att kraften som åtgår för att övervinna förlusterna hos cylinder och 
verktyg mäts upp.  

Den teori som vi har tagit fram för beräkning av klipp och bockkrafter anser vi ändå 
fungera bra i de fall det behöver räknas på krafterna som kan uppstå vid klippning och 
bockning av tjockare plåt, vilket eventuellt kan vara aktuellt i framtiden. Det är dock 
viktigt att påpeka att teorin bakom dessa krafter bygger på en rad approximationer och 
det finns omständigheter främst hos variationer hos material parametrar som gör att en 
exakt beskrivning av verkligheten är mycket svår att få fram. Krafterna storlek är till 
stor del också beroende av smörjning och av verktyg och kanske det som är viktigast 
deras kondition.  

5.4 Krav för tjockare plåt 

Idag används samma verktyg för två olika plåttjocklekar. Detta är möjligt då det finns 
utrymme för 5 mm plåt mellan klippstål och överdyna då plåten bockas. Med befintligt 
verktyg blir det omöjligt att bocka 6 mm plåt eftersom det inte finns utrymme nog. Det 
som behövs är verktyg med samma utformning men som har större spel mellan klippstål 
och överdyna. Hur det kan lösas beror på måttkraven för hålen. Används den befintliga 
underdynan med klippstålen och överdynan byts för tjockare plåt blir hålen lite större än 
med den befintliga överdynan. Används anpassade klippstål och underdyna innebär 
detta inte någon ändring av storleken på hålen.  Byte av verktyg till 6 mm plåttjocklek 
tar minst tid med bara ny överdyna. 

Vid utvärdering av vilka krafter som krävs för tjockare plåt är det inte helt enkelt att dra 
några konkreta slutsatser. Att prova använda den befintliga maskinen för att köra 6 mm 
355 MC är rimligt då det ligger på gränsen. Det förutsätter att verktygen är i bara skick 
samt optimerade för att få ner kraften och att hydraulsystemets tryck kan ökas lite. 
Smörjning vore också önskvärt. Slitaget på maskinen och risken för haveri med stopp i 
produktionen som följd skulle öka men det kräver inte så stora ändringar för att pröva 
och kunna utvärderas. 
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6 Slutsats  

6.1 Förslag på omkonstruktion 

Vi har utifrån de krav och kriterier som ställts kommit fram till att en förändring av 
plåtarna i frammatningsdelen och av stativet behövs och att de bör nykonstrueras. 
Frammatningsplåt 2 görs så att den befintliga matningsarmen och ledinfästningen kan 
användas. För att kompensera en höjning av matningsanordningens cylinder anser vi att 
en förlängning av cylinderns kolvstång är att föredra. 

För att kompensera höjningen av stativet anser vi att en högre dynhållare är den bästa 
lösningen. I denna bör också hål vilka underlättar rengöring integreras. 

För att underlätta monteringen av överdyna har vi två olika lösningar. Dessa är 
montering med hjälp av stålband med styrstift och snäppen samt rörliga halkar vilka 
snäpps fast i hål i sidorna på överdynorna. 

Livslängden för verktygen påverkas negativt av dålig justering av verktygets 
klippspalter. Den bästa lösningen för att motverka det är att ha manuell justering men 
med bättre möjligheter att mäta in rätt klippspalt. Det förslaget innebär att en 
omkonstruktion av hydraulsystemet är nödvändig. Är man däremot inte beredd att 
konstruera om hydraulsystemet rekommenderar vi att man bygger om och monterar 
fasta styrpinnar. Vi anser också att man bör göra hål i underdynan så att skruvarna till 
klippstålshållaren blir lättare att komma åt, vilket medför att arbetet vid verktygsbyte 
underlättas.  

För att minska verktygsförslitningen är också en ytbeläggning på verktygen är en bra 
lösning. Kombineras ytbeläggningen med smörjning kan förslitningen och krafterna 
minska ytterligare. 

För att kontrollera att stansning har skett bör en givare som kontrollerar att 
klippstålshållaren går ända upp monteras i stativets bottenplatta. 

Om tjockare plåt ska kunna klippas och bockas krävs nya verktyg med andra 
geometrier. Kraftåtgången blir större vilket innebär att ett nytt hydraulsystem med större 
presskraft behövs. Det kan dock räcka med en modifiering av smörjsystem och verktyg 
om endast en liten ökning av tjockleken görs. 

6.2 Förslag till förbättring och fortsatt arbete 

Det behöver göras beräkningar på dynhållaren eftersom de nya hålen innebär en 
minskning av arean som tar upp tryckkrafterna från övre cylinder och att sidorna på 
överdynan inte får stöd vid hålen.  

Hålen i underdynorna riskerar att påverka deras livslängd negativt. Därför behöver 
beräkningar göras på dessa innan de modifieras. 

Tre punkter om hydraulsystemet och styrningen av detta som bör undersökas före en 
ombyggnation av maskinen kom fram under arbetet. För att kunna utföra den justering 
av verktyget som föreslagits behöver funktioner till manövreringen av hydraulsystemet 
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anpassas. Också om utrymme för en givare som kontrollerar om klipp och 
bockningsförloppet utförts byggs in behöver givaren kopplas in till styrsystemet. Under 
arbetet noterades att säkerheten i systemet eventuellt behöver förbättras då 
ackumulatorns tryck inte enkelt kan släppas till tanken. 

Något att göra som inte gjorts under detta arbete är att titta på kostnaden för 
ytbehandling av verktyg, vilken är starkt relaterade till antalet verktyg som ytbehandlas 
och deras geometriska form samt den ytbeläggning som krävs. En annan sak är 
alternativa smörjmedel, det finns andra än olja, dock bör utredas hur stor inverkan de 
har på hanteringen samt deras förmåga att minska friktion och därmed slitage. 

En av uppgifterna från början var att se vad som händer när höjden på balkar ökas. Det 
som är dimensionerade för plåttjockleken är buckling vid montagelaster. Detta har inte 
kommit fram under arbetet utan behöver undersökas vidare. Det som gjordes efter var 
att istället se vad som krävs av maskinen vid tjockare plåt och vad som den befintliga 
maskinen klarar. 
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Bilaga 1 Frammatningsplåt 1 
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Bilaga 2 Frammatningsplåt 2 
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Bilaga 3 Frammatningsplåt 3 
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Bilaga 4 Stativ 
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Bilaga 5 Överdyna 

 

 
  

Ej offentlig! 
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Bilaga 6 Underdyna 

  

Ej offentlig! 
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Bilaga 7 Dynhållare 
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Bilaga 8 Klippstål 

 
  

Ej offentlig! 
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Bilaga 9 Klippstål 

Klippkant Bockningskant 

Ej offentlig! 
 


