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Sammanfattning 
Intresset för sömlösa stålrör med stora ytterdiametrar i förhållande till tunna väggtjocklekar har ökat 

tillsammans med att högre hållfasthet i olika stålsorter tillkommit. Detta gör det möjligt att tillverka 

lättare, billigare och mer materialeffektiva stålprodukter med samma eller högre hållfasthet som 

tidigare. 

Denna nya utvecklingsriktning medför förändringar och utmaningar i en av företaget Ovakos 

produktionslinor i Rörverk 5 Hofors, vilket de har behov av att samarbeta med 

maskinkonstruktionsföretaget BEKAB för att utvärdera och utveckla. 

I Ovakos produktionslina i Rörverk 5 finns en del av ett asselvalsverk som kallas för "förreducerare". 

Denna del av asselvalsverket ser Ovako ett stort intresse i att utvärdera och utveckla för att bättre 

anpassas till den nya utvecklingsriktningen.  En känd utmaning hos förreduceraren sen tidigare är att 

den från början är framtagen för att reducera ner ett kvalitetsproblem hos rörprodukterna som kallas 

för trattbildning. Projektet fördjupar sig därför inom trattbildning för att bättre förstå grunden till 

förreducerarens nuvarande design för att därefter genomföra en redesign av förreduceraren. 

I en nulägesanalys av nuvarande förreducerare framkommer ett flertal olika 

produktionsutrustningsproblem med tillhörande kvalitetsproblem hos rörprodukterna. Projektet 

väljer därmed att fokusera på de produktionsutrustningsproblem som ger störst effekt för 

förreduceraren om de löstes. Detta resulterar i ett nytt produktkoncept av förreduceraren i form av 

en visuell 3D-CAD-modell med tillhörande hållfasthetsberäkningar och materialoptimering. 

Studien behandlar ämnen som design, konstruktion, produktutveckling, hållfasthet samt 

materialoptimering. 
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Abstract 
The interest in seamless steel tubes with large outside diameters in relation to thin wall thickness has 

increased along with the strength improvements in various steel grades. This makes it possible to 

produce lighter, cheaper and more material-efficient steel products with the same or greater 

strength as before. 

These new development directions bring changes and challenges in one of the company Ovako's 

production lines in Tube Mill 5 Hofors, which they need to cooperate with the design agency BEKAB 

to evaluate and develop. 

In Ovako's production line in Tube Mill 5 there is a part of an assel mill called "förreducerare". Ovako 

sees a lot of interest in evaluating and developing this part of the assel mill in order to better adapt 

to the new development directions. A well-known challenge of the existing reduction equipment is 

that it was initially developed to reduce a quality issue with the tube products called funnel 

formation. The project therefore immerses itself into the funnel formation in order to better 

understand the foundations of the current design of the reduction equipment and to then implement 

a redesign of the reduction equipment. 

A situation analysis of the current reduction equipment reveals a number of different production 

issues with their accompanying quality issues in the tube products. The project thus chooses to focus 

on the production issues that would have the greatest impact on the reduction equipment if they 

were resolved. This results in a new product concept of the reduction equipment in the form of a 

visual 3D-CAD-model with associated strength calculations and material optimization. 

The study covers topics such as design, engineering, product development, material strength 

calculations and material optimization. 

 

 

 

 

  



iv 



Redesign av reduktionsutrustning i asselvalsverk inom stålindustri 

v 

Förord 
Projektets utförare Tommy Andersson student vid Civilingenjörsprogrammet Design- & 

Produktutveckling vill varmt tacka följande för delaktighet och stöd under detta examensarbete: 

BEKAB för ett visat stort förtroende i mig och projektet. Ett extra stort tack till Anders Eriksson för 

engagemang, kloka ord och handledning under detta projekt. Även för att ha delgivit sig erfarenhet 

och kunskap inom området samt agerat bollplank vid idégenerering.  

Ovako för möjligheten och förtroendet att arbeta kring er kärnverksamhet. Även till alla som ställt 

upp på att svara på frågor, framvisat demonstrationer, och tillgivit mig information. Ett speciellt stort 

tack till Mattias Karlsson som ställt upp med expertis och support under projektets gång. Vidare ett 

stort tack till Sandvik som extern aktör ställt upp med information och erfarenhet. 

Linköpings Tekniska Högskola: Ett stort tack tillägnas Kerstin Johansen för gedigen handledarroll och 

bra guidning under detta projekt samt till Johan Ölvander för examination. Vill även specifikt tacka 

Martin Oscarson och Erik Mattsson-Mårn för opponering och bra feedback under projektets gång. 

Slutligen ett speciellt varmt och stort tack till Ida Andersson för bra feedback och korrekturläsning av 

denna rapport. 

 

 

Tommy Andersson 

2014-06-09 

 

  



vi 

  



Redesign av reduktionsutrustning i asselvalsverk inom stålindustri 

vii 

Ordlista 
 Excentriskt - Är en teknisk benämning på något som inte följer centrum. Exempelvis en 

rörprofils genomgående hål som är förskjutet åt det ena hållet från centrum. 

 Kassation - Är en teknisk benämning på hur stor produktionsvolym som sorteras ut från de 

godkända produkterna och istället går till skrot. 

 Utbyte - Utbytet speglar hur mycket produkt man får ut ur sin produktion efter eventuella 

bearbetningar. 

 Extrudering - Är en tillverkningsprocess för att tillverka rör genom att det uppvärmda 

materialet pressas igenom ett munstycke med stor kraft. 

 Icke-homogenitet i mikrostruktur - Innebär att materialet på mikroskopisk nivå har en 

materialstruktur som inte ser lika ut i hela materialet. 

 Korrosionsbeständighet - Förmågan att motstå korrosion. 

Förkortningar 
 Yd = Ytterdiameter hos rörprodukterna 

 t = Väggtjocklek hos rörprodukterna 

 CAD = Computer-Aided Design 

 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Teknik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Centrum
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1 Inledning 
I detta kapitel redogörs den indikerande utvecklingsriktningen inom stålindustrin och bakgrunden till 

den utmaning som projektet står inför. Vidare beskrivs projektets riktning med hjälp av syfte, mål och 

frågeställningar. 

1.1 Utvecklingsriktning 
Inom stålindustrin finns många faktorer som är styrande för att företag ska lyckas på den 

konkurrenskraftiga marknaden. En faktor som har en sådan betydelse är den skiftande 

utvecklingsriktningen och efterfrågan på nya stålprodukter. Utvecklingsriktningen pekar på ett ökat 

intresse för sömlösa stålrör inom ett specifikt rördimensionsområde med stora ytterdiametrar (Ø50 - 

97mm) i förhållande till tunna väggtjocklekar (6 - 23mm) (Ovako). Dessa rör har en ungefärlig vikt på 

90-230 kg. Figur 1 visar det rördimensionsområde som har tillverkats på företaget Ovako de senaste 

åren. I en mer detaljerad graf av Figur 1 som projektet har tagit del av kan utläsas att det tillverkats 

flest rörprodukter med stora ytterdiametrar i förhållande till tunna väggtjocklekar vilket indikerar på 

ett stort intresse för dessa rördimensioner. Detta gäller speciellt inom det specifika 

rördimensionsområdet med stora ytterdiametrar (Ø50 - 97mm) i förhållande till tunna väggtjocklekar 

(6 - 23mm). 

 

Figur 1 - Dimensionsområde för tillverkade rörprodukter (Ovako) 

Företaget Ovako, som är en ledande europeisk tillverkare av konstruktionsstål inom kullager-, 

transport- och tillverkningsindustrin, har sett denna utvecklingsriktning som en möjlighet att 

expandera sin produktportfölj och kundkrets (Ovako).  

Intresset för sömlösa stålrör med stora ytterdiametrar i förhållande till tunna väggtjocklekar har ökat 

tillsammans med att högre hållfasthet i olika stålsorter tillkommit. Detta gör det möjligt att tillverka 

lättare, billigare och mer materialeffektiva stålprodukter men med samma eller högre hållfasthet 

som tidigare. För Ovako är detta en möjlighet att både tillfredsställa kundens önskemål men även att 
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ligga i framkant av utvecklingen och på det sättet leda utvecklingen framåt till ny mark. På detta sätt 

kan Ovako erbjuda nya stålprodukter till sina kunder som de i sin tur kan använda för att bryta ny 

mark och ta sina produkter och produktutveckling till nya nivåer (Ovako). 

Några företag som ser stort intresse och behov för dessa stålrör med stora ytterdiametrar i 

förhållande till tunna väggtjocklekar är SKF, INA, Volvo, Atlas Copco, Tibnor och Sandvik (Ovako). 

1.2 Bakgrund och problemformulering 
Denna nya utvecklingsriktning medför förändringar och utmaningar i en av Ovakos produktionslinor i 

Rörverk 5 Hofors, vilket de har behov av att samarbeta med maskinkonstruktionsföretaget BEKAB för 

att utvärdera och utveckla. Detta föreslår BEKAB i samtal tillsammans med Ovako som ett passande 

examensarbete.  

I Ovakos produktionslina i Rörverk 5 finns en del av ett asselvalsverk som kallas för "förreducerare" 

som illustreras schematiskt enligt Figur 2. Denna del av asselvalsverket ser Ovako stort intresse i att 

utvärdera och utveckla för att bättre anpassas till den nya utvecklingsriktningen. Företaget Ovako har 

beslutat sig om en redesign av förreduceraren då de vill återanvända befintlig produktionsteknik. 

Detta för att kunna använda den produktionsutrustning som finns, vilket minimerar eventuella 

ombyggnationskostnader samt att det även minimerar risken för okända kvalitetsproblem hos 

slutprodukten. 

Förreducerarens uppgift är att reducera ner ett kvalitetsproblem hos rörprodukterna som kallas för 

trattbildning. Detta kvalitetsproblem är en känd utmaning hos förreduceraren sedan tidigare. 

Projektet fördjupar sig därför inom trattbildning för att bättre förstå grunden till förreducerarens 

nuvarande design och ge en bättre möjlighet till en produktutveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2 - Schematisk bild av nuvarande förreducerare i Rörverk 5 (CAD-modell av BEKAB) 
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1.3 Beskrivning av företaget BEKAB 
Företaget BEKAB (Bergströms Konstruktionsbyrå AB) är ett företag som arbetar som konsulter med 

produktutveckling och maskinkonstruktion av främst produktionsutrustning. Företaget grundades år 

1959 av ingenjören Rolf Bergström och tillhör sen några år tillbaka koncernen Järnvågen AB 

tillsammans med företagen IndustriAutomation AB och Koproma Engineering AB. 

BEKAB har gedigen erfarenhet från både den tunga och den lätta mekaniska industrin, likväl som 

inom cellulosa- och träindustrin. Några av de större kunder som BEKAB arbetar tillsammans med är 

Sandvik, Ovako, Setra, Stora Enso, BillerudKorsnäs, Gevalia och ABB. BEKAB har kontor i Gävle och 

Hofors. 

1.4 Syfte 
Syftet med projektet är att undersöka och utvärdera befintlig produktionsutrustning till den grad att 

det möjliggör en redesign av förreduceraren. Detta för att produktionsutrustningen ska kunna 

hantera den påvisade utvecklingsriktningen med större variation av rördimensioner med stora 

ytterdiametrar i förhållande till tunna väggtjocklekar.  

1.5 Mål 
Målet är att göra en redesign av befintlig produktionsutrustning genom att undersöka, utveckla, och 

konstruera för att lösa de mekaniska utmaningar som framkommer. Projektet ska leda fram till ett 

produktkoncept av förreduceraren som bemästrar den nya utvecklingsriktningen och därmed 

uppfyller syftet. Detta tillsammans med att göra hållfasthetsberäkningar och materialoptimeringar 

för de komponenter till det nya produktkonceptet som anses vara mest utsatta för krafter och höga 

temperaturer. 

Projektet kommer att leverera: 

 Produktkoncept: BEKAB och Ovako är intresserade av ett nytt produktkoncept till 

förreduceraren som kommer att presenteras visuellt i form av en 3D-CAD-modell. Störst 

tyngd kommer att läggas på de produktnära komponenterna då de anses styrande för 

produktkonceptets helhetslösning.  

 

 Rapport: En beskrivande rapport för projektets genomförande där utvärderingar, resultat, 

diskussion och slutsatser dras kring befintlig produktionsutrustning och presenterande av 

nytt produktkoncept framgår. Fokus kommer att läggas på framtagning av ett 

produktkoncept med den tillhörande och bakomliggande undersökning och utvärdering av 

befintlig produktionsutrustning som grund.  

 

 Hållfasthetsberäkningar för de komponenter av det nya produktkonceptet som anses vara 

mest utsatta för krafter. 

 

 Materialoptimering för de komponenter av det nya produktkonceptet som anses vara mest 

utsatta för krafter och värme. 
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1.6 Frågeställningar 
Nedan följer en nedbrytning av syftet i form av frågeställningar som projektet avser att besvara. 

F1: Vilka produktionsutrustningsproblem finns i förreduceraren? 

F2: Vilka kvalitetsproblem uppstår på slutprodukten till följd av produktionsutrustningsproblemen? 

F3: Hur kan en redesign av förreduceraren som bemästrar den nya utvecklingsriktningen se ut? 

1.7 Avgränsningar 
Projektet kommer att inrikta sig specifikt mot Ovakos produktionsanläggning och därmed anpassa sig 

till de begränsningar som finns (exempelvis standardkomponenter, begränsat utrymme i 

produktionslinan och hydrauliktryck). 

Projektet kommer inte att leverera: 

 Tillverkningsritningar för det nya konceptet. Projektet kommer inte ta fram 

tillverkningsritningar då projektets mål är att ta fram ett produktkoncept. 

 En fullständigt detaljerad 3D-CAD-modell av produktkonceptet med alla komponenter 

inritade. Då projektets tidsram anses för snäv för att behandla förreduceraren från idé till 

färdig produkt kommer projektet avgränsas från denna del.  

 Affärsplan eller kostnadsanalyser för det nya konceptet. 
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2 Teoretisk referensram 
Detta kapitel består av en beskrivande teori om tillverkningsprocesserna av sömlösa rör fram till och 

med asselvalsverket där förreduceraren är placerad. Förreduceraren är framtagen för att reducera 

ner ett materialfenomen som kallas för trattbildning som bildas vid stora reduktioner av 

ytterdiametrar och väggtjocklekar hos rören i asselvalsverket. Detta materialfenomen beskrivs 

djupare för att bättre förstå grunden till förreducerarens nuvarande design vilket ger möjlighet till en 

redesign av förreduceraren. 

2.1 Starten för tillverkning av sömlösa rör 
Utvecklingen av valsverkstekniken var under första halvan av 1800-talet starten för många 

industriella rörtillverkare [1]. Under denna tid tillverkades rör genom att ett band kupades med hjälp 

av en tratt eller valsrullar och en svetsfog applicerades därefter genom bågsvetsning eller 

motståndssvetsning som slöt samman röret [2]. 

Under slutet av 1800-talet utvecklades tillverkningsteknikerna av rör vilket ledde fram till att en ny 

typ av rör togs fram som kom att kallas för sömlösa rör. Då utvecklingen och förbättringen av 

processen för sömlösa rör fortsatte stod utvecklingen för svetsade rör relativt stilla. Detta 

resulterade i att de svetsade rören nästan helt blev utkastade från marknaden och de sömlösa rören 

kom istället att dominera marknaden fram till och med andra världskriget [1]. 

Sömlösa rör är rör som saknar svetsfogen (sömmen), dessa rör framställs genom valsning eller 

genom extrudering [2]. Detta nya sätt att göra sömlösa rör var dominerande i förhållande till 

svetsade rör då sömlösa rör saknade svetsen och de tillhörande kvalitetsproblem med icke-

homogenitet i materialets mikrostruktur som värmepåverkan från svetsningen gav upphov till [3]. 

Denna icke-homogenitet i materialets mikrostruktur som svetsade rör hade resulterade i potentiella 

orenheter vilket minskade korrosionsbeständigheten hos det färdiga röret [4]. 

Samtidigt som andra världskriget närmade sig genomfördes forskning på tillverkningsprocessen av 

svetsade rör vilket ledde till en uppgång för dessa rör. Idag är två tredjedelar av all rörtillverkning i 

världen av typen svetsade rör [1]. 

Fördelarna med svetsade rör är främst att de är mer kostnadseffektiva än sömlösa rör. Detta för att 

de i större utsträckning än sömlösa rör är tillgängliga både hos rörverkens lager samt hos 

distributörer. En snabbare leverans kan därför utlovas för svetsade rör vilket medför en lägre 

ekonomisk risk för köparen då det är enklare att förutspå legeringspriserna. Då sömlösa rör har 

längre ledtider i tillverkningen kan det därför vara svårt att förutspå legeringspriserna och därmed 

svårt att planera och fastslå vad slutpriset för rören kommer att hamna på [5]. 

Sett till prestanda mellan sömlösa rör och svetsade rör i applikationer kan de anses vara av samma 

mått [5]. Dock anser Lee, et al. [6] att sömlösa rör är mer passande för högt tryck, höga temperaturer 

samt låga temperaturer än svetsade rör av den anledningen att sömlösa rör saknar svetsfogen som 

svetsade rör har.  

Trots många fördelar med svetsade rör används fortfarande sömlösa rör i en stor utsträckning. En 

anledning till detta är att företag kan ha en konstruktionsstandard för sina applikationer som kräver 
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sömlösa rör. En annan anledning som är mer vanlig är vanor eller tradition. Det finns en avsaknad 

erfarenhet och en brist i förtroende för längsgående svetsar som leder till att sömlösa rör väljs 

framför svetsade rör [5]. 

Förutom bättre korrosionsbeständighet, till följd av att sömlösa rör inte blivit värmepåverkade av en 

svetsfog, är fördelarna även att det går att tillverka mycket tjockväggiga rör med en liten 

ytterdiameter där förhållandet mellan ytterdiameter (Yd) och väggtjocklek (t) är mindre än åtta 

(enligt formel (1))[5]. 

   
  

 
      (1) 

I tillverkningen av sömlösa rör behöver man heller inte oroa sig för krokiga svetsfogar eller 

trycktester av svetsfogarna [5]. 

2.2 Beskrivning av tillverkningsprocesserna 
Nedan följer ett flödesschema över Ovakos produktionslina för sömlösa rör i Rörverk 5 enligt Figur 3. 

 

Figur 3 - Flödesschema för rörtillverkning i Rörverk 5 (Ovako) 

Processen startar med att ett runt ämne på 90-230 kg åker in i en ringugn (även kallad karusellugn, 

Rotary Hearth Furnace) där ämnet värms upp till ca 1300 °C [1]. Då ämnet uppnått temperatur är 

ämnet formbart och transporteras därefter till centreringen (Centering) där ämnet centreras, det vill 

säga ges en centrumanvisning som ska underlätta hålningen i hålvalsverket (Piercing Mill) [7]. 
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Ämnet transporteras vidare till hålvalsverket där hålet i ämnet framställs. De finns olika valsprocesser 

för att göra hål i ett ämne genom valsning och de mest kända valsprocesserna är följande [7]: 

 Mannesmannmetoden 

 Stiefelmetoden med valsar 

 Stiefelmetoden med skivor 

 Dieschermetoden 

 Dubbelhålning 

Ovako tillämpar Mannesmannmetoden i den produktionslina som projektet koncentrerar sig på, 

denna process beskrivs vidare då även den efterkommande asselvalsningen är en vidareutveckling av 

Mannesmannmetoden [7]. 

I slutet av 1880-talet var det två tyska bröder vid namn Mannesmann som kom att ta fram en 

hålningsmetod med hjälp av en ny valsningsteknik som kom att bli starten för den industriella 

rörtillverkningen. Detta ansågs som en helomvändning och ett helt nytt sätt att valsa fram rör på som 

skilde sig från tidigare kända processer [1]. 

I den tidigare längsgående valsningsprocessen låg valsarnas centrumaxlar i samma plan, vinkelrät till 

ämnets centrumaxel, och valsarna roterade i motsatt riktning ifrån varandra enligt Figur 4. 

Utgångshastigheten för röret approximerades till valsarnas periferihastighet [1].  

I den nya tvärvalsningsprocessen var valsarnas centrumaxlar placerad parallella med ämnets 

centrumaxel men med en vinkel till ämnets centrumplan enligt Figur 4. Bägge valsarparen roterade 

åt samma håll vilket skapade en spiralformad passage mellan valsarna som ämnet passerade igenom 

[1]. 

 

Figur 4 - t.v. längsgående valsning, t.h. tvärvalsning [1] 

Hålet formas genom att två dubbelkoniska valsar möter ämnet, dessa valsar är lite snedställda vilket 

leder till att ämnet matas framåt och igenom Hålvalsverket. När ämnet träffar valsarna börjar det, 

tack vare det uppkomna spänningstillståndet, att uppluckras i centrum. Hålet börjar ta form och en 

plugg fastsatt på en pluggstång möter ämnet och följer med i rotationsrörelsen vilket resulterar i en 

slät inneryta samt ett jämnare hål [7]. 
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Efter hålningen i Hålvalsverket placeras det hålade ämnet framför asselvalsverket (Assel Mill) vars 

uppgift är att reducera ner röret till önskad dimension [7]. Ett dorn (Mandrel bar) skjuts in i det 

uppluckrade hålet och därefter matas det hålade ämnet in i asselvalsverket som består av tre koniska 

valsar (Assel mill rolls) enligt Figur 5. Valsarna är placerade symetriskt kring valsningscentrum med 

ett offset på 120 grader [8]. Asselvalsverket togs fram under 1930-talet av W.J Assel som en 

utveckling av bröderna Mannesmanns ursprungsidé [9]. 

Även asselvalsverkets valsar har precis som Hålvalsverkets en vinkel till ämnets centrumplan. 

Huvudegenskapen som asselvalsverket har är att den skapar en skuldra eller en puckel som 

bestämmer reduceringsgraden av väggtjockleken på rören [1]. Det finns även en indragningsdel vars 

syfte är att greppa det hålade ämnet, rotera det, dra det framåt och valsa ned det mot dorn. Sen 

finns det även en kalibrerings och glättningsdel vars uppgift är att jämna till rörväggen. Till sist 

kommer släppningsdelen som konar uppåt vilket gör det möjligt för ämnet att släppa från dorn. Även 

rörets rundning tillkommer i denna del [7]. Utgången från asselvalsverket är designad så att dorn lätt 

ska lossa från röret samtidigt som det skapar en fin yttre yta [1]. 

 

Figur 5 - Asselvalsning [1] 

2.3 Triangulering och trattbildning vid asselvalsning 
Asselvalsning av rör var inledningsvis en process speciellt framtagen för att tillverka tjockväggiga rör 

med små toleranser på väggtjockleken. Under valsning av tunnväggiga rör uppstår ett fenomen med 

materialet som kallas för triangulering. Trianguleringen sätter i sin tur begränsningen för hur 

tunnväggiga rör som kan tillverkas. Denna triangulering resulterar i en alternerande böjpåkänning av 

röret vilket leder till större risk för kvalitetsproblem så som sprickbildningar [10]. Med tunnväggiga 

rör menas rör vars ytterdiameter i förhållande till väggtjockleken ligger omkring tio eller över, enligt 

formel (2) [7]. 

    
  

 
        (2) 

En annan negativ aspekt med triangulering som dokumenterats är dess koniska fläktliknande 

rörände, enligt Figur 6, som leder till trattbildning. Denna trattbildning kan leda till sprickbildningar, 

att röret fastnar i asselvalsverket eller att det fastnar och slår sönder efterkommande 

produktionsutrustning i produktionslinan [10]. Även Gustafsson & Jagaeus [7] och Blazynski & Jubb 

[11] menar att trattbildning kan leda till att rör fastnar i asselvalsverk och i efterkommande 

produktionsutrustning. Vidare menar de att vid stora trattbildningar kan inte röret dras in i 
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efterkommande Reducervalsverk vilket ökar risken för att Reducervalsverkets valsar exploderar av 

det enorma tryck som uppstår. 

 

Figur 6 - Karakteristiskt fläktliknande rörände vid triangulering [10] 

Gustafsson & Jagaeus [7] menar även att utbytet minskar på grund av större ändkapning till följd av 

trattbildning. Vidare menar de att rör som får stor trattbildning kan leda till produktionsavbrott och 

eventuell kassation i form av bortkapning av rörändar. Dessa produktionsavbrott kan även leda till att 

övriga rör som samtidigt befinner sig i produktionslinan kan behöva skrotas då de hinner kallna. Det 

kan handla om upp till sex rör som befinner sig i produktionslinan samtidigt. 

Det som händer i asselvalsverket är att materialet som valsas flyter och förlängs bakåt under 

asselvalsningen. På grund av den stora inverkan av valsarna på röret skapas en stor triangulering som 

gör att röret inte orkar hålla ihop i slutskedet av asselvalsningen och rundas därmed upp, vilket 

resulterar i trattbildning [9].  

Blazynski & Jubb [11] undersökte fenomenet med triangulering och trattbildning genom att utföra 

testvalsningar med blyrör. De kom fram till två karaktäristiska effekter för fenomenet. Den första 

effekten var den ökande väggförtjockningen mellan vals och dorn vid ingångssidan till valsspalten 

enligt Figur 6. Den andra effekten var en förskjutning av trattens spetsar mot ingångssidan till 

valsspalten enligt Figur 6. 

Den ökande väggförtjockningen beror på ökande reduktion och trattstorlek. Materialet samlas vid 

ingången till gränsytorna mellan rör och dorn. Vid rörets inneryta valsas metallen bakåt ut från 

valsspalten relativt till det övriga ämnet, detta materialrörelsemönster ger upphov till dess 

trattbildning. Även trattens spetsar visar på en förskjutning mot ingångssidan vilket tyder på att 

trattbildningens begynnelse ligger i detta materialområde [7] [11]. 

Blazynski [8] belyser fenomenet med hög reduktion av väggtjocklek hos rören som orsak till den 

ökade böjpåkänningen vilket i sin tur leder till väggförtjockning mellan vals och dorn som i sin tur 

resulterar i triangulering. 

Under asselvalsning finns det en deformationszon där den axiella längden är mycket viktig. Vid en 

kort deformationszon kan det stela materialet bakom och framför (i axialled) den plastiska zonen 
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effektivt hindra bakåtflytningen av materialet mellan valsarna. Vid en lång deformationszon hindras 

inte bakåtflytningen i samma grad. En större reduktion leder till en längre deformationszon [11]. 

Gustafsson & Jagaeus [7] och Blazynski & Jubb [11] menar att vid tillräckligt stora reduktioner, det vill 

säga då trattbildningen nått sin kritiska storlek, är det omöjligt att ens genom ändring av 

matningsvinkel och valsutformning eliminera trattbildning. Detta även om deformationszonens längd 

skulle minskas då effekten av stora reduktioner är att materialet vill valsas bakåt vilket leder till att 

trattbildning ej kan undvikas men minskas. Detta kan göras genom att minska matningsvinkeln innan 

trattarna tenderar till att bli för stora. 

Triangulering sker mellan valsarna under hela valsningsförloppet som en följd av reduceringen. I 

slutskedet av valsningen rundas denna triangulering av för att få rörets karaktäristiska runda form. 

Trianguleringen i sig är därför inte ett kvalitetsproblem då det är en del av asselvalsningsprocessen. 

Däremot blir det ett kvalitetsproblem då det inte finns något stelt material bakom den plastiska 

zonen i rörets bakände. För då växer trianguleringen till sig vilket ger kvarstående triangulering och 

trattbildning. Då denna trattbildning växer sig för stor kan valsarna börja slira vilket medför en 

bestående tratt på röret enligt Figur 16 [7]. 

Enligt Gustaffson & Jagaeus [7] är det trattbildning på ca 40 % av de valsade produkterna som 

företaget Ovakos Rörverk 5 producerar. 

Asselvalsverk har ett förhållande mellan ytterdiametern på röret och rörets väggtjocklek (Yd/t) som 

sätter begränsningen för när risken för triangulering infinner sig [12] [10]. I vanliga (divergenta, enligt 

Figur 7) asselvalsverk är det i princip omöjligt att valsa rör med ett Yd/t-förhållande som är större än 

12 (enligt formel (3)) utan att triangulering och trattbildning tar start [10]. 

    
  

 
      (3) 

Det har genomförts ett antal försök att kunna öka Yd/t-förhållandet för att kunna tillverka mer 

tunnväggiga rör utan att få för stor kvarstående triangulering och trattbildning. Ett tillvägagångssätt 

för att utöka dessa begränsningar orsakade av Yd/t-förhållandet är att reducera ner det koniska 

fläktliknande snittet som bildas vid tillverkning av tunnväggiga rör. Det kan göras genom att öka 

valsgapet i slutet av valsningsprocessen. Detta resulterar i en tjockväggigare slutände av röret vilket 

förhindrar att röret får utökat fläktliknande snitt och med det även trattbildningen. Om dessa 

tjockväggiga slutändar inte kan valsas ner i de efterkommande tillverkningsprocesserna måste de 

kapas bort direkt efter asselvalsverket. I jämförelse med att få trattbildningar och förluster av 

rörändarna så är förluster av rörändarna små och risken för att röret fastnar och slår sönder 

produktionsutrustning är eliminerad [10]. 

Det finns två metoder som är dokumenterade för att öka valsgapet och som kommer att presenteras: 

Transvalmetoden där asselvalsverket är utrustad med en anordning som gör det möjligt att snabbt 

ändra matningsvinkeln. Denna vinkel minskas precis innan slutskedet av valsningsprocessen och på 

så sätt garanteras en geometrisk förändring i valsningsområdet och ett ökat valsgap. Denna lösning 

är kapabel till att tillverka rör med ett maximalt förhållande på 25 enligt formel (4) [10]. 

    
  

 
      (4) 
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Denna justering av matningsvinkel bör ske endast då den behövs och inte under en längre tid. 

Gustafsson & Jagaeus [7] menar att en mindre matningsvinkel ger en långsammare och därmed lägre 

produktion. Dock visar deras resultat på att en ökad matningsvinkel ger en större tratt. 

Höghastighetsjustering av valsar är den andra metoden där asselvalsverket är utrustat med en 

anordning som gör det möjligt att höghastighetsjustera alla eller enstaka valsar precis innan 

slutskedet av valsningsprocessen. Med hjälp av eldrift av denna justering kan förhållandet öka till 15 

(enligt formel (5)) medan med hjälp av hydraulisk drift kan förhållandet till och med bli 35 (enligt 

formel (6)) tack vare hydraulikens snabba svarstid [10]. 

    
  

 
       (5) 

    
  

 
       (6) 

Ett exempel då detta har genomförts i verkligheten är i asselvalsverket No.1 hos Wälzlagerrohr 

GmbH (WRG) i Krefeld, Tyskland. Denna lösning resulterade i att de kunde höja sitt Yd/t-förhållande 

från 12 till 35. Detta nya Yd/t-förhållande skulle motsvara ett rör med en Ytterdiameter på 196 mm 

och en väggtjocklek på 5,6 mm, något som tidigare inte hade varit möjligt [10]. 

Tabell 1 redogör vilka effekter Yd/t-förhållandet får för olika produktegenskaper hos olika varianter 

av asselvalsverk.  

Tabell 1 - Varianter av asselvalsverk [10] 

Process Yd/t utan 
speciella 
funktioner 

Yd/t med 
speciella 
funktioner 

Speciella 
funktioner 

Rörändes-förluster 

Konventionell 12 – – Nej 

Transval 12 25 – Justering av 
matningsvinkeln 
– Ökning av valsgap 

Ja 

Asselvalsverk med 
höghastighetsjustering 
av valsar (eldrift) 

12 15 – Ökning av valsgap Ja 

Asselvalsverk med 
höghastighetsjustering 
av valsar (hydraulisk) 

12 35 – Ökning av valsgap Ja 

 

Ett annat tillvägagångssätt för att utöka begränsningarna orsakade av Yd/t-förhållandet är att 

reducera ner trianguleringen. Trianguleringen uppstår på grund av att rörets yta trycks mot valsarna 

som klämmer röret så pass hårt att det skapas ett motstånd mellan rörets yta och valsarna. Då 

motståndet är högre i axialriktningen i förhållande till tangentriktningen skapas det lättare 

fläktliknande fickor mellan valsarna i den tangentiella riktningen hos röret. Detta fenomen kallas för 

triangulering och denna effekt kan endast bli attenuerad genom att öka den axiella sträckningen hos 

röret [10].  
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Teoretiska studier har visat att de kinematiska förhållandena för valsgapet kan kontrolleras genom 

att ställa valsarna i en passande vinkel vilket ändrar periferihastigheten hos valsarna och därmed hur 

mycket röret sträcks genom valsarna. Dessa vinklar kan vara divergenta, neutrala eller konvergenta 

enligt Figur 7 [10]. 

 

Figur 7 - Valsningsvinklar för olika asselvalsverk [10] 
1) Divergent α = 0 - 8° 
2) Neutral α = 0° 
3) Konvergent α = 0 - 20° 

Då divergenta valsvinklar har en högre periferihastighet enligt Figur 8 jämfört med konvergenta 

valsvinklar är det lätt att tro att divergenta valsvinklar skulle sträcka ut röret bäst i axialled. Men den 

ökade periferihastighet i slutet av asselvalsningen ökar även förvridningen i röret vilket ger upphov 

till triangulering [10]. 
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Figur 8 - Axiella hastigheter vid valsningszonen [10] 

Hos konvergenta valsvinklar är ingångsperiferihastigheten lägre än utgångshastigheten enligt Figur 8, 

vilket medför att materialet accelererar i valsningszonen vilket gör att materialet sträcks ut. Hos 

divergenta valsvinklar saktar materialet istället in i valsningszonen vilket ökar den tangentiella 

påkänningen från valsarna vilket resulterar i en högre risk för triangulering [10]. 

Dessa teoretiska antaganden har bekräftats i valsningstester hos bland annat Wälzlagerrohr GmbH 

(WRG) i Krefeld, Tyskland. Testerna visade att konvergenta valsvinklar kunde reducera ner 

trianguleringen med mer än 40 %. Liknande tester har även genomförts av den japanska 

företagskoncernen Sumitomo som kunde påvisa genom demonstration att konvergenta valsvinklar 

gav mindre expansion av röret och med det mindre risk för triangulering än divergenta valsvinklar 

[10].  

Ytterligare en egenskap som förbättrar asselvalsverk är den fasta dornstången med möjlighet till 

kontrollerad matning. I de flesta asselvalsverk används en friflytande dornstång istället för en fast 

dornstång. Den största skillnaden mellan dessa två tekniska lösningar är den krävda längden för 

dornstången. Längden på en friflytande dornstång måste motsvara ungefär längden på det valsade 

röret medan med en fast dornstång så behöver längden inte överstiga längden av det ingående 

hålade ämnet. Vid ett exempel där ett antagande görs att valsningsförlängningen i ett asselvalsverk 

är 4:1 skulle en fast dornstång vara 75 % kortare än en friflytande dornstång [10]. 

Med dessa olika utvecklade egenskaper har asselvalsverk blivit mer intressanta även för tillverkning 

av tunnväggiga rör med ett förhållande upp till 40, enligt formel (7) [10]. 
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      (7)  

Detta gäller framförallt då asselvalsverket har blivit utrustat med höghastighetsjustering av valsar, 

konvergenta valsvinklar samt fast dornstång. Detta har testats i asselvalsverk No.2 hos Wälzlagerrohr 

GmbH (WRG) i Krefeld, Tyskland, där rör med en ytterdiameter på Yd=96,6 mm och en väggtjocklek 

t=2,54 har lyckats valsats. Detta skulle motsvara ett förhållande på 38 enligt formel (8) [10]. 

   
  

 
      (8) 

2.4 Förreducerare 
Förreduceraren är en egenpatenterad produkt som företaget Ovako har tagit fram för att lösa 

kvalitetsproblemen med trattbildning. Av denna anledning finns inte mycket litteratur som behandlar 

själva förreduceraren som produkt. Dock finns ett examensarbete utfört på företaget Ovako av 

Gustafsson & Jagaeus [7] som ligger till grund för nuvarande förreducerare.  

I detta examensarbete kan läsas att tidigare utförda försök att reducera ner trattbildningen hos 

företaget Ovako har påvisat goda resultat vilket låg till grund för en förreducerare [7]. Även 

Voswinckel [10] nämner att ett sätt för att utöka begränsningen orsakad av Yd/t-förhållandet är att 

reducera ner trianguleringen. Gustafsson & Jagaeus [7] genomförde mät- och försöksserier 

tillsammans med företaget Ovako där resultatet tydligt visade att en förreducering av rörets bakände 

kunde förhindra trattbildning. 

Förslag om att förreduceraren skulle placeras framför asselvalsverket tas upp och motiveras att det 

skulle vara en lämplig plats eftersom stora krafter verkar på röret då det dras in i asselvalsverket [7]. 

Dessa krafter belyser även Blazynski [9] i sina studier då han menar att när trianguleringen hos röret 

uppstår så orkar inte röret hålla ihop och rundas upp i slutskedet av valsningen och det resulterar i 

trattbildning. 
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3 Metod 
I detta kapitel anges och beskrivs de faser och arbetsmetoder som projektet nyttjat. Nedan följer en 

schematisk bild av projektets arbetsprocess i form av ett flödesschema enligt Figur 9. Denna 

arbetsprocess är inspirerad från Ulrich & Eppinger [13].  

 

Figur 9 - Flödesschema för projektet, inspirerad av Ulrich & Eppinger [13] 

3.1 Fas 0: Planering 
Fas 0 är planeringsfasen vilket är den första fasen i projektets arbetsprocess. Under denna fas 

beskrivs bakgrunden till projektet, vilket ger en bättre förståelse till vad som är utmaningen och 

skälet bakom projektet. Därefter bestäms målet och dess förväntade resultat. Sedan specificeras 

syftet och varför projektet genomförs. Till sist bestäms avgränsningar för projektet för att specificera 

vad projektet ska koncentrera sig på. Dessa delar sammanställs i en planeringsrapport [13] [14]. 

Målet med en planeringsrapport är att den ska fungera som ett underlag som beskriver och 

visualiserar hur den tänkta produktutvecklingsprocessen ska se ut. Denna planeringsrapport gör det 

enklare att få en översyn över projektet. Detta leder till att justeringar kan göras i tid och projektet 

får en så tids- och resurseffektivt produktutvecklingsprocess som möjligt [15].  

En tidsplan skapades i form av ett Ganttschema som beskrev under vilka veckor som de olika 

processerna kom att genomföras. Detta gav en bättre överblick över projektets olika delar, när de 

skulle genomföras, hur lång tid varje aktivitet var planerad, om det var överlappande/parallella 

aktiviteter under projektet och så vidare. [13]. 

3.2 Fas 1: Konceptutveckling 
Projektet är inspirerat av ett tänkesätt som kallas för Reverse Engineering vilket menas att produkten 

teoretiskt monteras ner i mindre delar för att individuellt undersökas. Detta resulterar i en bättre och 

djupare förståelse för produktens design, funktion och ingående delar vilket gör det möjligt att 

utveckla och förbättra produkten [15] [16]. Detta tankesätt, att undersöka och utvärdera en produkt, 

implementeras i de listade metoderna nedan. 

Projektet har tillämpat en metod som kallas för femstegsmetoden. Denna metod är framtagen för att 

bryta ner ett komplext problem till mindre delproblem. Genom att både använda interna och externa 

källor vid utvärderingen av dessa delproblem fås en bättre bild av hur grundproblemet ska lösas. 

Projekt start 

Fas 0: 
Planering 

Fas 1: 
Konceptutveckling 

Fas 2: Design på 
systemnivå 

Fas 3: Detalj-
konstruktion 

Fas 4: 
Testning och 

förfining 

Leverans 
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Detta genom att hitta separata lösningar/koncept för delproblemen som kombineras för att skapa en 

total lösning/koncept [13]. Figur 10 nedan beskriver de fem olika stegen i femstegsmetoden. 

 

 

 

 

 

 

Under denna konceptutvecklingsfas hämtar projektet rådata från ett antal listade metoder som 

beskrivs närmare. Dessa rådata ligger till grund för projektets fortsatta arbete med idégenerering och 

senare konceptgenerering. Rådata är den information som projektet samlar in genom att involvera 

kunder och användare samt att se till produktens användningsmiljö. Dessa rådata är information som 

blir användbar för projektet då den analyserats [13]. 

 

 

1. Förtydliga problemet 

• Förstå vad problemet är 
• Nedbrytning av problemet 
• Fokusera på kritiska delproblem 

3. Söka internt 

• Individ 
• Fokusgrupp 
• Observation av produkt i användning 
• CAD-modeller och Ritningar 

4. Analysera rådata  

• Konstruktionskriterielista 
• Brainstorming 
• Image Board och Expression Board 
• Idéskisser/Brainwritting 
• Kombination av idéer och lösningar 
 

2. Söka externt 

• Lead users 
• Experter 
• Litteratur 
• Competitive Benchmarking & State of the Art 

5. Reflektera kring idéer och koncept 

• Konstruktiv feedback 

Figur 10 - Femstegsmetoden, inspirerad av Ulrich & Eppinger [13] 
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3.2.1 Intervju med lead users 

Det är viktigt att ta in kunskap från olika områden till ett projekt för att få en bättre förståelse för 

hela produkten. Ett sätt att göra detta är att integrera personer från olika områden till 

produktutvecklingsprojektet, detta leder till att en stor mängd kunskap fås från bland annat 

områdena konstruktion, produktion och marknad [14].   

Genom att involvera personer som är ledande på sina respektive områden, så kallade lead users, in i 

produktutvecklingsprocessen ökar chansen till att ett fungerande produktkoncept tas fram [17]. 

Enligt von Hippel [17] är lead users de extrema användarna av produkten, dessa är de användare som 

har störst nytta av en utveckling av produkten. Dessa användare är särskilt användbara för 

datainsamling av två skäl. För det första kan de betona sina nya behov eftersom de har varit tvungna 

att kämpa med bristerna i befintlig produktionsutrustning. Det andra skälet är att dessa användare 

redan kan ha uppfunnit lösningar för att tillmötesgå sina behov. 

Genom att samla data från lead users i ett tidigt skede kan projektet identifiera kundbehoven vilket i 

sin tur används för att utveckla produkten. Denna utveckling kan även bidra med en ny standard och 

en marknadsutveckling för produkten vilket betyder att fler användare än de faktiska lead users får 

nytta av utvecklingen [13]. Även Cooper & Edgett [18] har genomfört studier inom 

produktutvecklingsprocessen och kommit fram till att det är viktigt att få med kundernas åsikter och 

behov tidigt i en produktutvecklingsprocess för att nå framgångsrika produktkoncept, vilket även 

bekräftas av Campbell & Cooper [19]. 

Intervjuer är en vanlig metod för att samla in lead users data. Intervjuerna genomförs individuellt och 

i den intervjuades arbetsmiljö. Den tidsram som intervjuerna har är vanligtvis en till två timmar. Att 

välja vilka kunder som ska intervjuas kan vara svårt då flera personer kan anses som kund. Det kan 

exempelvis vara med en person som köper in produkten eller en som ska arbeta kring och med 

produkten. Det är därför fördelaktigt att intervjua personer som är så nära slutkund som möjligt, det 

vill säga de faktiska användarna av produkten. Intervjufrågorna ska utformas på ett positivt sätt med 

en utförandeform som får kunden att själv vilja samtala kring frågan [13]. 

Det är även viktigt att ta tillvara på den intervjuades svar som blir projektets rådata. Ett sätt att göra 

detta är genom att ta anteckningar under intervjun vilket är mycket mer tidseffektivt än att till 

exempel göra en ljudinspelad intervju där intervjuerna måste transkriberas. Dessa anteckningar 

renskrivs direkt efter intervjuerna och kan därefter användas till att göra ett sammanfattande 

dokument [13]. 

Som datainsamlingsmetod använde projektet semistrukturerade intervjuer med fem användare från 

olika områden på företaget Ovako men med en koppling till förreduceraren. Intervjuerna inleddes 

med enklare frågor, detta för att den intervjuade inte skulle få de tuffaste frågorna på en gång utan 

istället gradvis diskutera sig fram till de mer specifika frågorna. Ett antal huvudfrågor följde och 

intervjun avslutades med att ge den intervjuade personen möjlighet till att komplettera sina svar. 

Intervjuerna renskrevs och sammanställdes i ett Excel dokument. Intervjuerna och det 

sammanfattande Excel dokumentet presenteras i "Appendix A - Intervju med lead users". 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Transkription_(spr%C3%A5kvetenskap)
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3.2.2 Fokusgrupp 

I en fokusgrupp sätts åtta till tolv personer ihop tillsammans i ett rum för att gemensamt diskutera 

kring en befintlig produkt, relatera utmaningarna till produkten samt det nya konceptet. Detta ger 

produktutvecklaren möjlighet att få ställa frågor och låta kunderna fritt diskutera med varandra och 

därmed leda diskussionen [13]. 

Metoden används för att lättare kartlägga kundkrav och behov från en bred utvald användargrupp 

med målet att i slutänden ha en bättre förståelse för vad kunden vill ha och söker i en produkt [15].  

I detta projekt sattes tio personer från olika avdelningar och ansvarsområden ihop till en grupp för 

att tillsammans med produktutvecklare diskutera förreduceraren och dess utmaningar.  

3.2.3 Observation av produkt under aktiv användning 

Att observera en produkt i användning kan ge både information om produkten och dess 

användningsmiljö men även detaljer om vad kunden vill ha [13]. Att observera en produkt är viktigt 

då många nya produkter är förfiningar och redesign av existerande produkter, därför finns mycket 

information att hämta från dessa [15].  

Observationen genomfördes tillsammans med ansvarig från företaget Ovako.  

3.2.4 Konstruktionskriterielista 

Tjalve [20] menar att en problemanalys bör göras där problemet granskas kritiskt ur alla dess 

synvinklar. Ur denna problemanalys formuleras en konkret beskrivning av produktens funktion och 

dess egenskaper, detta resulterar i en konstruktionskriterielista. Målet med denna 

konstruktionskriterielista är att den ska ange dels vad syftet med produkten är, men främst vilka 

viktiga produktegenskaper som produkten bör eller skall uppfylla [14]. 

Konstruktionskriterielistan är ett levande dokument vilket innebär att beskrivningen och kraven på 

produkten inte är hugget i sten, utan istället ger konstruktionskriterielistan utrymme för vidare 

komplettering allt eftersom projektet tillhandahålls mer kunskap. Av denna anledning är det viktigt 

att efterhand som projektet fortgår kontrollera om konstruktionskriterielistan överensstämmer med 

projektets syfte, mål och kundens önskemål [14].   

Projektet arbetade systematiskt efter en checklista uppförd av Liedholm [14]. Detta minimerade 

risken att glömma viktiga produktegenskaper. Konstruktionskriterielistan finns presenterad i 

"Appendix B - Konstruktionskriterielista". 

3.2.5 Fördjupning inom problemområde samt metoder 

Det är inte ovanligt vid konstruktion av en ny produkt att det finns frågetecken kring nuvarande 

produkt eller utmaning. Därför är det inledningsvis bra att börja med att fördjupa sig inom området 

[14]. 

En givande källa för information är litteratur så som publicerade artiklar i journaler, artiklar i 

tidsskrifter, böcker, konferenshandlingar, rapporter samt dokument från webbplatser. För att hitta 

dessa källor används kända databaser [13]. 
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3.2.6 Granskning av CAD-modeller och ritningar 

Att undersöka tidigare ritningsunderlag och CAD-modeller är viktigt för att få en förståelse för 

produkten och dess design. Kunskap erhålls dock inte bara genom att undersöka befintlig CAD-

modell och ritningsunderlag, utan kunskap erhålls även vid vidareutveckling av produkten genom 

aktiv konstruktion av produktkoncept [15]. 

Projektet granskade ritningsunderlaget hos nuvarande förreducerare där dimensioner, 

modifikationer som gjorts tidigare samt en allmän uppfattning om hur nuvarande förreduceraren 

fungerar kunde ses. 

3.2.7 Competitive Benchmarking & State of the Art 

Det är viktigt att undersöka var kunskapsfronten inom området ligger (State of the Art) och om 

liknande utmaningar har lösts tidigare av exempelvis konkurrenterna. Man bör även undersöka om 

konkurrenterna har liknande produkter, studera litteratur inom området, samt se till produkter som 

löser liknande uppgifter inom andra områden [14]. 

Företag kan både vara konkurrenter, samarbetspartners och kunder till varandra och Campbell & 

Cooper [19] belyser vikten av att jobba nära sina kunder i ett samarbete för att dela och kombinera 

kunskap med varandra, på det sättet kan fler innovativa idéer skapas. De menar även att ett företag 

oftast inte besitter all kunskap själva utan genom att samarbeta med andra företag får de tillgång till 

resurser som de tidigare saknat. Att samarbeta och jobba nära varandra resulterar i en minskning av 

utvecklingstiden samt en reduktion av utvecklingskostnaderna. 

I Competitive Benchmarking jämförs ett företags prestanda i förhållande till konkurrerande företag 

för att bestämma hur de ska åstadkomma prestandaförbättringar [21]. Stephen [22] beskriver 

benchmarking som: 

 "the art of finding out, in a perfectly legal and aboveboard way, how others do 

 something better than you do - so you can imitate - and perhaps improve upon their 

 techniques"  

 – Stephen [22] 

Enligt Stephen [22] finns det tre olika typer av benchmarking. Den första är Process benchmarking 

som jämför arbetssätt, arbetsmetoder och affärsmetoder. Sen finns det Product/Service 

benchmarking som används för att jämföra produkter och tjänster. Den tredje typen är Strategic 

benchmarking som syftar på att jämföra organisationsstrukturer, ledningsmetoder och 

företagsstrategier. 

Systematiska studier av konkurrerande och liknande företag rekommenderas som ett första steg 

inom produktutvecklingsprojekt. Empiriska forskningsstudier visar på att benchmarking har en stark 

relation till framgångsrika produktutvecklingsprojekt [22]. 

För att kunna göra en Product Benchmarking måste först en observation av produkten genomföras 

för att därefter kunna jämföras med konkurrerande och andra företags produkter. Fördelaktigt är att 

genomföra en benchmarking med leverantörer, kunder och användare av produkten då de har störst 
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områdeskunskap [22]. Även Shetty [21] menar att kunskap från anställd hos ett annat företag är en 

utmärkt källa genom deras expertis och personliga erfarenhet av produkten. 

Jämförelserna genomförs genom observationer av produkten i användning samt intervjuer med 

leverantörer, kunder och användare [22]. 

Projektet arbetade tillsammans med företaget Sandvik under denna Competitive Benchmarking. 

Benchmarkingen genomfördes på Sandvik i Sandviken tillsammans med erfarna projektledare och 

utvecklare från SMT (Sandvik Materials Technology). Under detta möte var representanter från 

Sandvik och Ovako närvarande där utmaningen diskuterades och erfarenheter utbyttes. 

3.2.8 Image Board & Expression Board 

Inom design och produktutveckling är det viktigt att produkter, genom sitt formspråk, förmedlar en 

avsiktlig känsla till kunden, så kallad produktsemantik. Produkter utstrålar signaler som kunder och 

användare tolkar genom sina känslor. Detta är viktigt då det ger konstruktören/produktutvecklaren 

möjlighet att uttrycka karaktär, identitet och funktion hos produkter vilket påverkar hur kunden i 

slutändan upplever produkten. Om produktens syfte och funktion inte upplevs genom dess design 

kan produkten istället upplevas negativ exempelvis genom att tappa i trovärdighet. Det är därför 

viktigt att sträva åt att designa produkter så att deras faktiska produktegenskaper är tydliga. Men det 

är minst lika viktigt att produkten verkligen speglar vad den faktiskt är och inte ger kunden falska 

förhoppningar och känslor för produkten [23]. 

En annan sak som konstruktören/produktutvecklaren ska ha i beaktning är att sätta produkten i sin 

rätta kontext och att tänka på: "för vem utvecklas denna produkt?". En produkt som har en viss 

kontext kan ge positiva känslor för en grupp människor medans den kan ge negativa känslor för en 

annan grupp. Även om den ena gruppen får positiva känslor för produkten i en viss kontext kan 

samma produkt ge negativa känslor i en annan kontext med samma eller en annan grupp människor. 

Detta beror på att människor värderar sina individuella erfarenheter och känslor kopplade till 

produkten och dess kontext [23]. 

Det finns två metoder som ger produktutvecklaren möjlighet till att bättre klargöra produktens 

tänkta budskap och dess kontext. Den första metoden är en Image Board vars uppgift är att i bilder 

beskriva känslan för i vilken kontext som produkten ska tillhöra. Den andra metoden är en Expression 

Board vars uppgift är att i bilder beskriva känslan som produkten ska utstråla. Bägge metoderna 

genomförs på liknande sätt genom att bilder som bär med sig en känsla sammanställs och som 

tillsammans bildar en metafor-, form-, material-, färg- eller ytstrukturskänsla som produkten ska 

sträva efter att utstråla [23].  

Projektets Image Board presenteras i "Appendix C - Image Board" och Expression Board presenteras i 

"Appendix D - Expression Board". 

3.2.9 Brainstorming 

Brainstorming är en metod för att bland annat generera idéer och produktkoncept. Grundidén med 

Brainstorming är att generera så många idéer som möjligt för att sen ge ord åt dessa idéer. Det är 

fördelaktigt att tänka vitt och brett då ibland de konstigaste och mest otänkbara idéerna resulterar i 
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användbara idéer. Därför är det viktigt att inte döma en idé för tidigt genom att utvärdera idén under 

en Brainstorming, utan istället fokusera på att hitta flera olika idéer [15]. 

Vid design av okända områden, sådana som produktutvecklaren inte är bekanta med, är det 

fördelaktigt att ta vara på kunskapsresurser så som experter inom området. Detta genom att ha en 

bra och regelbunden kontakt med representanter inom området [15]. 

Brainstormingen genomfördes på tre olika nivåer. Den första nivån var brainstorming genomförd av 

produktutvecklaren själv, detta för att som objektiv person försöka hitta lösningar och idéer utan att 

bli alltför styrd av personer omkring projektet. Nästa nivå var att ta tillvara på de resurser som fanns 

och brainstorma tillsammans med handledare och personal vid BEKAB då de har en stor erfarenhet 

av området. Den sista nivån var att brainstorma tillsammans med de faktiska användarna från 

företaget Ovako som möjligen hade idéer på hur dessa utmaningar skulle kunna lösas. 

3.2.10  Idéskissning 

Idéskissning är en metod i idégenereringsprocessen som kan ses som en förlängning på metoden 

brainstorming där idéer som uppkommit i brainstormningen skissas fram. Dessa skisser agerar 

hjälpmedel för att generera och utvärdera idéer genom att verka som ett idéunderlag. Fördelen med 

skisser är att de går fort att skapa i förhållande till dess rika informationsinnehåll samt att det på 

förhållandevis kort tid går att skapa ett högt antal idéskisser [15]. 

Warell [24] belyser även vikten av att produktens totala form bestäms i samverkan med elementens 

form. Detta är viktigt att tänka på under idéskissning, till exempel om estetiska egenskaper är viktiga 

(exempelvis bilar, båtar och så vidare) bör elementens design anpassas till produktens totala design. 

Om istället tekniska egenskaper är viktiga (exempelvis motorer, växellådor och så vidare) överväger 

komponenternas form produktens helhetsform. 

3.3 Fas 2: Design på systemnivå 
I denna fas beskrivs hur produktkoncepten genereras samt hur koncepteliminering och konceptval 

utförs. 

Målet är att skapa en geometrisk layout över produkten, en specifikation över vilka 

delsammanställningar produkten består av samt hur produkten fungerar [13]. 

3.3.1 Generera koncept 

Idéskisserna från "Fas 1: Konceptutveckling" grupperas efter likhet och gemensamma nyckelord för 

dessa grupper tas fram. Detta för att få en klarare bild på vilka olika sorters lösningar som genererats 

och om det finns möjlighet att kombinera dessa med andra idéskisser. Därefter sker en 

diskussionsfas kring dessa idéskisser tillsammans med kund där målet är att generera 

produktkoncept som sedan ska utvärderas [13] [15]. 

3.3.2 Koncepteliminering 

Konceptelimineringen av produktkoncepten genomfördes med hjälp av metoderna Concept 

Screening och Concept Scoring. Concept Screening är en utvärderingsmetod som gör det möjligt att 

snabbt få en uppfattning om de olika produktkonceptens potential och deras genomförbarhet. Detta 

görs genom att lista de olika koncepten på x-axeln i en matris och konceptkraven på y-axeln. Sen 
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sätts ett av koncepten till "referens" vilket de andra koncepten jämförs med om de uppfyller de 

specifika kraven bättre, lika bra eller sämre genom att sätta "+", "0" eller "-" i matrisen [13]. 

Concept Scoring är en utvärderingsmetod som är mer analyserande än Concept Screening, vilket ger 

möjlighet till större chans att välja rätt koncept att gå vidare med. Här listas återigen koncepten på x-

axeln i en matris och konceptkraven på y-axeln. Därefter rankas konceptkraven mellan 1-5 (5=viktigt) 

hur viktiga de är. Därefter ser man till varje koncept och hur bra de uppfyller varje konceptkrav på en 

skala mellan 1-5 (5=bra). Slutligen multipliceras varje koncepts förmåga att uppfylla konceptkravet 

med konceptkravets viktighet [13]. 

3.3.3 Konceptval 

Från metoderna Concept Screening och Concept Scoring tas ett till två koncept fram som rankats 

bättre än övriga koncept. Dessa granskas kritiskt utifrån konstruktionskriterielistan innan ett 

slutgiltigt konceptval utförs [13]. 

Konceptvalet baserades på all tidigare information som projektet tillhandahållit genom dess 

metoder. Därefter genomfördes en grundlig diskussion tillsammans med företagen BEKAB och Ovako 

där beaktning av insamlad data kom att ligga till grund för beslutsfattandet. 

3.4 Fas 3: Detaljkonstruktion 
I denna fas ser man till produktens element och bestämmer dess dimensioner, material och 

toleranser. Projektet identifierar de standarkomponenter som produkten består av och specificerar 

dem [13]. 

3.4.1 Tekniska lösningar 

För att bättre kommunicera med internt företag, tillverkare och kunder om olika idéer och 

designkoncept så skapas 3D-CAD-modeller. Dessa modeller gör det lättare för produktutvecklare att 

upprätta konstruktions- och designkoncept. Det är även möjligt att analysera modellen i detalj och se 

över de tekniska lösningarna. Detta gör det möjligt att ändra geometrier, detaljer, eller toleranser 

samtidigt som konceptet växer fram [15].   

Här smalnade projektet av kring det valda produktkonceptet för att se till hur detaljer utformades så 

att de fungerade med varandra. Även krafter och påkänningar togs i beaktning. Projektet såg även till 

eventuella standardkomponenter och att produktkonceptet uppfyllde konstruktionskriterierna. 

Produktkonceptet konstruerades fram med hjälp av 3D-CAD-programvaran Autodesk Inventor 2014. 

3.4.2 Materialoptimering 

Enligt Tjalve [20] kan en produkt beskrivas fullständigt av fem grundläggande egenskaper. Dessa 

egenskaper är struktur (det vill säga produktens element och deras inbördes förhållanden), form, 

material, dimension och yta. Dessa är de egenskaper som produktutvecklaren har möjlighet att 

variera och optimera. 

En materialoptimering gör det möjligt för produktutvecklaren att välja det mest lämpliga materialet 

utifrån de krav som ställs på produkten. Kraven kan bland annat vara för materialets sträckgräns, 

servicetemperatur, värmekonduktivitet, vikt och pris [25]. 
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Materialoptimeringen som projektet genomförde är inspirerad av Ashbys materialvalsmetod [25] och 

genomfördes på de komponenter som ansågs vara mest utsatta för krafter och värme. Den databas 

och programvara som materialen hämtades från var CES (Cambridge Engineering Selector). 

Nedan följer en flödesfigur över projektets materialvalsmetod inspirerad av Ashby enligt Figur 11 

[25]. 

 

Figur 11 - Materialvalsmetod inspirerad av Ashby [25] 

I Translate listas de krav som komponenterna måste uppfylla (constraints) och de krav som ska 

maximeras eller minimeras (objectives). Exempel på constraints är sträckgräns, servicetemperatur 

och värmekonduktivitet. Exempel på objectives är vikt och pris. Dessa krav diskuterades fram i möten 

med företagen BEKAB och Ovako. Vidare i Screening tas alla material som inte uppnår kraven för 

constraints bort genom filtrering i programvaran CES. Därefter rankas de återstående materialen 

efter objectives genom att skapa grafer och listor. Slutligen utförs ett preliminärt materialval och det 

är då möjligt att läsa mer grundläggande om materialets egenskaper i dess materialdatablad innan 

ett slutgiltigt materialval fastställs. 

3.5 Fas 4: Testning och förfining 
I denna fas genomförs tester av produktkonceptet med hjälp av en virtuell 3D-CAD-modell för att 

undersöka om produkten geometriskt beter sig som den är designad [13], eller om justeringar och 

designförändringar måste göras för att optimera konstruktionen [15]. Även diskussion och beslut 

kring om produkten kommer att tillfredsställa kundens förväntningar och krav genomförs [13]. 

Projektet genomförde hållfasthetsberäkningar av de komponenter till produktkonceptet som ansågs 

vara mest utsatta för krafter och påkänningar och därmed styrande för produktkonceptets 

helhetsdesign. Detta gjordes med hjälp av 3D-CAD-programvaran Autodesk Inventor 2014, Autodesk 
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Mechanical Design, samt manuella beräkningar. Eventuella designändringar och justeringar skedde 

tillsammans i diskussion med företagen BEKAB och Ovako. 

3.6 Resurser 
Här följer en schematisk layout på hur projektets resurser ser ut enligt Figur 12.  

 

Figur 12 - Resurser för projektet 

Det är examensarbetaren som genomför examensarbetet. De resurser som examensarbetaren har 

kommer ifrån LiU i form av handledare och expertis, samt från företaget BEKAB i form av handledare 

och expertis. Examensarbetet görs genom och på företaget BEKAB mot företaget Ovako som är 

projektets kund och som ställer upp med teknisk support och expertis. Även företaget Sandvik ställer 

upp med teknisk support och expertis. 

3.7 Metodkarta 
Nedan beskriver Figur 13 vilka och hur metoderna har använts med de för projektet tillgängliga 

resurserna enligt Figur 12. 
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3.8 Sammanfattning av metod 
Nedan följer en iterativ figur på projektets flöde och hur projektet har arbetat med de olika 

metoderna enligt Figur 14. Som synes hade projektet en bred ingång för att samla mycket 

information och data som senare användes i de kommande metoderna. 

 

Figur 14 - Projektflöde 
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4 Nulägesanalys 
I Ovakos produktionslina i Rörverk 5 Hofors finns ett asselvalsverket som är utrustat med justerbara 

divergenta valsar och en friflytande dornstång. Dess uppgift är att valsa och reducera ner rören till 

rätt dimension. Vid ingångssidan till asselvalsverket sitter en del som kallas förreducerare. Det 

förreduceraren gör är att den på slutet av asselvalsningen, då röret nästan helt har dragits igenom 

asselvalsverket, sluter åt med tre valsar kring rörets sista decimetrar och reducerar ner rörets 

ytterdiameter (Yd) och väggtjocklek (t). Detta utförs för att förhindra att röret bibehåller sin 

triangulära form, orsakad av de tre valsarnas ingrepp i asselvalsverket enligt Figur 15, vilket i 

slutändan kan utfalla i kvalitetsproblem såsom trattbildning. 

Kvalitetsproblemen med trattbildningar enligt Figur 16 fås under valsning av rör med höga Yd/t-

förhållanden, det vill säga tunna väggar enligt formel (9). 

   
  

 
      (9) 

Det som händer i asselvalsverket är att materialet som valsas flyter och förlängs bakåt under 

asselvalsningen. På grund av den stora trianguleringen som uppstår orkar inte röret hålla ihop och 

rundas upp i slutskedet av valsningen, så kallad trattbildning. 

Förreduceraren är framtagen för att hjälpa till att minska bearbetningsgraden på slutet av 

asselvalsningen och på så vis minska uppkastet (släppningen mot dorn) efter asselvalsningen och 

även trattbildningen. Därmed återfår röret sin cirkulära form som röret hade innan det passerade 

asselvalsverket. 

 

 

 

 

 

Figur 16 - Trattbildning hos rörprodukter 

Figur 15 - Schematisk bild av hur röret påverkas av valsarnas ingrepp (Ovako) 



Nulägesanalys  

28 

Förreduceraren är en egenpatenterad produkt som togs fram år 1986 då man efter genomförda 

försök att reducera ner trattbildning påvisat goda resultat. Förreduceraren installerades i Rörverk 4 

där den idag fortfarande används. I Rörverk 4 produceras rör med en större ytterdiameter (Ø85 – 

250mm) i förhållande till en större väggtjocklek (10 – 45mm) än i Rörverk 5 (Yd = Ø50 - 97mm och t = 

6 - 23mm). Av denna anledning har de inte lika stor utmaning med tunnväggiga rör som Rörverk 5 

har och därför inte heller de relaterade kända kvalitetsproblemen. 

När förreduceraren installerades i Rörverk 5 skalades designen ner från Rörverk 4 för att bättre passa 

Rörverk 5s mindre rördimensioner. När sen utvecklingsriktningen ändrades och efterfrågan på rör 

med större ytterdiametrar i förhållande till tunnare väggtjocklekar ökade började 

produktionsutrustningsproblem samt kvalitetsproblem att uppstå.  

Förreduceraren har inte förändrats mycket fram tills idag utan dess konstruktion är näst intill lika 

som då den togs fram 1986. Det som skiljer är att från början hade förreduceraren fyra valsar, två på 

vardera arm. Detta för att fyra valsar ansågs med den konstruktionen ge linjära rörelser och ett 

jämnare tryck på röret. Men utmaningen blev istället att centrera röret mellan valsarna vilket visade 

sig vara svårt med fyra valsar. Därför gick man över till att prova med tre valsar enligt Figur 17 genom 

att modifiera den ena av de två armarna. Detta för att man ansåg att det var lättare att få valsarna 

att sluta sig lika och jämnt över röret med tre valsar. Figur 17 är en schematisk bild av hur nuvarande 

förreducerare är konstruerad. 

 

Figur 17 - Schematisk bild av nuvarande förreducerare (CAD-modell av BEKAB) 

Förreduceraren är konstruerad att fungera som en sax med en axeltapp i botten av konstruktionen 

som led för de två armarna som vardera bär upp valshusen. När röret transporteras på rullbanor mot 
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förreduceraren öppnar sig valsarna genom att en hydraulcylinder placerad i toppen av konstruktion 

trycker isär armarna. På samma sätt stängs valsarna genom att hydraulcylindern drar ihop armarna. 

Konstruktionens sax-princip med en led resulterar i en viss flexibilitet i rörlighet. Konstruktionen har 

möjlighet att röra sig till höger och vänster och på det sättet ta upp vibrationer och slag. När 

konstruktionen vickar till höger eller vänster är det gummidämpare som dämpar sammanstöttningen 

av armarna mot stativet. Intervjuerna pekade på att förreduceraren bör vara flexibel i sin 

konstruktion för om det är en stum konstruktion är risken stor för sprickbildning hos förreduceraren 

vilket leder till att den går sönder. Alternativt skulle konstruktionen behöva dimensioneras upp likt 

asselvalsverkets storlek vilket i princip skulle betyda att ett nytt asselvalsverk togs fram. Av 

utrymmesskäl är inte detta möjligt.  

Efter modifikation av förreduceraren från fyra till tre valsar uppstod en obalans i konstruktionen 

vilket fick bägge armarna att tippa åt det tyngre hållet. Att använda tre valsar istället för fyra gjorde 

det alltså lättare att centrera röret mellan valsarna men istället uppstod en obalans i konstruktionen 

vilket medförde att rören istället knuffades ur sitt valsningscentrum. Vidare uppstod även en 

asymmetrisk rörelse av armarna när förreduceraren öppnades och stängdes på grund av dess 

obalanserade konstruktion. 

Intervjuerna med lead users pekade på att de utmaningar och felaktigheter som företaget Ovako 

idag har i förreduceraren resulterar i att den inte används i den utsträckning som den borde, vilket i 

sin tur medför en ökad risk för trattbildning. Dock framgick det under mötet med fokusgrupp att 

andra kvalitetsproblem så som exempelvis stukningar på rören bildas vid aktiv användning av 

förreduceraren. Intervjuerna gjorde det tydligt att trattbildning är den utmaning som förreduceraren 

är framtagen för att reducera, men att för tung, klumpig och obalanserad konstruktion hos 

förreduceraren istället resulterar i kvalitetsproblem så som exempelvis stukningar på rören. Dessa 

stukningar ger större kassationer i form av skrot än grundutmaningen trattbildning och därmed ett 

minskat utbyte. Av denna anledning har beslutet tagits att inte använda förreduceraren förrän den 

blivit omkonstruerad. 

Dessa stukningar uppstår på grund av att styrningen anses vara svagt konstruerad vilket gör det svårt 

att ställa in centreringen av röret i valsningscentrum. Detta i kombination med en tung, klumpig och 

obalanserad konstruktion leder till att valsarna går till asymmetriskt och istället knuffar och trycker 

röret så pass hårt ur dess valsningscentrum att det uppstår en knäck på rörets vägg vilket resulterar i 

kvalitetsproblem som stukningar hos slutprodukten. 

Kvalitetsproblemet med trattbildning följer i sin tur med i hela produktionslinan, vilket kan leda till 

att rör fastnar och slår sönder efterkommande produktionsutrustning och att det i slutändan ger 

kvalitetsproblem hos slutprodukten som leder till att rör blir klassade som skrot. 

Något som framkom under intervjuerna med lead users var önskemålet om en konstruktion till 

förreduceraren som hade bra kylning av lager och valsar för att minska risken för slitage och defekta 

komponenter. Vidare resulterade observationen av produkt under aktiv användning i att det var 

svårt att komma åt komponenter vid underhåll utan att först behöva lyfta ur och plocka isär hela 

förreduceraren. Även dess tunga konstruktion medförde att det var svårt att byta komponenter som 

exempelvis valspaket. Detta ansågs som något att ta med in i det nya produktkonceptet.  
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I diskussion med personer som var med när förreduceraren togs fram framkom att förreduceraren 

även var tänkt att agera styrbock åt asselvalsverket. Detta genom att den skulle hålla röret samtidigt 

som asselvalsverket matade in röret. Valsarna skulle sluta sig omkring röret men utan att klämma åt 

förrän rörets sista decimetrar passerade. Detta skulle förhindra att röret rörde sig okontrollerat 

(vispar) och därmed dämpa vibrationerna. Detta var även något som belystes under diskussion med 

fokusgrupp då de gärna såg denna funktion i det nya konceptet. 

Competitive benchmarking på företaget Sandvik i Sandviken, med deras erfarenhet till tunnväggiga 

rör, bekräftar informationen från intervjuerna med lead users och observationen av produkt under 

aktiv användning. De belyser även kvalitetsproblemen förvridningar och midja hos rören. 

Förvridningar kan uppstå om förreducerarens valsar klämmer för hårt om röret samtidigt som den 

har en matningsvinkel som bromsar rörets rotation för mycket i förhållande till asselvalsverket som 

vill rotera och dra igenom röret. Blir förvridningarna för stora kan det bildas sprickbildningar i 

materialet. 

Midja däremot inträffar då materialet matas snabbare ut ur asselvalsverket än det matas in, det vill 

säga förreduceraren håller emot röret som dras isär av asselvalsverket och en midja bildas. 

Det är av stor vikt för företaget Ovako och deras produktion att dessa 

produktionsutrustningsproblem med tillhörande kvalitetsproblem löses då det idag passerar ca 80 

ton rör per arbetsskift genom produktionslinan i Rörverk 5, vilket motsvarar ungefär 500 st rör per 

arbetsskift. Trattbildning sker på 25-30 % av hela Ovakos rörproduktsortiment och under produktion 

av en rördimension som anses ha tunna väggar är varje rör drabbat av trattbildning. Detta ger i sin 

tur ett minskat utbyte och en stor kassation då ca 1,5 m av varje rör som drabbats av trattbildning 

blir klassat som skrot. 

4.1 Produktionsutrustningsproblem 
Här listas de produktionsutrustningsproblem hos förreduceraren som framkommit under projektets 

Fas 1: Konceptutveckling. 

 Asymmetrisk rörelse av armar. 

 För tung och klumpig konstruktion. 

 Styrning svår och mycket att ställa in. 

 Svårt att centrera röret mellan valsarna. 

 Konstruktionen bryter iväg och faller ur sitt valsningscentrum. 

 Skruvar som håller valshusen går av. 

 Röret rör sig okontrollerat (vispar) igenom förreduceraren. 

 Svårt att beräkna tiden det ska ta för valsarna att sluta sig om röret. 
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4.2 Kvalitetsproblem på slutprodukt till följd av 

produktionsutrustningsproblem 
Här listas de kvalitetsproblem på slutprodukten(rören) till följd av de produktionsutrustningsproblem 

som framkommit under projektets Fas 1: Konceptutveckling. 

 Trattbildning 

 Triangulering som kvarstår efter reducering 

 Stukningar 

 Förvridningar som kan leda till sprickbildning 

 Felaktig väggtjocklek 

 Excentriskt 

 Midja 

4.3 Produktionsutrustningsproblem med störst effekt 
Projektet genomförde en Pareto-analys av de kända produktionsutrustningsproblemen. Detta gav en 

bättre förståelse för vilka produktionsutrustningsproblem som gav störst effekt hos förreduceraren 

om de löstes enligt Diagram 1. På detta sätt kunde projektet koncentrera sina resurser på ett bättre 

sätt samtidigt som det gav en tydlig bild på vad som projektet skulle fokusera på att lösa och vad som 

enkelt skulle kunna lösas vid en vidareutveckling.  

 

Diagram 1 - Produktionsutrustningsproblem som ger störst effekt att lösa 

 

 



Nulägesanalys  

32 

Vidare listades svårighetsgraden på hur lätt det ansågs vara att lösa de olika 

produktionsutrustningsproblemen enligt Diagram 2. 

 

Projektet tog bägge diagrammen i beaktning och kunde dra kopplingarna att 

produktionsutrustningsproblemen "Asymmetrisk rörelse av armar", "Konstruktionen bryter iväg och 

faller ur sitt valsningscentrum" samt "För tung och klumpig konstruktion" var de tre faktorerna som 

ansågs ge förreduceraren störst effekt om de löstes. Vidare kunde projektet se att dessa tre faktorer 

var de som bedömdes som bland de svårare att lösa. Därmed ansågs det utmanande att i första hand 

koncentrera sig på att lösa dessa tre produktionsutrustningsproblem då de lättare 

produktionsutrustningsproblemen skulle vara lättare att fixa vid en vidareutveckling av 

produktkonceptet.  

Vidare genomfördes en analys av dessa tre produktionsutrustningsproblem och dess relation till de 

kända kvalitetsproblem som framkommit under nulägesanalysen enligt Figur 18. Det framkom att de 

kända kvalitetsproblemen kunde alla kopplas till de tre produktionsutrustningsproblem som ansågs 

ge störst effekt hos förreduceraren om de löstes.  

 

 

Diagram 2 - Hur lätt produktionsutrustningsproblemen är att lösa 
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Figur 18 - Relation mellan produktionsutrustningsproblem och kvalitetsproblem på slutprodukt 
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5 Framtagning av tekniska koncept 
Projektet tog fram olika idéskisser på de produktnära komponenterna hos förreduceraren och hur 

dess rörelser med öppning och stängning av valsarna skulle uppträda enligt Figur 19. Detta ansågs 

som de styrande komponenterna för produktkonceptets helhetsdesign och därför grunden till det 

nya produktkonceptet.  

 

Figur 19 - Idéskisser 
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Idéskisserna diskuterades grundligt tillsammans med erfarna mechanical designers på BEKAB samt 

produktionstekniker på Ovako. Fyra idéskisser valdes ut efter den erfarenhet av hållfasthet och 

valsningsprocessen som dessa personer besitter för att tillsammans med förreducerarens nuvarande 

design bli fem tekniska koncept enligt Figur 20. Vidare såg projektet en vinst med att ha relativt olika 

koncept för att kunna jämföra deras olika produktegenskaper. 

 

Figur 20 - Tekniska koncept 

Koncept 1 baserar på en idé om att ha en ensam cylinder som styr hela centreringsrörelsen. Det är 

tre armar som vardera sitter på en roterande axel och som håller ett varsitt valspaket. Armarna är 

sinsemellan ihopkopplade med ledarmar. När detta koncept öppnar och stänger valsgapet skapas en 

roterande rörelse, likt slutaren i en kamera, och därmed fås en jämnare centrering av röret mellan 

valsarna. 

Koncept 2 är den nuvarande designen som agerar referens för utvärderingsmetoderna och som 

beskrivs utförligare i kapitlet "Nulägesanalys". 

Koncept 3 använder också en roterande rörelse för att öppna och stänga valsgapet. I detta koncept 

sitter en stor rund plåt monterad på en fast grundplåt. Den runda plåten har geometriskt utskurna 

hål med en stigning vilket gör att när den runda plåten roterar rör sig den tapp som är placerad i 

detta hål med stigningen. På så vis fås en slutande effekt för den arm som är monterad på denna 

fritapp. Konceptets komponenter sitter fastsatta på fritappar vilket gör att komponenterna är fullt 

exponerande och lättåtkomliga vid underhåll. Konceptet är även placerat på ett stativ som är 

dämpande vilket tar upp stötar och vibrationer. 



Redesign av reduktionsutrustning i asselvalsverk inom stålindustri 

37 

Koncept 4 baserar på tre cylindrar som vardera trycker synkroniserat mot varsin arm som valspaketet 

är monterat på som i sin tur trycker på röret.  

Koncept 5 använder en cylinder som trycker på en arm som håller valspaketet som i sin tur trycker på 

ytterligare två armar. På detta sätt skapas en kedjerörelse mellan komponenterna . 

Dessa produktkoncept utvärderades med hjälp av metoderna Concept Screening och Concept 

Scoring. Hela Concept Screeningen och Concept Scoringen finns presenterad i Appendix E - 

Koncepteliminering. Resultatet från Concept Screeningen visade på en fördel för koncept 1 som fick 

flest poäng följt av i rangordning koncept 3, koncept 4 och koncept 5. Koncept 2 agerade referens i 

denna metod. Vidare visade även Concept Scoring på en fördel för koncept 1 som även i denna 

metod fick flest poäng följt av i rangordning koncept 3, koncept 4, koncept 5 och koncept 2. 

 

 

 

  



Framtagning av tekniska koncept  

38 

 

 

 



Redesign av reduktionsutrustning i asselvalsverk inom stålindustri 

39 

6 Analys av tekniska koncept 
Projektet valde att arbeta vidare med koncept 1 och koncept 3 då de var de två koncept som 

rankades högst i de två utvärderingsmetoderna Concept Screening och Concept Scoring.  

Projektet analyserade de bägge konceptens produktegenskaper för att se om det var möjligt att 

plocka över de positiva produktegenskaperna hos det ena konceptet till det andra och på det sättet 

kombinera de bästa egenskaperna från bägge koncepten. På detta sätt kunde ett nytt tekniskt 

koncept tas fram som nyttjade de positiva produktegenskaperna hos bägge koncepten. 

Koncept 1 uppskattades för dess förmåga att centrera röret mellan valsarna då valsarna slöts sig 

synkroniserat kring röret. Rörelsen var en roterande rörelse som även bidrog till att röret centrerades 

i valsningscentrum. Samtidigt värderades konceptets konstruktion som balanserad, stark och 

trovärdig.  

Det som uppskattades med koncept 3 var att även detta koncept byggde på en roterande rörelse när 

valsarna slöts kring röret. Vidare ansågs det dämpande stativet som en bra egenskap för att ta upp 

stötar och vibrationer. Detta koncept var även tänkt att basera på fritapp, det vill säga att konceptets 

komponenter skulle monteras på axeltappar (fritappar) som var fästa i grundplåten. På detta sätt 

skulle de olika komponenterna vara fullt exponerade istället för att vara inbyggda och svåråtkomliga. 

Att använda fritappar och modulära komponenter skulle därför underlätta underhåll, åtkomst med 

travers vid byte av komponenter, rengöring av komponenter samt att hela konstruktionen skulle bli 

lättare och smidigare än om den var inbyggd. 

Projektet kombinerade dessa egenskaper och fick därmed ett nytt tekniskt koncept enligt Figur 21. 

Detta tekniska koncept byggde på koncept 1's design av rörliga armar men med koncept 3's fritappar 

istället för en inbyggd konstruktion. Även det dämpande stativet togs med in i det nya tekniska 

konceptet.  

 

Figur 21 - Produktegenskaper som uppfångades för att appliceras i det nya tekniska konceptet 
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7 Styrande parametrar och beräkningar 
Det nya tekniska konceptet baserades på idén om att konceptets komponenter monterades på fritapp vilket 
gjorde det väsentligt att undersöka och beräkna om dessa fritappar skulle klara de krafter som uppstår i 
nuvarande förreducerare. Beräkningarna visade på att det tekniska konceptet var möjligt samt vilken 
dimensionering som dessa produktnära komponenter var ansatta att ha för att fungera. 

7.1 Beräkning av nuvarande valskraft 
Projektet såg först till nuvarande förreducerare för att bestämma aktuell valskraft, det vill säga den kraft som 
valsen inverkar på rörämnet. Detta för att denna valskraft även var önskad för det nya produktkonceptet. 
Denna valskraft skulle därefter styra övriga komponenters dimensioneringar. 

Krafterna frilades enligt Figur 22. 

 

Figur 22 - Friläggning av valskrafter för nuvarande förreducerare 

 Valskraften Fo söktes. 

Beräkningar enligt följande: 
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Momentet Mo i saxleden fås genom följande ekvation: 

                        

där Scyl är den vinkelräta sträckan mellan saxleden och hydraulcylindern. Denna sträcka är känd från ritning. 
Hydraulcylinderns kraft Fc beräknas enligt följande ekvation: 

  
  

         

              

                          

          
            

 
            

Ekvation 6 blir: 

                             

Ekvation 5 blir därmed: 

                        

Med momentet Mo känt och den vinkelräta sträckan SFo mellan saxleden och valskraften Fo från ritning, kan 
valskraften Fo beräknas enligt: 

   
  

   

 
      

     
            

Kontrollräkning ger: 

Ekvation 4 blir därmed: 

        
  
 

 
        

 
          

Ekvation 2 blir: 

    
   

      
 

        

      
            

Ekvation 3 blir: 
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7.2 Beräkning av nya hydraulcylinderns kraft 
När projektet beräknat den önskade valskraften kunde en friläggning av det nya konceptet ritas upp 

enligt Figur 23. Från denna figur beräknades den nya kraften som hydraulcylindern Fc skulle trycka 

med för att få den önskade valskraften på 148 kN. 

 

Figur 23 - Friläggning av det nya tekniska konceptet 

                        

   
  

   

              

                                           

                                              

Ekvation 1 blir: 

   
     

   
          

Den nya cylindern bör alltså trycka med en kraft på 177,6 kN för att få den önskade valskraften på 148 kN. 

7.3 Beräkning av krafter på fritapparna 
När den nya hydraulcylinderkraften var känd var projektet intresserad av att ta reda på de krafter 

som verkade på fritapparna som höll de olika armarna. En friläggning ritades först fram för arm 1 

enligt Figur 24 där valsen klämmer åt röret och på det sättet skapar en momentpunkt Mo. Därefter 

gjordes beräkningar på liknande sätt för arm 2 enligt Figur 25 och för arm 3 enligt Figur 26. På det 
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sättet kunde krafterna beräknas vilket gjorde det tydligt för projektet om vilken storlek och inverkan 

på fritapparna som dessa krafter hade.  

 

Figur 24 - Beräkning av kraft på fritapp för arm 1 
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Figur 25 - Beräkning av kraft på fritapp för arm 2 
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Figur 26 - Beräkning av kraft på fritapp för arm 3 

          

                               

                      

                

Enligt dessa beräkningar var fritappen i arm 2 den som hade störst påkänning (211,4 kN) vilket 

betydde att det var denna kraft som projektet skulle ta i beaktning då dimensionering av fritapparna 

samt lager utfördes.  

Dimensioneringen av fritapparna gjordes genom att ett Excelark skapades enligt Figur 27. De fria 

variablerna var diametern på fritappen, längden från fritappens fästpunkt till där kraften inverkade 

på fritappen samt belastningen som inverkade på fritappen. 

Som Figur 27 visar gav en fritapp som belastades med 21500 kg en kraft på 210,9 kN. Det var ungefär 

den påkänning som fritappen i arm 2 belastades med. Vidare fås, med en fritapp med diametern 150 

mm samt en längd till kraftens inverkan på 95 mm, att spänningen i fritappen var på 60,5 N/mm2. 

Med ett material i fritappen, som exempelvis S355JR som är ett vanligt konstruktionsstål, med en 

sträckgräns på 355 N/mm2 fås att den högsta tillåtna spänningen får vara 71 N/mm2 för att 

säkerhetsfaktorn 5 ska uppfyllas. 
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Figur 27 - Dimensionering av fritappar för armarna 

Formlerna som användes för att räkna ut de olika delarna i Figur 27 var följande: 

Kraften: 

      

Böjande momentet: 

      

Tröghetsmomentet: 

  
   

  
 

Spännradie: 

           
 

 
 

Böjmotstånd: 

   
 

          
 

Spänningen: 

  
 

  
 

Högsta tillåtna spänningen: 
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På likande sätt som för de större fritapparna som höll armarna utfördes även beräkningar av de två 

mindre fritapparna. Detta var beräkningar av fritapparna som var sammankopplade med ledarmarna 

enligt Figur 28 samt av fritapparna som höll valsarna enligt Figur 29.  

 

Figur 28 - Dimensionering av fritappar för ledarmar 

 

 

Figur 29 - Dimensionering av fritappar för valsar 

På detta sätt kunde projektet testa och optimera fritapparnas längd och diametrar tillsammans med 

sträckgränsens påverkan för att se att hållfastheten uppfylldes. Dimensionsvalet av fritapparna var 

även styrande för att lager, valsar, fästelement och annan kringutrustning skulle få plats och inte slå i 

varandra. Vidare var det även viktigt att se att lagren skulle klara av de belastningar som uppstod. 

Genom rekommendation från BEKAB gjordes uppslag av produktdatablad för lagren SKF 6220-2Z. I 

dessa produktdatablad kunde projektet se att det fanns lager som passade de olika 

dimensioneringarna av fritapparna och som klarade av de belastningar som uppstod. På detta sätt 

fick projektet arbeta fram och tillbaka för att hitta en fungerande kombination av komponenter. 
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8 Materialval för tekniska konceptet 
För det tekniska konceptet valdes att göra materialoptimeringar av de komponenter som var mest 

utsatta för krafter och belastningar. Dessa komponenter var fritapparna som höll valsarmarna samt 

plåtarna som valsarmarna och grundplåten var gjorda av. 

Projektet listade de krav (constraints) som fritapparna som höll valsarmarna var tvunget att uppfylla. 

Dessa krav var: 

 Sträckgräns på minst 200 N/mm2 - När beräkningarna av fritapparna genomfördes 

konstaterades att en sträckgräns på 200 N/mm2 gav, med de parametrar enligt Figur 27, nätt 

och jämnt en säkerhetsfaktor på 3 vilket var minimum kravet. 

 E-modul på minst 220 GPa - Konstruktionsstål har ofta en E-modul kring detta värde och då 

kringutrustning är konstruerad i olika sorters konstruktionsstål valde projektet att följa den 

trenden. 

 Servicetemperatur på minst 100°C - Då fritapparna inte påverkas av värmen på samma sätt 

som valsarna är det fullt tillräckligt att fritapparna ska klara en servicetemperatur på minst 

100°C. 

 Vattentåligt - Komponenterna kan utsättas för vattenstänk från kylvattnet som kyler 

valsarna.  

 Återvinningsbart - Materialet ska gå att återanvända genom att exempelvis smältas ner eller 

ombearbetas till nya komponenter. 

 Svetsbart - Materialet ska gå att svetsa i. 

Vidare listades de krav (objectives) för fritapparna som ska maximeras eller minimeras. Dessa krav 

var: 

 Vikt - En så låg vikt som möjligt var önskvärt. 

 Sträckgräns - En så hög sträckgräns som möjligt var eftertraktat. 

 Pris - Ett så lågt pris som möjligt var önskvärt. 

Från början hade databasen CES 3087 olika material enligt Figur 30, efter genomförd screening var 

det 63 material kvar enligt Figur 31. 
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Figur 30 - Materialdatabas 

 

 

Figur 31 - Återstående material efter screening 

Detta möjliggjorde att en rankning kunde genomföras efter de objectives som listats. Kravet "vikt" 

placerades på y-axeln och kravet "sträckgräns" på x-axeln enligt Figur 32. Resultatet från detta var att 

de kvarstående materialens vikt var ungefärligt densamma för alla materialen. Därför kunde inte 

projektet avgöra vilket material som var mest optimalt förrän en till jämförelse genomförts. Projektet 

valde ett material med en medelhög sträckgräns: 
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 High strength low alloy steel, YS355 (hot rolled) 

 och två material med en hög sträckgräns: 

 Tool steel, molybdenum alloy, AISI M46 (high speed) 

 Tool steel, molybdenum alloy, AISI M1 (high speed) 

 

Figur 32 - Rankning av materialen: vikt och sträckgräns 

Därefter skapades en ny graf enligt Figur 33 där kravet "pris" var placerat på y-axeln och kravet 

"sträckgräns" fortfarande kvar på x-axeln. 
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Figur 33 - Rankning av materialen: pris och sträckgräns 

I denna graf kunde projektet se att materialet YS355 ungefär var 20 gånger billigare än AISI M46 och 

AISI M1. Vidare kunde projektet se att AISI M46 och AISI M1 hade högre sträckgräns än YS355. Men 

då YS355 ändå uppfyllde sträckgränskravet ansågs det mer fördelaktigt att materialet var betydligt 

billigare. Det preliminära materialvalet föll alltså på YS355 (eng. beteckning S355MC) för fritapparna. 

Därefter genomfördes en fördjupning av detta materials materialdatablad där det kunde läsas att 

materialet YS355 är ett höghållfasthet låglegerat konstruktionsstål med en sträckgräns på 355 

N/mm2. Vanliga användningsområden för detta material är inom fordonsindustrin i form av 

förstärkningsmaterial till bland annat chassin. Andra områden som detta material är vanligt 

förekommande i är dämpningssystem för vagnar till vanliga och höghastighetståg. Vidare används 

detta material i industrivarulagerhyllor, silos, containers och jordbruksmaskiner. 

Dokumentationen visade på att materialet var en lämplig kandidat som material för fritapparna som 

höll valsarmarna men även för de fritappar som var sammankopplade med ledarmarna samt för de 

som höll valsarna.  

Därefter listades de krav (constraints) som plåtarna var tvunget att uppfylla. Dessa krav var: 

 Sträckgräns på minst 500 N/mm2 - I diskussion med BEKAB's erfarna personal ansågs att 

plåtarna skall ha en sträckgräns på minst 500 N/mm2. Detta för att få ner dimensionerna och 

få hela konstruktionen lättare och smidigare. 

 E-modul på minst 220 GPa - Konstruktionsstål har ofta en E-modul kring detta värde och då 

kringutrustning är konstruerad i olika sorters konstruktionsstål valde projektet att följa den 

trenden. 

 Servicetemperatur på minst 100°C - Då plåtarna inte påverkas av värmen på samma sätt som 

valsarna är det fullt tillräckligt att plåtarna ska klara en servicetemperatur på minst 100°C. 
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 Vattentåligt - Komponenterna kan utsättas för vattenstänk från kylvattnet som kyler 

valsarna.  

 Återvinningsbart - Materialet ska gå att återanvända genom att exempelvis smältas ner eller 

ombearbetas till nya komponenter. 

 Svetsbart - Materialet ska gå att svetsa i. 

Efter genomförd materialoptimering på plåtarna likt för fritapparna kunde ett preliminärt materialval 

tas för materialet YS550 (eng. beteckning S550MC) som har en sträckgräns på 550 N/mm2. 

Fördjupning i materialdatabladen avslöjar att materialet även går under andra försäljningsnamn som 

exempelvis Domex 550 MC hos företaget SSAB. I diskussion med erfarna maskinkonstruktörer på 

BEKAB framgår det att materialnamnet Domex har använts i tidigare höghållfasthetskonstruktioner 

med visat goda resultat. Därför väljer projektet att använda den erfarenheten som BEKAB besitter 

och använda ett för BEKAB känt material som heter Domex 690 MC. Detta material fanns ej 

representerat i CES databas men skillnaden från Domex 550 MC är att materialet istället har en 

sträckgräns på 690 N/mm2. 

Vidare fördjupning av materialdatabladen visade att Domex kallformningsstål används till 

kallformade och svetsade detaljer i till exempel person- och lastbilar, kranar och 

entreprenadmaskiner där kraven på minimerad vikt, ökad lastkapacitet och säkerhet är stora.  
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9 Presentation av produktkoncept 
Det tekniska konceptet tillsammans med beräkningar och materialval resulterade i ett slutgiltigt 

produktkoncept enligt Figur 34 som kommer att beskrivas vidare. 

 

Figur 34 - Produktkoncept 

Produktkonceptet har en höjd på 2010 mm, en bredd på 1130 mm (1810 mm med luftcylindrar) och 

ett djup på 450 mm. 

Produktkonceptet består av en monteringsplåt med en tjocklek på 30 mm som tre fritappar med en 

diameter på 150 mm är fastmonterade på genom svetsning. Dessa fritappar utgör rotationsaxlar för 

valsarmarna som sitter på glidlager enligt Figur 35 vilket gör att valsarmarna kan rotera.  

 

Figur 35 - Genomskärning av fritapp med glidlager samt en KM-mutter 

Valsarmarna har även de en plåttjocklek på 30 mm och på dessa valsarmar sitter ytterligare fritappar 

med en diameter på 80 respektive 100 mm. Fritapparna på 100 mm håller valsarna på plats medan 

fritapparna på 80 mm sitter ihop med de två ledarmar som är sammankopplade med valsarmarna. 

Valsarna är utformade likt den geometri som nuvarande förreducerare har då den geometrin var 
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testad och väl fungerande. Skillnaden från nuvarande förreducerares valsar var att 

produktkonceptets valsar var ursvarvade för att få plats med lagring. Ledarmarna sitter likt 

valsarmarna på glidlager medan valsarna har två spårkullager av modell SKF 6220-2Z monterade i 

varje vals. Valsarmarna, ledarmarna samt valsarna sitter låsta på respektive fritapp med en KM-

mutter. En hydraulcylinder av modell CDM1 från Bosch Rexroth med en diameter på 125 mm och en 

slaglängd på 120 mm är monterad högst upp på konceptet mellan monteringsplåten och valsarm 1 

(den översta valsarmen). 

Vidare är hela monteringsplåten med dess komponenter monterat på en fritapp i nedre delen av 

konstruktionen som i sin tur är fastsatt i ett stativ bestående av två VKR-rör med dimensionen 

200x200x16 mm och ett VKR-rör med dimensionen 400x200x16 mm. På stativet sitter två 

luftcylindrar av modell VDMA från Bosch Rexroth med en diameter på 125 mm och en slaglängd på 

25 mm. 

Materialet i produktkonceptet är för fritapparna YS355 (eng. beteckning S355MC) som är ett 

höghållfasthet låglegerat konstruktionsstål som är vanligt förekommande inom fordons-, transport-, 

tåg- och jordbruksindustrin. För plåtarna används materialet Domex 690 MC som är ett 

höghållfasthetsstål med höga hållfasthetsegenskaper i förhållande till minimerad vikt. 

Produktkonceptet fungerar som så att hydraulcylindern trycker på valsarm 1 som därmed vill rotera 

kring sin egen rotationsaxel. Samtidigt som valsarm 1 roterar trycker den på ledarmen som är 

ihopkopplad med valsarm 2 (den vänstra valsarmen sett framifrån) och drar i den ledarm som är 

ihopkopplad med valsarm 3 (den högra valsarmen sett framifrån). Detta gör att både valsarm 2 och 

valsarm 3 vill rotera synkroniserat med valsarm 1 kring sin egen rotationsaxel och på det sättet förs 

vardera vals mot valsningscentrumet och ett jämnt tryck på röret erhålls enligt Figur 36. Vid öppning 

av valsarna sker rörelsen i motsats till förklarad rörelse. 

 

Figur 36 - Rörelsemönster för produktkoncept 
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Konstruktionen är balanserad och dess tyngdpunkt är centrerad mitt i konstruktionen enligt Figur 37. 

Detta är viktigt då hela monteringsplåten är fastsatt på en fritapp i stativet och som likt de andra 

fritapparna kan rotera kring sin rotationsaxel. Att tyngdpunkten är centrerad gör konstruktionen 

balanserad och stabil.  

 

Figur 37 - Balanserad tyngdpunkt 

Det som hindrar hela monteringsplåten med dess komponenter från att vicka åt sidan är de två 

luftcylindrarna som sitter monterade på stativet enligt Figur 38. Dessa luftcylindrar har hela sin 

slaglängd ute och på det sättet stabiliserar monteringsplåten i sitt ursprungsläge. Det luftcylindrarna 

gör att de tillåter monteringsplåten med dess komponenter att flexa några få millimetrar vilket tar 

upp stötar och vibrationer i horisontellriktning som uppstår under valsningsprocessen. När valsarna 

får en stöt så att monteringsplåten rubbas belastas den ena luftcylinder hårt och ett övertryck 

skapas. Då detta övertryck överstiger ett egeninställt tryck släpper cylindern ut lite luft för att inte gå 

sönder. När luften släpps ut tillåts monteringsplåten att röra sig några millimetrar åt cylinderns håll 

innan den på en gång strävar efter att återfå det tryck och den fulla slaglängd som den hade innan 

sammanstöttningen. 

 

Figur 38 - Dämpande luftcylinder 
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De tangentiella krafter som verkar i vertikalriktning är inte tillräckligt stora i förhållande till 

produktkonceptets egenvikt på approximativt 1000 kg. Krafterna orkar därmed inte att flytta 

produktkonceptet i vertikalriktningen och därför gör en dämpning i denna riktning ingen större nytta. 

De krafter i form av vibrationer och stötar som uppstår på monteringsplåten i det ingående rörets 

axialled är inte lika stora som de tangentiella krafterna som verkar på det valsade röret. Därför tas 

dessa krafter enkelt upp av monteringsplåtens materiella elasticitet. För att förhindra att 

monteringsplåten böjs för långt är stativets två VKR-rör placerade så att monteringsplåten kan flexa 

max 20 mm innan den får stöd av VKR-rören. 

Valsarna är ställda i en vinkel på 7 grader vilket kallas för matningsvinkeln enligt Figur 39. Detta 

genom att fritappen som valsen sitter på är monterad i ett 7 graders vinklat hål i valsarmen. 

Matningsvinkeln bestämmer hur fort röret ska matas igenom förreduceraren genom att den drar 

igenom röret med den stigning som matningsvinkeln motsvarar. Detta går att jämföra med en skruv 

och en mutter där en brantare stigning betyder att skruven går fort att skruva i med få rotationsvarv. 

Till skillnad från en skruv med en fingänga som har en liten stigning som därmed behöver fler 

rotationsvarv för att skruven ska gå i. Denna matningsvinkel går att ändra genom att de modulära 

valsningsarmarna bytts ut mot en annan uppsättning med en annan matningsvinkel. De 

matningsvinklar som var önskade låg mellan 4 till 10 grader därför valdes 7 grader som en variant på 

valsarmar. Förslagsvis skulle en standarduppsättning för valsarmarna vara fördelat enligt 4 grader, 7 

grader och 10 grader med möjlighet att ha ännu snävare intervall vid behov. 

 

Figur 39 - Valsarna ställda enligt matningsvinkel 

Designen av produktkonceptet bygger på att dess modulära komponenter är monterade på fritappar. 

Detta gör att komponenterna är fullt exponerade och därmed lättåtkomliga vid underhåll, åtkomst 

med travers vid byte av komponenter samt rengöring av komponenter. Denna design gör det möjligt 

att ha reservkomponenter färdigmonterade som exempelvis valsar med monterade lager inuti. 

Valsarna kan därmed snabbt och lätt lyftas av och ersättas vid slitage med den nya färdigmonterade 
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uppsättningen. Att komponenterna är monterade på fritappar gör det även enkelt att lyfta av 

exempelvis valsarmarna och byta de mot andra valsarmar med en annan lutning på matningsvinkeln. 

Produktkonceptet är konstruerat att vara kompakt enligt Figur 40 vilket är viktigt i en industrimiljö 

där det finns begränsningar i utrymme. Även fritapparna och valsarmarna är kompakt konstruerade 

för att få korta hävarmar till krafternas inverkan vilket medför att produktkonceptet kan ha tunnare 

lättare plåt och mindre dimensionerade fritappar men ändå vara starkt nog för att hantera de 

krafterna som uppstår.   

    

Figur 40 - Kompakt konstruktion ger ett starkare produktkoncept 
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10 Analys av produktkoncept mot nuvarande förreducerare 
Det nya produktkonceptet analyserades och jämfördes med nuvarande förreducerare vilket beskrivs 

vidare. 

I kapitlet Nulägesanalys kan läsas mer om att nuvarande förreducerare baserades på en design av en 

större förreducerare samt att den byggts om till tre valsar istället för ursprungliga fyra. Allt som allt 

har många förändringar under flera år tillsammans med ändrad utvecklingsriktning försämrat den 

ursprungliga prestandan hos nuvarande förreducerare. 

Det som projektet konstaterade var att nuvarande förreducerare var starkt överdimensionerad för 

sin uppgift vilket betyder att hela konstruktionen blev obalanserad och tung. Detta tillsammans med 

en icke centrerad tyngdpunk som fick konstruktionen att falla ur valsningscentrumet.  

Det som projektet gjorde var att genom konceptutveckling, beräkningar samt materialoptimering 

hitta en balans mellan designen, materialets egenskaper samt de påverkade valsningskrafterna för 

det nya produktkonceptet.  

Hos det nya produktkonceptet är komponenterna modulära och fastsatta på fritappar vilket gör 

komponenterna mer exponerade och mindre inbyggda än hos nuvarande förreducerare. Detta gör 

det mer lättåtkomligt vid underhåll, åtkomst med travers vid byte av komponenter samt rengöring av 

komponenter. Produktkonceptet har även få komponenter vilket underlättar ytterligare vid underhåll 

och vid byte av till exempel valsar eller valsarmar. 

Vidare har nuvarande förreducerare en tung obalanserad konstruktion med en tyngdpunkt som inte 

ligger i valsningscentrum. Hela konstruktionen vilar på en axeltapp som när den vickar förblir 

lutandes i sidled mot en av de två gummidämpare som är monterade på stativet enligt Figur 41. 

Armarna går därmed till asymmetriskt på grund av den obalanserade konstruktionen. Rören hamnar 

därmed ur sitt valsningscentrum och kvalitetsproblem uppstår som följd. Det nya produktkonceptet 

har en centrerad tyngdpunkt i kombination med två luftcylindrar som stabiliserar konstruktionen 

samtidigt som de agerar dämpning åt de valskrafter som uppstår. Detta i kombination med 

optimerad dimensionering och materialoptimering av de ingående komponenterna gör att 

produktkonceptet är kompakt, balanserat, smidigt och har en minimerad vikt.  

 

Figur 41 - För tung förreducerare leder till att rören faller ur sitt valscentrum 
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Nuvarande förreducerare har en vikt på approximativt 1400 kg med en totalvikt på approximativt 

2200 kg med dess stativ inräknat. Produktkonceptets vikt är på approximativt 1000 kg med en 

totalvikt på approximativt 1400 kg med dess stativ inräknat. Produktkonceptets procentuella 

viktminskning är därmed hela 28,6 % och med stativet inräknat hela 36,4 %. 

Öppning och stängning av armarna sker likt en saxrörelse för nuvarande förreducerare. Detta betyder 

att den vals som har kortast avstånd till saxledens momentpunkt kommer att träffa röret först enligt 

Figur 42 vilket innebär att röret kommer att tryckas uppåt istället för in mot valsningscentrumet. 

Detta i sin tur innebär att valsen som träffar först kommer att slitas mest av de tre valsarna. 

 

Figur 42 - Valsen med kortast avstånd till momentpunkten kommer att träffa röret först 

Det nya produktkonceptet utgår istället från att produkten (röret) ska ligga i valsningscentrumet och 

att valsarna sluts omkring röret i en roterande synkroniserad rörelse enligt Figur 43. Därmed träffar 

valsarna röret samtidigt och trycker med ett jämnt valstryck röret mot valsningscentrumet.  

 

Figur 43 - En synkroniserad rotationsrörelse för valsarmarna vilket ger ett jämnt tryck på röret 

Det nya produktkonceptet använder sig av glidlager som är speciellt lämpliga när höga belastningar 

ska upptas vid förhållandevis långsamma roterande eller oscillerande rörelser samt vid höga och låga 

temperaturer. Eftersom rotationsrörelsen inte roterar ett helt varv hade ett kullager endast belastas 

på ena sidan vilket hade gjort att kulorna inuti lagret hade slitits ojämnt. Vidare hade smörjningen 

inte fungerat lika bra. Detta hade medfört en ökad risk för att lagret skär ihop. 
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11 Diskussion 
Detta kapitel behandlar i diskussion projektets metod samt dess resultat.  

11.1 Metoddiskussion 
Projektet har genomfört en produktutvecklingsprocess bestående av olika faser inspirerad av Ulrich 

& Eppinger [13]. Detta gav en klarare bild för hur projektets arbetsprocess skulle se ut i grova drag. 

För att göra arbetsprocessen mer detaljerad behövdes metoder till varje fas läggas till. Dessa 

metoder valdes utifrån projektets utövares erfarenhet av dessa metoder från tidigare projekt. Det är 

värt att ta i beaktning att om ett annat tillvägagångssätt med andra metoder valts hade möjligtvis 

resultatet sett annorlunda ut. Dock anser projektets utövare att valda metoder och arbetssätt var 

kända och väl utprövade vilket gjorde att projektet visste vilken sorts information som skulle fås från 

varje metod. En annan fördel med att ha erfarenhet från metoder är att det ger en effektiv 

användning av dem. Det kan även leda till att en stor mängd data snabbt kan omhändertas. Detta till 

skillnad från om tid skulle läggas på att lära sig en ny metod med ovissheten om metodens relevans 

till projektet och vilken sorts data som fås ur metoden.  

Då detta projekt var mycket specialinriktat mot företaget Ovakos produktionsanläggning var det av 

stort värde för projektet att ta in kunskap, erfarenhet och åsikter från lead users enligt kapitel 

"Intervju med lead users". Projektet har därför arbetat nära slutkund under hela projektet vilket har 

inneburit regelbunden uppföljning och diskussion av idéer och koncept. Vidare har projektet arbetat 

iterativt med projektets metoder genom en nära kontakt med företagen BEKAB och Ovako enligt 

Figur 13. Att bedriva arbetet nära företaget Ovako har projektets utövare bara positiva erfarenheter 

ifrån. Exempelvis kunde projektet snabbt få feedback eller information som var nödvändig för att 

projektet skulle fortgå. 

Projektet började med en bred ingång för att samla på sig information och data, vilket visualiseras i 

Figur 14. En av de delar som genomfördes tidigt i projektet var en fördjupning av litteratur för att 

bättre förstå problemområdet. Det visade sig dock vara svårt att hitta litteratur som behandlade det 

specifika problemområdet. Detta tros bero på flera anledningar varav en är att företag tenderar till 

att sekretessbelägga information rörande deras produktion och kring deras produktionsutveckling. 

En annan anledning tros vara att rörverk byggs på olika sätt och med en specialanpassning för just 

deras specifika marknad. Detta gör produktionsutrustningen samt de tillhörande 

produktionsutrustnings- och kvalitetsproblemen unika för varje rörverk. En tredje anledning tros vara 

att många stålindustrier bygger på verk som i grunden är några år gamla. Detta betyder att nyare 

verk med en nyare produktionsteknik för att ta fram stålprodukter kan ha andra kvalitetsproblem 

eller produktionsutrustningsproblem än vad de äldre teknikerna har.  

Projektet tillämpade en metod känd som femstegsmetoden under hela projektet enligt kapitel "Fas 

1: Konceptutveckling". Att använda ett sådant tankesätt har för projektet varit nyckeln till ett iterativt 

ingenjörsarbete. Vid varje problemuppgift som undersöktes eller analyserades använde projektet 

mer eller mindre omedvetet denna metod för att först förtydliga och sedan bryta ner problemet i 

mindre delproblem som vardera kunde undersökas både internt och externt. Exempelvis då projektet 

hade fått fram ett tekniskt koncept från de idéskisser som generats fram. Hela designen med det 

tekniska konceptet byggde på att komponenterna skulle monteras på fritappar. Det var därför av stor 
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vikt att undersöka de påverkande krafterna för att se om konceptet kunde optimeras att klara av 

dessa krafter. Varför detta tankesätt kändes naturligt tros bero på de verklighetsrelaterade kurser, 

projekt och uppgifter som projektets utövare har varit engagerad i under dess studietid. Dessa 

kurser, projekt och uppgifter har uppmuntrat i ett eget lärande och vilja att ta reda på saker 

tillsammans med att utveckla och skapa saker.  

Projektet genomförde metoden Competitive Benchmarking och State of the Art enligt kapitel 

"Competitive Benchmarking & State of the Art" tillsammans med representanter från företaget 

Sandvik. Värt att belysa är att trots att Sandvik har en annan produktionsteknik än Ovako för 

tillverkning av rör så fanns det mycket information att utbyta med varandra. Bland annat visade det 

sig att en person som arbetade på Sandvik tidigare hade arbetat på Ovako och var bekant med 

projektets problemområde.    

I kapitlet "Presentation av produktkoncept" presenteras produktkonceptet i form av en visuell 3D-

CAD-modell. 3D-modeller är ett bra sätt att snabbt visualisera ett koncept samt att det möjliggör 

snabba ändringar, analyser och tester. Det som är värt att ta i beaktning är att inte allt syns i en 

visuell 3D-modell. Exempelvis ska det beaktas att visuella 3D-modeller inte redogör för huruvida 

förslitningar sker hos produktkonceptets komponenter. Därmed bör en visuell 3D-modell följas upp 

med testkörningar av den nytillverkade reduktionsutrustningen för att säkerställa dess kvalitet och 

prestanda. 

11.2 Resultatdiskussion 
I den teoretiska referensramen behandlade projektet fenomenet triangulering och 

kvalitetsproblemet trattbildning. Det som är värt att diskutera vidare är att trots ett nytt 

produktkoncept så kommer fenomenet triangulering fortfarande förekomma hos rören. Detta beror 

på att det är asselvalsverket som reducerar rören till rätt dimension och som påvisat har en stor 

reduktion i asselvalsverket en koppling till en ökad triangulering och trattbildning hos rören. 

Projektet kan dock konstatera att det nya produktkonceptet möjliggör en delning av reduktionen 

med asselvalsverket och därmed reduceras trattbildningen hos rören. Vidare kan läsas i kapitel 

"Teoretisk referensram" att asselvalsverket inledningsvis var en process speciellt framtagen för att 

tillverka tjockväggiga rör med små toleranser på väggtjockleken. Under valsning av tunnväggiga rör 

uppstår därför fenomenet med triangulering och trattbildning mer frekvent. 

Genom att projektet fokuserade sina resurser på att lösa de produktionsutrustningsproblem som gav 

störst effekt från Pareto-analysen var därmed dessa styrande för produktkonceptets helhetsdesign. 

Det är värt att ta i beaktning att om andra produktionsutrustningsproblem valts att fokusera på hade 

produktkonceptet möjligtvis sett annorlunda ut. 

Några produktionsutrustningsproblem som från Pareto-analysen ansågs lättare att lösa än andra, och 

som därför projektet inte valde att fokusera på, bör arbetas vidare med efter projektets slut. Dessa 

var bland annat "Svårt att beräkna tiden det ska ta för valsarna att sluta sig om röret" samt "Styrning 

svår och mycket att ställa in". Förslagsvis skulle produktionsutrustningsproblemet "Svårt att beräkna 

tiden det ska ta för valsarna att sluta sig om röret" lösas genom att en sensor är placerad så att den 

känner av att rörets ände har passerat. Vet man då sträckan från sensor till valsarna samt 

matningshastigheten går det att räkna ut hur lång tid efter att röränden passerade sensorn som 

valsarna ska stängas. Det andra produktionsutrustningsproblemet "Styrning svår och mycket att 
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ställa in" gäller främst den styrning som operatören gör vid en styrpulpet vilket bör utformas på ett 

användarvänligt sätt för operatören. Den mekaniska sidan har utvecklats i det nya produktkonceptet 

till färre komponenter och som istället bygger på fritapp vilket gör det enklare att ställa in 

produktkonceptet för just den specifika rördimensionsordern. 

En del av de produktionsutrustningsproblem som projektet inte har jobbat aktivt med har förbättrats 

oavsiktliges genom att projektet har jobbat med de produktionsutrustningsproblem som gav störst 

effekt att lösa. Ett sådant exempel är produktionsutrustningsproblemet "Skruvar som håller 

valshusen går av" då projektet istället föreslår ett produktkoncept där valsarna sitter på fritappar 

behövs därför inga skruvar eller något valshus. Ett annat exempel är 

produktionsutrustningsproblemet "Svårt att centrera röret mellan valsarna" där det nya 

produktkonceptets design med en synkroniserad rörelse av valsarna mot valsningscentrum får röret 

att vilja centrera mellan valsarna. På detta sätt har dessa produktionsutrustningsproblem eliminerats 

genom det nya produktkonceptet. Genom att välja de produktionsutrustningsproblem som gav störst 

effekt hos förreduceraren om de löstes, samtidigt som de ansågs svårare att lösa, har projektet 

lyckats behandla fler produktionsutrustningsproblem än vad som valdes att fokusera på. Detta tros 

även bero på att projektet indirekt var medveten om dessa kända produktionsutrustningsproblem 

efter Pareto-analysen och därmed ville förhindra att de kvarstod i det nya produktkonceptet.  

Utifrån fördjupningen framkom att nuvarande asselvalsverk skulle kunna modifieras för att hantera 

fenomenet triangulering och kvalitetsproblemet trattbildning bättre. Detta skulle betyda en större 

ombyggnation av hela asselvalsverket. Produktkonceptet är därmed en produkt som hjälper till att 

lösa de kvalitetsproblem som uppstår i asselvalsverket utan att behöva bygga om nuvarande 

asselvalsverk. I kapitlet "Teoretisk referensram" har projektet lyckats kartlägga vilka modifikationer 

som skulle ge asselvalsverket ett bättre förhållande till tunnväggiga rör genom ett ökat Yd/t-

förhållande. Det som kan vara värt att diskurera är huruvida utvecklingsriktningen ser ut för de 

kommande åren. Om företaget Ovako ser en ökad trend av rör med stora ytterdiametrar i 

förhållande till tunna väggtjocklekar visar forskningsstudier och tester som projektet tagit del av att 

genom utvecklade egenskaper hos asselvalsverk kan ett ökat Yd/t-förhållande fås. En synvinkel att se 

på det är att förreduceraren inte skulle ha existerat om asselvalsverket inte haft de kvalitetsproblem 

med triangulering och trattbildning som de tunnväggiga rören frambringar. Därför är det en 

avvägning att ta i beaktning om det är värt att satsa på att bygga om hela asselvalsverket eller om 

man anser att förreduceraren löser de kvalitetsproblem som uppstår i asselvalsverket. 

I den teoretiska referensramen tas det upp att ett sätt att minska trianguleringen är att använda 

valsar med en valsningsvinkel som ger en sträckning i rörets axialled. På detta sätt fås en annan 

matningsvinkel och med det en förändrad matningshastighet. Detta är något som projektet föreslår 

att företaget Ovako testar även hos produktkonceptet. Värt att ha i åtanke är att om asselvalsverket 

har en valsningsvinkel som ger en högre matningshastighet än produktkonceptet så kommer röret att 

sträckas mellan asselvalsverket och produktkonceptet. Om sträckningen blir för stor riskerar röret 

dock att drabbas av förvridningar, midja samt sprickbildningar. Därför har produktkonceptet 

designats att det möjliggör ändrad matningsvinkel.  

I kapitlet "Teoretisk referensram" kan läsas att ett annat sätt att undvika triangulering fås genom att 

öka valsgapet i slutet av valsningsprocessen och på det sättet fås en tjockväggigare rörände eftersom 

asselvalsverket inte valsar sista decimetrarna av röret. Denna tjockväggiga rörände kommer sannolikt 
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inte drabbas av triangulering och trattbildning, däremot kan den behöva kapas bort om inte 

efterkommande reducervalsverk kan omhänderta dess tjockväggiga rörände. 

Vidare kan läsas att rörändesförlusterna är små vid bortkapning av tjockväggiga rörändar i 

förhållande till bortkapning av trattbildningar. Det som är värt att reflektera kring är huruvida liten 

rörändesförlusten i själva verket är och vad de egentliga förlusterna blir. Först och främst betyder 

kapning av rörändarna ett extra produktionsmoment vilket betyder att det blir ett sidospår för röret 

innan det går vidare igenom reducervalsverket. Detta betyder förluster i processtid för röret att gå 

igenom produktionslinan samt att det krävs en ändkapningsmaskin placerad mellan asselvalsverket 

och reducervalsverket för detta ändamål. Om det inte finns utrymme för en sådan maskin kan rören 

behöva lyftas ur produktionslinan med travers för att transporteras till ändkapningsmaskinen för att 

därefter transporteras tillbaka till där de lyftes ur produktionslinan. Detta innebär också förluster i 

processtid. 

Vidare kan ses att ett rör med en tjock rörände skulle ha blivit mycket längre om den blivit valsad. 

Exempelvis ett rör med en tjockväggig ovalsad rörände med en längd på 30 cm hade efter valsning 

kanske blivit 50, 60, 70 cm lång beroende på reduktionsgraden. Trattbildning kan påverka rörets 

ände så lite som de sista 10 cm upp till och med 50 cm vid stora trattbildningar. Detta betyder 

därmed att det är mer fördelaktigt att valsa hela röret och istället kapa bort efterkommande 

trattbildning. Men genom en väl fungerande förreducerare kan denna trattbildning reduceras och 

därmed kan hela röret valsas utan ändkapning och ett ökat utbyte fås.  

I kapitlet "Materialval för tekniska konceptet" tas förslag på material fram till produktkonceptet efter 

de krav som listats. Värt att belysa är att detta materialval är ett väl fungerande förslag men ej ett 

måste. En ännu djupare analys där företaget Ovakos externa leverantörer tas i beaktning skulle 

möjligtvis visa på andra möjliga materialval. De krav (constraints) som projektet tog fram bör gälla 

även för alternativa materialval. 
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12 Slutsats 
Projektet har undersökt och utvärderat befintlig produktionsutrustning till den grad att det 

möjliggjorde en redesign av förreduceraren. Detta för att produktionsutrustningen ska kunna 

hantera den påvisade utvecklingsriktningen med större variation av rördimensioner med stora 

ytterdiametrar i förhållande till tunna väggtjocklekar.  

Nedan följer de frågeställningar som projektet avsåg att besvara med tillhörande slutsatser. 

 F1: Vilka produktionsutrustningsproblem finns i förreduceraren? 

I kapitlet "Nulägesanalys" redogör projektet vilka produktionsutrustningsproblem som finns hos 

nuvarande förreducerare. Efter analys av projektets produktionsutrustningsproblem kunde projektet 

fastslå tre produktionsutrustningsproblem som ansågs ge störst effekt hos förreduceraren om de 

löstes och som projektet valde att koncentrera sig på. Dessa var "Asymmetrisk rörelse av armar", 

"Konstruktionen bryter iväg och faller ur sitt valsningscentrum" och "För tung och klumpig 

konstruktion".  

 F2: Vilka kvalitetsproblem uppstår på slutprodukten till följd av 

produktionsutrustningsproblemen? 

I kapitlet "Nulägesanalys" redogör projektet vilka kvalitetsproblem som uppstår på slutprodukterna 

till följd av produktionsutrustningsproblemen. Dessa kvalitetsproblem är "Trattbildning", 

"Triangulering som kvarstår efter reducering", "Stukningar", "Förvridningar som kan leda till 

sprickbildning", "Felaktig väggtjocklek", "Excentriskt" och "Midja". Efter genomförd analys kunde 

projektet dra slutsatsen att alla dessa kvalitetsproblem kunde kopplas till de tre valda 

produktionsutrustningsproblemen. 

 F3: Hur kan en redesign av förreduceraren som bemästrar den nya utvecklingsriktningen se 

ut? 

I kapitlet "Presentation av produktkoncept" presenteras det nya produktkonceptet. Det framtagna 

produktkonceptet är designat att klara av den påvisade utvecklingsriktningen med större variation av 

rördimensioner med stora ytterdiametrar i förhållande till tunna väggtjocklekar. Det nya 

produktkonceptet löser även de utvalda produktionsutrustningsproblemen från Pareto-analysen. 

Den öppna fritappsdesignen påvisar möjligheten till ett modulärt, balanserat, kompakt och smidigt 

produktkoncept med en minimerad vikt. Vidare tar designen även hänsyn till den 

konstruktionskriterielista som togs fram i samråd med företagen Ovako och BEKAB. Dessutom stärks 

produktkonceptet genom de hållfasthetsberäkningar och den materialoptimering som genomfördes. 
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13 Framtida studier 
Projektet föreslår följande som framtida studier. 

I kapitlet "Diskussion" kan läsas att projektet presenterar produktkonceptet i form av en visuell 3D-

CAD-modell och därmed är det inte säkert att detaljer så som slitage syns. Därför rekommenderas att 

produktkonceptet tillverkas och installeras för att göra det möjligt att genomföra testkörningar för 

att se hur produktkonceptet uppträder i verkligheten. Vidare kan en utvärdering av rörprodukterna 

genomföras för att se om de kända kvalitetsproblemen som var relaterade till de lösta 

produktionsutrustningsproblemen hos rörprodukterna har mildrats, eliminerats eller om de kvarstår. 

I kapitlet "Nulägesanalys" beskrivs att nuvarande förreducerare är baserad på en design av 

förreduceraren i Rörverk 4. Därför är det en tanke att efter genomförda testkörningar av det nya 

produktkonceptet med uppvisade goda resultat, att produktkonceptet förslagsvis även kan 

installeras i Rörverk 4 och därmed sätta en ny standard inom företaget Ovako och dess 

produktionslinor. 

I kapitlet "Diskussion" framhävs tanken om att omkonstruera asselvalsverket beroende på huruvida 

framtida utvecklingsriktningar ser ut. Det här är framtida studier som både företaget Ovako och 

stålindustrin i stort bör ta i beaktning. I kapitlet ”Teoretisk referensram” kan läsas att det genomförts 

studier som uppvisar på ett ökat Yd/t-förhållande för asselvalsverk som utrustats med 

höghastighetsjustering av valsar, konvergenta valsvinklar samt fast dornstång. Det är värt att 

poängtera att alla dessa modifikationer inte nödvändigtvis måste genomföras samtidigt för att öka 

Yd/t-förhållandet. I kapitlet "Teoretisk referensram" kan läsas att även individuella modifikationer 

kan höja Yd/t-förhållandet.  

Valsarna som används i produktkonceptet är av den modell som användes i nuvarande förreducerare 

då den geometrin var testad och väl fungerande. I kapitlet "Nulägesanalys" kan läsas att det från 

intervjuerna med lead users framkom önskemål att ha bättre kylda valsar. Det här är något som 

projektet anser skulle främja produktkonceptet och därför föreslår till framtida studier. Förslagsvis 

skulle valsarna kunna ha invärtes spårkanaler för olja eller vatten som kyler valsarna. Detta skulle i 

sin tur minska risken för slitage hos både valsarna samt dess lager. 

Slutligen tror projektet att efter genomförda testkörningar av produktkonceptet kan möjligen 

dimensioneringen av plåtarna i produktkonceptet optimeras ytterligare. På det sättet tror projektet 

att plåtarnas tjocklek kan minskas lite till i förhållande till vilket material som väljs att användas vilket 

skulle resultera i en än större viktminskning hos produktkonceptet. 
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Appendix A - Intervju med lead users 
 

Intervjufrågor - Lead Users 

Utrustning = Förreducerare 

Slutprodukt = Rör 

Presentation av projektet, vad intervjun handlar om, vad materialet kommer användas till och så 

vidare. 

Inledning 

Vad heter du? 

Hur länge har du jobbat här? 

På vilket sätt är du bekant med förreduceraren i Rörverk 5? Jobbar du med den, styr du den, 

underhåll? 

Här följer lite frågor på förreduceraren: 

1. Uppstår det kvalitetsproblem på slutprodukten? 

 1.1 Vad för sorts kvalitetsproblem uppstår? 

 1.2 Vad leder dessa problem till? 

 1.3 Varför uppstår dessa problem? 

 1.4 Hur ofta uppstår de? 

 1.5 Hur löser man det idag? 

2. Hur mycket används utrustningen idag? 

 2.1 Varför används den så mycket/lite? 

3. Är det en automatiserad process? 

 3.1 Behöver man ibland göra manuella inställningar? 

  3.1.1 Vilka inställningar är det? 

  3.1.2 Hur gör man dessa inställningar? 

  3.1.3 Hur ofta görs de? 

  3.1.4 Hur lång tid tar det? 

  3.1.5 Upplevs dessa manuella inställningar som ett problem? 
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4. Vilka produktegenskaper har utrustningen? 

 4.1 Vilka fördelar och nackdelar har de? 

 4.2 Saknas någon produktegenskap, vilken och varför? 

5. Vilka problem upplevs med dagens utrustning? 

 5.1 Varför uppstår dessa problem? 

 5.2 Hur ofta uppstår dessa problem? 

 5.3 Hur löser man dessa problem just då? 

6. Vilka problem upplevs med underhållet av dagens utrustning? 

 6.1 Hur ofta sker underhåll? 

 6.2 Vad är det man servar/byter då? 

 6.3 Hur lång tid tar detta? 

 6.4 Finns det problem med dagens utrustning som leder till dåligt eller inget underhåll 

 alls? 

7. Om du får välja tre ord som det nya produktkonceptet ska återspegla, vilka blir dessa och varför? 

Avslutning 

8. Är det någon typ av frågeställning som du har saknat?  

9. Vill du komplettera något svar?  

10. Är det möjligt att få återkomma för att ställa kompletterande frågor? 
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Appendix B - Konstruktionskriterielista 
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Sid 2/2 
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Appendix C - Image Board 

 

 

 
 

 

  

Figur 44 - Image Board 
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Appendix D - Expression Board 
 

  

Figur 45 - Expression Board 
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Appendix E - Koncepteliminering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 46 - Concept Screening 
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Figur 47 - Concept Scoring 


