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Sammanfattning 

Den här rapporten är en del av ett examensarbete på 22,5 högskolepoäng inom 

högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design och utförs vid 

Karlstads universitet under vårterminen 2017. 

 

Examensarbetet utförs på uppdrag av Rejlers AB som är ett svenskt 

teknikkonsultbolag. Rejlers har under två års tid tillverkat och testat en prototyp för 

bockning av ståldetaljer. Prototypen i sin nuvarande form anpassar automatiskt 

ståldetaljen efter slutanvändarens behov, genom inkrementell formning. 

 

När ståldetaljer med stort tvärsnitt bockas uppstår problem i form av plastisk 

deformation av komponenter i maskinen. 

 

Projektet grundar sig i att Rejlers nu har inlett projekteringen av nästa version av 

prototypen, för att implementera förbättringsförslag som uppkommit vid testkörning 

och lösa problemet med deformation av maskinens komponenter. 

 

Syftet med arbetet är att skapa underlag för detaljkonstruktion och dimensionering 

av prototyp nummer två.  

 

Problemet löses genom att tillämpa produktutvecklingsprocessen och leverera ett 

konceptuellt lösningsförslag i form av en layoutkonstruktion. I layoutkonstruktionen 

integreras kritiska komponenter på ett skalbart sätt, så att framtida arbete med 

dimensionering och detaljkonstruktion underlättas. 
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Abstract 

This report is part of a thesis of 22.5 ECTS for a Degree of Bachelor of Science in 

Innovation and Design Engineering at Karlstad University during the 2017 spring 

semester. 

 

The thesis is carried out on behalf of Rejlers AB, a Swedish technology consultancy. 

Rejlers has manufactured and tested a prototype for two years for bending steel 

parts. The prototype in its current form automatically adjusts the steel part to the end 

user's needs, by incremental shaping. 

 

When steel parts with a large cross-section are bent, problems arise in the form of 

plastic deformation of components in the machine. 

 

The project is based on the fact that Rejlers has now started the design of the next 

version of the prototype, to implement improvement proposals that occurred during 

the test run and solve the problem of deforming components in the machine. 

 

The purpose of the work is to create the basis for detail design and dimensioning of 

prototype number two. 

 

The problem is solved by applying the product development process and delivering a 

conceptual solution in the form of a layout design. In the layout design, critical 

components are integrated in a scalable way, so that future work on dimensioning 

and detailing is facilitated. 
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1 Inledning 

Projektet utförs på uppdrag av Rejlers AB i kursen Examensarbete för 

högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design med kurskod 

MSGC12. Kursens omfattning är 22,5 högskolepoäng och läses under vårterminen 

år 2017 på Karlstads universitet. Kursansvarig och examinator är Leo de Vin, 

kursadministratör är Marika Johansson, handledare är Monica Jakobsson och 

företagshandledare är Anders Westberg. 

 

1.1 Bakgrund 

Rejlers AB är ett svenskt teknikkonsultbolag som verkar inom olika tekniska 

områden och har kontor i flera nordiska länder. De samarbetar med ett företag som 

tillverkar en produkt av massiv stålstång med rektangulärt tvärsnitt i olika storlekar. 

För enkelhetens skull benämns produkten “ståldetalj” i rapporten. Under två års tid 

har Rejlers tillsammans med samarbetspartnern tillverkat och provkört en maskin 

med hydraulisk kraftkälla som automatiskt anpassar ståldetaljerna efter 

slutanvändarens behov. Detta sker genom inkrementell formning, som innebär att 

bara en liten del av ståldetaljen formas med lokala deformationer vid en given 

tidpunkt (Emmens et al. 2010). Bearbetningen upprepas sedan ett antal gånger för 

att nå den slutgiltiga formen. 

 

Under prototypens provkörningsperiod uppstod problem i form av plastisk 

deformation av komponenter i prototypen. Deformationerna uppstod när 

ståldetaljstillverkarens grövsta modell bockades, som också är den modellen som de 

helst vill kunna bocka automatiskt. 
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I dagsläget bockar maskinen förenklat med två hydrauliska cylindrar mot ett statiskt 

hjul med ståldetaljen emellan (figur 1). Detta förklaras utförligare i kapitel 3.2 

Förstudie. 

 

 
Figur 1. Skiss över hur maskinen i dagsläget utför bockning. 

 

 

Rejlers har nu inlett projekteringen av prototyp nummer två där ett första steg är att 

genom detta examensarbete analysera problemet och leverera ett förslag på 

lösning. De vill också utföra en konvertering från hydraulisk till elektrisk kraftkälla. 

Detta eftersom maskinens hydrauliska system är tungt och bidrar till en hög 

komplexitet, med många ingående komponenter och potentiella felorsaker, vilket inte 

är önskvärt. 
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1.2 Problemformulering 

Hur kan bockningsmaskinens komponenter som utsätts för hög kraft placeras och 

integreras, så att lösningen blir skalbar och underlättar dimensionering? 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att skapa underlag för detaljkonstruktion och dimensionering av prototyp 

nummer två, samt att öka kundvärdet hos maskinen i form av mindre underhåll och 

en högre driftsäkerhet.  

 

1.4 Mål 

Projektets mål är att leverera ett koncept till uppdragsgivaren i form av en 

layoutkonstruktion. Konceptet skall lösa problemet hos den ursprungliga prototypen 

genom att vitala komponenter placeras och integreras på ett sådant sätt att de är 

skalbara. Detta skall göra att bara ett fåtal komponenter behöver dimensioneras i 

uppdragsgivarens senare detaljkonstruktionsarbete. 

 

Det färdiga konceptet skall även redovisas både för uppdragsgivaren och dess kund 

i form av presentationer på Rejlers kontor i Karlstad mot slutet av projektet. 

 

1.5 Avgränsning 

Projektet avgränsas på ett sådant sätt att resultera i en layoutkonstruktion, vilket i 

detta fall innebär en grov 3D-modell med tillhörande renderingar. Detta för att 

förmedla ett lösningsförslag på konceptnivå, med fokus på placering och integrering 

av komponenter. Projektet behandlar inte detaljkonstruktionsarbete eller 

dimensionering av komponenter. 
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2 Metod 

Utvecklingsprocessen är cyklisk (Österlin 2010) och arbetsmoment såsom 

konceptgenerering och konstruktion går igenom flera iterationer. Denna iterativa 

arbetsprocess anses nödvändig för att nå ett bra slutgiltigt resultat (Norton 2013). 

Arbetsupplägget (figur 2) följer till stor del produktutvecklingsprocessen beskriven av 

(Johannesson et al. 2013). 

 

 

 

 
Figur 2. Projektets arbetsflöde. 

 

 

2.1 Projektplanering 

Projektets planering utförs genom att tillämpa metoder beskrivna av Eriksson och 

Lilliesköld (2013). Dessa metoder syftar till att, på ett systematiskt tillvägagångssätt 

strukturera det kommande arbetet för projektet. Detta ska möjliggöra uppföljning av 

arbetet på ett smidigt sätt och minimera risken att oförutsedda tidsfördröjningar 

uppstår. Projektplanen består av följande delar: 

 

Projektplanens komponenter. 

● Work Breakdown Structure (WBS) 

● Tidsplan 

● Riskanalys 

 

10 



 

Projektplanen och dess ingående komponenter är tillsammans ett levande 

dokument, vilket innebär att de uppdateras kontinuerligt under projektets gång i 

samband med att projektet utvecklas. 

 

2.1.1 WBS 

Med uppdragsbeskrivningen från Rejlers som grund, bryts arbetet ned i små delar i 

form av en WBS (Eriksson & Lilliesköld 2013). Detta för att få en överskådlig bild 

över vilka delar projektet består av och hur dessa är beroende av varandra. 

 

2.1.2 Tidsplan 

Tidsplanen görs i form av ett Ganttschema (Eriksson & Lilliesköld 2013), där de olika 

aktiviteterna som definierats i WBSen får en uppskattad tid de kommer kräva. I 

tidsplanen förs även alla grindar och milstolpar in för att kunna planera projektet 

utefter dessa. 
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2.1.3 Riskanalys 

För att minimera risken att projektet inte håller tidsplanen eller påverkas negativt på 

annat sätt görs en riskanalys (Eriksson & Lilliesköld 2013). Riskanalysen uppdateras 

sedan under projektets gång för att inkludera nya risker som framkommer. De 

potentiella risker som kan tänkas påverka projektet kompletteras med en åtgärd, 

antingen förebyggande för att mildra konsekvensen eller för att hindra uppkomsten 

av problemet. För att få en uppfattning av hur omfattande risken är rangordnas dem 

utifrån en riskfaktor R som är en produkt av sannolikheten S och konsekvensen K 

enligt mallen (tabell 1). 

 

 
Tabell 1. Mall för riskanalys. 
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2.2 Förstudie 

Den befintliga maskinen som skall vidareutvecklas är komplex och har många 

samverkande komponenter. Det är därför av stor vikt att göra en grundlig förstudie 

med en analys av maskinen för att öka förståelsen. Dels för att förstå hur maskinen 

fungerar men också för att underlätta i arbetet med att specificera vad problemet är. 

 

Arbetsgången i förstudien baseras på en metod för “reverse engineering” av Otto 

och Wood (1998). Reverse engineering innebär att en produkt bryts ned och 

analyseras för att ge en full förståelse för hur den fungerar. Några moment som ingår 

i reverse engineering är observation, demontering, analys och tester (Otto & Wood 

1998). 

2.2.1 Funktionsanalys 

Eftersom projektet innebär en vidareutveckling av en befintlig maskin erhålls 

möjligheten att observera den i drift, vilket underlättar att öka kunskapen om 

problemet. Därför arrangeras en testkörning av maskinen tillsammans med en 

mindre grupp ingenjörer på Rejlers kontor i Karlstad. Under demonstrationen görs en 

systemanalys (Österlin 2010) där processen dokumenteras i form av anteckningar 

över vilka de olika funktionerna är och i vilken ordning de utförs. 

Bockningsprocessen sammanställs i ett processchema (Österlin 2010) för att ge en 

översikt över funktionerna och hur de används för att utföra en bockning. 

 

I samband med testkörningen görs även en bristanalys (Johannesson et al. 2013) 

tillsammans med gruppen, där en diskussion förs kring vilka upplevda brister och 

förbättringsmöjligheter som finns. Dessa dokumenteras för att sedan ingå som 

motsatser i kravspecifikationen. 

 

2.2.2 CAD-Studier 

Tillgång fås till en CAD-modell (Computer-aided design) av bockningsmaskinen för 

att underlätta arbetet med att studera hur maskinen och dess komponenter 
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samverkar. Detta gör att det blir lättare att identifiera och isolera problemet. Den 

kunskap som fås från studierna av CAD-modellen sammanställs i form av skisser 

som är ett bra sätt att beskriva en funktion (Norton 2013). Delfunktioner isoleras i 

skisserna och bara komponenterna kopplade till den aktuella funktionen illustreras. 

 

2.2.3 Problemspecificering 

I samband med projektets uppstart levereras en uppdragsbeskrivning av 

uppdragsgivaren. Det är dock viktigt att skapa en egen uppfattning om 

problembilden, därför krävs det ytterligare studier av problemet för att på så sätt 

möjliggöra en ny syn. Med hjälp av den erhållna informationen från 

funktionsanalysen och CAD-studierna undersöks och specificeras problemet på nytt. 

 

2.2.4 Kraftverifiering 

Rejlers har sedan tidigare ett uppmätt värde på hur stora krafter som krävs för att 

utföra en bockningsprocess. Detta behöver dock bekräftas och därför läggs mycket 

energi i början av projektet på att designa och utföra ett fysiskt test. Målet är att få ett 

värde på den maximala kraft som uppstår vid bockning av ståldetaljen med störst 

tvärsnitt. Resultatet från mätningen skall sedan ligga som grund i 

layoutkonstruktionsfasen vid val av primär bockningskomponent, samt ingå i framtida 

arbete då Rejlers dimensionerar övriga komponenter. 

 

Utrustning 

Karlstads universitets laborationsutrustning för testning av betongbalkar utses som 

lämplig utrustning. Utrustningen består av en hydraulisk cylinder som mäter 

nedböjning och pålagd kraft över tid. Det bokas in ett studiebesök för att studera 

utrustningen och ta de viktiga måtten som behövs för att konstruera en jigg för att 

fixera testdetaljen. 

 

 

  

14 



 

Konstruktion och tillverkning av jigg 

Konstruktionsarbetet och tillverkningen görs i Karlstads universitets verkstad, där alla 

nödvändiga verktyg och maskiner finns. Samtidigt som lämpligt material för jiggen 

söks i verkstaden utvecklas designen på jiggen från skisser och modifieras baserat 

på material som hittas. 

 

 

Mätning 

Inför mätning bokas en träff med utvecklingsingenjör Lars Pettersson på Karlstads 

universitet för att manövrera hydraulcylindern. Från en ståldetalj kapas två sektioner 

som skall testas. Datan som erhålls under testen registreras av en dator kopplad till 

testmaskinen som sedan redovisar detta i ett textdokument. När deformation i 

ståldetaljen observeras, registreras hur stor kraft som lagts på och sedan stängs 

mätutrustningen av efter en stund. 

 

För att lättare se vad som hänt under testen sammanställs datan i två grafer som 

visar pålagd kraft och nedböjning. 
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2.3 Produktspecificering 

Produktspecifikationen är ett levande dokument (Johannesson et al. 2013) som till 

en början innehåller specificerade krav och önskemål från uppdragsgivaren och 

kunden. Allt eftersom projektet utvecklas och problembilden blir klarare utvecklas 

produktspecifikationen till ett dokument som definierar den slutgiltiga produkten. 

Dokumentet används också i konceptutvärderingen för att kontrollera så att de olika 

lösningslaternativen lever upp till bestämda krav och önskemål. 

 

2.4 Konceptgenerering 

Den metod som används mest under konceptgenereringsfasen är Brainwriting 

(Österlin 2010), som innebär att utveckla idéer till skisser på egen hand och 

påminner mycket om Brainstorming (Johannesson et al. 2013). 

 

Metoden idéassociation (Johannesson et al. 2013) används också, där en symbol 

som går att relatera till problemet används som utgångspunkt. Symbolen som i detta 

fall är en geometri för hävarmar utvecklas sedan till en idé genom att associera 

vidare. 

  

Under konceptgenereringsfasen bidrar företagshandledare Anders Westberg med 

egna synpunkter på de olika koncepten. Två möten bokas också, där Westberg och 

ett antal ingenjörer på Rejlers utvärderar de olika koncepten. 

 

Koncepten som genereras från de olika metoderna samt idéer som dyker upp under 

projektets gång dokumenteras i form av text eller skisser. 
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2.5 Utvärdering och konceptval 

Som ett första steg i utvärderingen och för att sedan kunna hitta den bästa lösningen 

på problemet används en elimineringsmatris. Med matrisen kontrolleras så att alla 

krav i produktspecifikationen uppfylls, att konceptet löser huvudfunktionen och att 

tillräcklig information finns för att gå vidare. 

 

För att jämföra de olika koncepten med varandra och rangordna dem tillämpas en 

viktad relativ beslutsmatris. Det eller de koncept som rangordnas högst utses som 

bästa kandidater för att lösa problemet. Dessa går därefter igenom ytterligare en 

beslutsmatris där den tidigare vinnaren placeras som referens istället för den 

ursprungliga prototypen. 

 

2.6 Layoutkonstruktion 

Konceptet som klassificeras som den bästa lösningen i utvärderingen går vidare till 

layoutkonstruktion. Utifrån konceptskisserna konstrueras bockningsmaskinen grovt i 

CAD-programmet Inventor av Autodesk. Layoutkonstruktionen visualiserar på ett bra 

sätt, genom renderade bilder (Norton 2013), hur maskinen är uppbyggd, vilka de 

ingående komponenterna är och hur en bockningsprocess utförs. 

 

2.7 Funktionsmodell 

I verkstaden på Karlstads universitet tillverkas en modell i skala 1:1 baserad på 

layoutkonstruktionen. För att på ett tidseffektivt sätt tillverka modellen används 

material såsom trä och cellplast, som är lättarbetade material. Modellen 

demonstreras vid den gemensamma utställningen vid kursens slut. Detta är ett sätt 

att visa hur maskinen och dess ingående komponenter fungerar. 
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3 Resultat 

Under projektets gång används ovan nämnda metoder för att arbeta mot projektets 

mål, vilket är att leverera ett koncept med skalbara komponenter. I denna del av 

rapporten visas hur metoderna tillämpas och vilka resultat som erhålls. 

 

3.1 Projektplanering 

Projektplanen uppdateras kontinuerligt för att säkerställa att projektet håller 

tidsramarna. Nedan följer uppdaterat resultat från varje ingående komponent i 

projektplanen. 

 

3.1.1 WBS 

Genom att arbetsmomenten bryts ned i mindre delar och dess samband visualiseras 

i hierarkin fås en snabb överblick över arbetet som krävs. Denna WBS (figur 3) är 

utgångspunkt för Ganttschemat i tidsplanen. Figuren nedan är dock bara en del av 

hierarkin, se Bilaga A för den fullständiga WBSen. 

 

 
Figur 3. Del av WBS. 
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3.1.2 Tidsplan 

Nedan ses en del av Ganttschemat (tabell 2) som fyllts i med information under 

projekttiden. För det fullständiga Ganttschemat se Bilaga B. Arbetsmomenten är 

hämtade från WBSen och milstolpar och grindar, benämnda gates i schemat, är 

införda. 

 
Tabell 2. Del av tidsplan. 
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3.1.3 Riskanalys 

Riskanalysen (tabell 3) listar vilka risker som finns för projektet, hur stor riskfaktor de 

har och en åtgärd för problemet om det uppstår. Riskerna bedöms och lämplig 

åtgärd tas om riskfaktorn är hög. 

 

 
Tabell 3. Riskanalys med åtgärder och riskfaktorer. 
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3.2 Förstudie 

Resultatet från förstudien innehåller den information som är inhämtad och tänkt att 

ge en bra grund att stå på inför utvecklingen av konceptet. Analys av den 

ursprungliga prototypen utgör en stor del av förstudien, eftersom prototypen skall 

vidareutvecklas och på så vis är en god källa till förkunskap. 

 

3.2.1 Funktionsanalys 

Demonstrationen av maskinen i drift visar att processen är helt automatisk, 

operatören behöver bara placera detaljen, trycka start och sedan ta ut den 

färdigbockade detaljen ur maskinen. För att inte riskera att skada prototypen och för 

att kunna demonstrera hela bockningsprocessen, körs en ståldetalj av mindre 

tvärsnitt som går att bocka utan problem. Se Bilaga C för processchema över 

bockningsprocessen och maskinens funktioner. 

 

När maskinen får ett startkommando söker den först upp ståldetaljens ändlägen, för 

att sedan mata fram detaljen till första bockningspositionen med hjälp av driv- och 

mothållshjulet (figur 4). 

 

 
Figur 4. Skiss över driv- och mothållshjul under frammatning. 
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Ståldetaljen som skall bockas och har kontakt med driv- och mothållshjulet kan ha 

relativt grov yta. Därför sker frammatningen till bockningspositionerna samtidigt som 

en låsmekanism i vertikalled är aktiverad. När drivhjulet stöter på ojämnheter i 

ståldetaljen hindrar alltså låsningen att detaljen rör sig i vertikalled under hela 

bockningsprocessen. I processchemat benämns låsningen klämskruv. När en 

bockningsposition är nådd aktiveras hydraulcylindrarna som styr bockningsarmarna. 

Dessa utför bockningsrörelsen tills dess att den eftersträvade deformationen är 

nådd. Bockningsarmarna går sedan tillbaka i väntan på nästa bockningsposition, 

alternativt släpper låsskruven och mothållshjulet för att indikera att ståldetaljen har 

sin slutgiltiga form. 

 

Under diskussionen i samband med testkörningen framkommer brister hos maskinen 

och detaljer som behöver ändras. 

 

Brister som diskuterats fram: 

● Komponenter i maskinen deformeras plastiskt 

● Maskinen har hög vikt 

● Många komponenter 

● Kan inte bocka alla ståldetaljer 

 

Företagshandledaren Westberg berättar att det är bockningsarmarnas styrskenor 

som deformerats under en tidigare testkörning av en ståldetalj med det största 

tvärsnittet på 170mm². Det går även att observera under testkörningen att 

angreppspunkten för bockningsarmarna mot ståldetaljen är förskjuten vertikalt 

gentemot bockningsarmarnas styrskenor. Detta väcker misstankar om att det är en 

kombination av hög och förskjuten kraft som orsakar ett moment i styrskenorna. Det 

är också orsaken till att det inte går att bocka alla typer av tillverkarens ståldetaljer, 

de detaljer med litet tvärsnitt klarar maskinen av att bocka, men när grövre modeller 

skall bockas deformerar styrskenorna. 
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3.2.2 CAD-Studier 

Genom att studera CAD-modellen blir det lättare att se maskinens olika 

komponenter och hur de samverkar. Det underlättar också arbetet med att hitta den 

underliggande orsaken till det största problemet, som är att det uppstår plastisk 

deformation i maskinens komponenter. 

 

Skissen nedan (figur 5) visar hela bockningsmekanismen i profil. Mellan drivhjulet 

och mothållshjulet placeras ståldetaljen som skall bockas. Den låses sedan fast 

mellan driv- och mothållshjulet med hjälp av den undre hydraulcylindern. Direkt 

nedanför visas hur bockningsmekanismen ser ut ovanifrån. Det är alltså tre stycken 

hydraulcylindrar, två som utför själva bockningsrörelsen och en som låser detaljen 

med hjälp av mothållshjulet. En fjärde hydraulcylinder är monterad på undersidan, 

den låser fast detaljen med en låsskruv, eller en “klämskruv” som den benämns i 

denna skissen. 

Här går det också att se hur bockningscylindrarnas infästning inte ligger i linje med 

ståldetaljen som skall bockas, utan är förskjutna i höjdled. 

 
Figur 5. Skiss av befintlig prototyps bockningsmekanism, sida och ovanifrån. 
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För att underlätta i arbetet med analysen bryts bockningsmekanismen ned i tre 

stycken delfunktioner. 

 

Bockningsmaskinens tre delfunktioner: 

● Låsning 

● Drivning 

● Bockning 

 

Bilden nedan (figur 6) visar låsmekanismen separerad från maskinen. Här ses hur 

hela mekanismen kan röra sig fram och tillbaka för att låsa ståldetaljen med 

mothållshjulet, mot drivhjulet som inte är med i denna skiss. Under hela 

bockningsprocessen är låsskruven aktiverad, den trycker ned ståldetaljen mot 

maskinens montageplatta för att förhindra att den flyttar sig i vertikalled. 

Både horisontal- och vertikallåsningen drivs med hjälp av hydraulcylindrar. 

 

 
Figur 6. Skiss av låsmekanism separerad från prototyp. 
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För att förflytta ståldetaljen från en bockningsposition till nästa används en 

servomotor kopplad via en växellåda till en axel (figur 7). Axeln är lagrad i andra 

änden med glidlager som överför krafterna under bockning till ett stöd som skruvats 

fast i maskinens montageplatta. När en bockning skall utföras trycker mothållshjulet 

ståldetaljen mot drivhjulet, som är krysslättrat för att få ett bra grepp mot ståldetaljen. 

 

 
Figur 7. Skiss av motorpaket och drivhjul i profil. 
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Bockningsarmarna bygger på en styrskena som monteras i montageplattan med två 

stycken bockningsstag (figur 8). Bockningsrörelsen fås genom att skenan kan glida i 

ett spår i montageplattan och förflyttas med hjälp av en hydraulcylinder. 

 

 
Figur 8. Skiss av bockningsarm i profil med bockningsrörelse. 

 

Bockningsstagen har direktkontakt med ståldetaljen som skall bockas och 

tillsammans med mothållshjulet eller drivhjulet, är det dessa stag som ger 

deformationen i ståldetaljen. 

 

Orsaken till att det är två stag per bockningsarm är för att kunna bocka åt båda håll, 

antingen utåt eller inåt (figur 9). 

 
Figur 9. Skiss av bockningsmekanism ovanifrån. 
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När detaljen skall bockas utåt används drivhjulet som stöd och bockningscylindrarna 

trycker de bakre bockningsstagen mot detaljen. För att bocka inåt används istället 

mothållshjulet som stöd och de främre bockningsstagen trycks mot detaljen då 

cylindrarna drar. 

 

3.2.3 Problemspecificering 

Under bristanalysen framkom det att det är dessa komponenter, bockningsarmarna 

som deformerar under bockningsprocessen, då ståldetaljerna med störst tvärsnitt 

bockas. I denna skiss (figur 10) går det att se hur belastningen blir på 

bockningsarmen, angreppspunkten för ståldetaljen är inte bara förskjuten i höjdled 

gentemot infästningen för cylindern, den är även inte parallell med 

bockningsrörelsen. Detta gör att bockningsarmen utsätts för vridning (Norton 2013). 

 

 
Figur 10. Illustration av bockningsarm med belastning. 
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3.2.4 Kraftverifiering 

Mätningen skall ge ett värde på den maximala kraft som krävs vid bockning och 

därför simulera en riktigt bockningsprocess. Testet behöver därför efterlikna den 

ursprungliga prototypen för att ge ett så bra resultat som möjligt. 

 

Utrustning 

För att göra mätningen utses Karlstads laborationsutrustning för mätning av 

böjmotstånd hos betongbalkar (figur 11) som lämplig mätutrustning. Det är en 

hydraulpress som kan lägga på en kraft upp till 60kN och mäter samtidigt nedböjning 

och pålagd kraft över tid. 

 

 
Figur 11. Laborationsutrustning för att mäta böjmotstånd hos betongbalkar. 
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För att få mer information om hur mätutrustningen ser ut och ta viktiga mått, bokas 

ett studiebesök in i laborationssalen. Det framgår också att det behöver tillverkas en 

jigg för att kunna fixera ståldetaljen som skall mätas. Den övre infästningen i 

hydraulpressen kräver en konisk ände på jiggen, med ett gängat hål för att skruva 

fast den (figur 12) och (figur 13). 

Figur 12. Ritning övre infästning jigg. Figur 13. Referensdesign övre jigg. 
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Konstruktion och tillverkning av jigg 

Tillverkning av jiggen sker i Karlstads universitets verkstad där det finns ett stort 

utbud av maskiner såsom svarv och fräs, men också material och verktyg. I 

verkstadens materialrum hittas en stålcylinder (figur 14) med lämpliga dimensioner, 

som kräver relativt lite arbete på grund av att den redan har två tvärgående hål som 

kan nyttjas för att göra ett spår för ståldetaljen. 

 

 
Figur 14. Material till övre jigg. 

 

Svarven i verkstaden på universitetet används för att svarva ned cylinderns ände 

(figur 15) till rätt mått, för att passa för infästningen i hydraulpressen. 

 

 
Figur 15. Svarvad infästning övre jigg. 
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I cylinderns andra ände (figur 16) sågas två snitt upp till första hålet, för att på så sätt 

göra utrymme för ståldetaljen som skall böjas. Spåret skall också erbjuda stöd för 

ståldetaljen i sidled, så att den inte välter under mätningen. 

 
Figur 16. Kapat snitt i övre jigg. 

 

Eftersom jiggens nedre två hål går igenom varandra, får axeln som skall sitta i det 

övre hålet kontakt med ståldetaljen (figur 17). 

 

 
Figur 17. Skiss av övre jigg. 
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I detta skede återstår bara, för den övre jiggen, att kapa en rundstav (figur 18) och 

borra ett par hål för att husera en låssprint i vardera ände (figur 19). 

Figur 18. Axel med hål för jigg. Figur 19. Axel med låssprintar för jigg. 

 

Med axeln monterad (figur 20) är den övre jiggen färdig. Ståldetaljen som skall 

bockas har ett rektangulärt tvärsnitt och skall bockas på höjd (figur 21), därav spåret 

i jiggen som agerar stöd i sidled. 

 
Figur 20. Färdigtillverkad övre jigg med tvärgående axel.   Figur 21. Skiss som visar 

bockningsupplägg. 

 

För att efterlikna prototypen krävs det att avståndet mellan bockningsstagen och 

diametern på dem är samma i testet som utförs. I CAD-modellen uppmättes 

bockningsstagens diameter till 12mm och avståndet mellan dem till 52mm. Dessa 

mått utgör grunden för hur den undre jiggen konstrueras. 
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Den undre jiggen motsvarar prototypens bockningsstag, de som har direktkontakt 

med ståldetaljen och är monterade på bockningsarmarna. Genom att fräsa ett spår i 

en fyrkantsprofil och borra tvärgående hål för axlar (figur 22), kan detta simulera 

bockningsarmarna, om ståldetaljen som skall bockas får vila på de genomgående 

axlarna (figur 23). 

Figur 22. Fyrkantsprofil undre jigg. Figur 23. Fyrkantsprofil med axlar. 

 

 

 

Jiggen behöver en rejäl bas att utgå ifrån och i materialrummet hittas en grov 

stålplatta (figur 24) som fyrkantsprofilen svetsas fast på. 

 

 
Figur 24. Undre jigg med stålplatta 
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Efter ytterligare ett studiebesök i laborationssalen upptäcks att hydraulpressen inte 

kan röra sig tillräckligt mycket i höjdled (figur 25). Därför måste den nedre jiggen 

höjas upp en del för att den övre jiggen skall kunna få kontakt med ståldetaljen. 

 
Figur 25. Skiss undre och övre jigg med höjdskillnad. 

 

Detta löses genom att svetsa ihop fyrkantsprofiler av stål (figur 26), för att på så sätt 

bygga upp en plattform för den undre jiggen. 

 

Till sist härdas axlarna (figur 27) för både den övre och undre jiggen genom att 

värma upp dem i en ugn till 870°C under 30 minuter för att sedan kyla ned dem 

snabbt i vatten. 

 
Figur 26. Tillverkning av plattform för undre jigg. Figur 27. Härdade axlar. 
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Mätning 

Utvecklingsingenjör Lars Pettersson på Karlstads universitet som har hållit i tidigare 

studiebesök, kontaktas igen för att hjälpa till med att köra testutrustningen. Den övre 

jiggen fixeras i hydraulpressens övre tvärgående balk, med en M8 bult och en 

låsskruv och den undre jiggen kläms fast mellan två rullar som används för att 

böjbelasta betongbalkar (figur 28). 

 

 
Figur 28. Mätning av kraft i laborationssal. 

 

Testet utförs i två omgångar. Samma typ av ståldetalj används, alltså samma 

tvärsnitt. Dock sågas två olika sektioner ut från detaljen. På grund av ståldetaljens 

geometri erhålls två olika radier. 

 

Det första testet görs på ståldetaljen med den större radien. Testbiten fixeras i den 

undre jiggen och mätdatorn nollställs för att inte inkludera data från tidigare 

laborationer. Lars Pettersson startar maskinen och justerar med ett vred hur mycket 

kraften skall öka per sekund. Efter en stund kan en viss deformation observeras i 

ståldetaljen, den aktuella kraften läses av på maskinen och stängs sedan av efter en 

stund. Hydraulcylindern körs därefter ned för att kunna plocka ut ståldetaljen från 

maskinen. Datan som genereras visas i ett textdokument, som sedan sparas på ett 

USB-minne. Test nummer två upprepas sedan på samma sätt som det första. 
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Vid båda testen ses en minskning av kraftökningen vid en viss punkt, 20kN för testet 

med stor radie (figur 29) och 24kN för testet med liten radie (figur 30), som även 

observeras visuellt vid mätningen. Dessa punkter är olika mellan testen och i linje 

med vad man kan förvänta sig på grund av geometrin. Testresultatet stämmer också 

överens med vad Rejlers sedan tidigare har uppmätt. Den maximala kraften som 

krävs för att bocka ståldetaljen med störst tvärsnitt kan därför bekräftas. I figurerna 

nedan markerar grön pil (vänstra pilen) när deformation observeras och gul pil 

(högra pilen) markerar att hydraulcylindern stängs av. 

 

 
Figur 29. Mätning ståldetalj med stor radie. 

 

 
Figur 30. Mätning ståldetalj med liten radie. 
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3.3 Produktspecificering 

Utifrån krav och önskemål specificerade av uppdragsgivaren och kunden, 

tillsammans med kunskap inhämtad under förstudien skrivs en produktspecifikation 

(Tabell 4). 

 
Tabell 4. Produktspecifikation. 

 

 

Produktspecifikationen används senare i projektet för att kontrollera att genererade 

koncept under konceptgenereringsfasen uppfyller bestämda krav och önskemål. 
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3.4 Konceptgenerering 

Konceptgenereringen resulterar i totalt 10 stycken koncept, främst genom egen 

brainwriting och idéassociation men också tack vare värdefulla synpunkter från 

Rejlersanställda. 

 

Nedan ses alla genererade koncept (figur 31-40). 

 

Koncept 1 

Ursprungliga prototypen till stor del oförändrad men med induktionsvärmare 

monterad för att höja temperaturen hos ståldetaljen, för att sänka kraften som krävs 

för att bocka. Induktionsvärmaren integreras i låsmekanismen för att på så sätt 

värma stålet precis där bockning ska utföras. 

 

 
Figur 31. Koncep 1 induktionsvärmare. 
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Koncept 2 

En bockningscylinder ledad med två kontaktpunkter. Eliminerar en av de 

ursprungliga cylindrarna genom att använda en cylinder för båda bockningsstagen. 

Ett problem som återstår är hur bockning åt båda håll skall göras. Konceptet 

illustreras i en vy ovanifrån. 

 

 
Figur 32. Koncept 2 en bockningscylinder med två kontaktpunkter. 
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Koncept 3 

Bockning utförs med endast en bockningsarm som kan bocka åt båda håll och får 

grepp om ståldetaljen med hjälp av friktion. Konceptet eliminerar en av de ordinarie 

cylindrarna men kräver en lösning för positionering och låsning av ståldetalj. 

 

 
Figur 33. Koncept 3 bockning åt båda håll med en bockningsarm. 
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Koncept 4 

Två bockningscylindrar med justerbar vinkel mellan dem, som ändras beroende på 

vad för typ av ståldetalj som skall bockas. Större tvärsnitt på ståldetalj kräver en 

större vinkel mellan cylindrarna. 

 

 
Figur 34. Koncept 4 bockningscylindrar med justerbar vinkel. 
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Koncept 5 

Drivning och låsning monterad nedsänkt i montageplatta med en cylinder på 

ovansidan som kan bocka åt båda håll. En svaghet hos konceptet är att det finns risk 

för böjning i bockningscylindern, alternativt en risk för att bockningshjulen glider över 

ståldetaljen, beroende på om infästningen för cylindern är ledad eller ej. Figuren 

illustrerar konceptet sett från sidan. 

 

 
Figur 35. Koncept 5 nedsänkt drivning och låsning i montageplatta. 
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Koncept 5.1 

Vidareutveckling av koncept 5. Hävarm för att kunna dimensionera utväxling samt 

eliminera problemet med böjning i bockningscylindern. Figuren illustrerar konceptet 

sett från sidan. 

 

 
Figur 36. Koncept 5.1 hävarm eliminerar problem med böjning i cylinder. 
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Koncept 6 

En bockningscylinder med hävarm monterad i montageplattan och en käft som kan 

öppnas och stängas. Kräver lösning för att öppna och stänga käft samt låsning. 

Figuren illustrerar konceptet sett ovanifrån, ståldetaljen ligger alltså plant mot 

montageplattan, vilket blir den stora skillnaden mot koncept 5 och 5.1. 

 

 
Figur 37. Koncept 6 horisontell cylinder med hävarm. 
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Koncept 6.1 

Vidareutveckling av koncept 6. Två bockningscylindrar, en på vardera ände om 

ståldetaljen. Eliminerar krav på låsning. 

 

 
Figur 38. Koncept 6.1 två cylindrar. 
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Koncept 7 

Koncept utvecklat genom idéassociation där sex stycken punkter symboliserar de 

olika bockningsstagen, hjulen och infästningarna. Konceptet ses ovanifrån. 

Bockningsarmarna med infästning är placerade under ståldetaljen och endast 

bockningsstagen är i höjd med ståldetaljen. Med fyra bockningsstag erhålls 

möjligheten att utföra bockning både inåt och utåt. 

 

 
Figur 39. Koncept 7 nedsänkta bockningsarmar. 
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Koncept 8 

Drivning, låsning och mothållshjul monterat på roterande platta. Ståldetaljen som 

skall bockas positioneras med hjälp av drivhjulet på plattan och låses sedan fast 

med bockningsarmarna. Bockningen sker sedan mot fast monterade bockningsstag 

utanför plattan. 

 

 
Figur 40. Koncept 8 bockning med roterande platta. 
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3.5 Utvärdering och konceptval 

De genererade koncepten ställs upp i en elimineringsmatris (tabell 5) för att på så 

sätt utesluta ej lämpade lösningar. Elimineringsmatrisen resulterar i att fyra koncept 

utesluts. 

 

Koncept som elimineras: 

● Koncept 1. Lösningen kräver licens för heta arbeten 

● Koncept 2. Bockar med låg precision 

● Koncept 4. Ej realiserbar, för komplex 

● Koncept 5. Orsakar böjning i cylinder vid bockning åt ena hållet 

 
Tabell 5. Elimineringsmatris. 
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De koncept som går vidare jämförs i en beslutsmatris (tabell 6) med den existerande 

prototypen som referens. Summan som varje koncept erhåller avgör om lösningen 

skall vidareutvecklas eller inte. 

 
Tabell 6. Beslutsmatris 1. 

 

De koncept som avancerar i detta stadie är alltså nummer 3, 6 och 7 men som 

koncepten jämförs nu, går det endast att se om lösningen uppfyller kriteriet bättre, 

sämre eller lika bra som prototypen. För att vara säker på att denna rangordning är 

korrekt förfinas därför jämförelsen genom att introducera viktade kriterier (tabell 7). 

Det införs också två nya kriterier som kombineras av sex gamla kriterier som därför 

tas bort. 

 

Nya kriterier: 

● Bocka med hög precision är en kombination av krav 2, krav 3 och önskemål 3 

● Fixering av detalj är en kombination av krav 4, krav 8 och önskemål 5 
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Tabell 7. Viktade kriterier. 

 

Varje parameters vikt förs därefter in i en ny beslutsmatris som då blir en relativ 

beslutsmatris med viktade urvalskriterier (tabell 8). 

 
Tabell 8. Viktad beslutsmatris med prototyp som referens. 

 

Matrisen ger samma rangordning som den tidigare och bekräftar därför att koncept 

3, 6 och 7 är lämpliga att arbeta vidare med. 
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Ytterligare en beslutsmatris (tabell 9) görs, där det högst rangordnade konceptet 

istället ligger som referens. 

 
Tabell 9. Viktad beslutsmatris med koncept 7 som referens. 

 

Det bästa alternativet och därför det koncept som går vidare till layoutkonstruktion är 

alltså koncept nummer 7. 
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3.6 Layoutkonstruktion 

Koncept 7 tas vidare till layoutkonstruktion som var det bästa alternativet enligt 

beslutsmatriserna. Inspiration hämtas dock från övriga koncept men också den 

existerande prototypen. Drivningen för att positionera ståldetaljen är till exempel 

hämtad från den nuvarande prototypen, med ändringen att den är fjäderbelastad och 

således inte behöver någon låsning i vertikalled. Detta för att låsningen i vertikalled 

finns på den nuvarande prototypen för att förhindra att ståldetaljen rör sig i vertikalled 

under bockningsprocessen på grund av ojämnheter i detaljens yta. 

 

Förklaring av funktion (figur 41). 

När en bockningsposition är vald och en bockning skall genomföras låses 

drivhjulet(1) mot detaljen med hjälp av den bakre, liggande motorn(2) och en 

skruv(3). Ställdonen(4) går då till ett av sina ändlägen och motsvarande 

solenoider(5) extenderar sina bockningsstag(6). Maskinen är då redo att utföra en 

bockning och ställdonen kör då cylindrarna åt motsatt håll. Solenoiderna får signal 

från induktionsgivare och bekräftar på så sätt att de extenderat utan problem. 

 

 
Figur 41. Förklaring av funktion. 
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Ställdonen har ändlägesgivare som ser till att de inte går till mekaniskt stopp men 

också lägesgivare som ger feedback på hur mycket som bockats. På grund av 

hävarmen är detta värde något som behöver skalas i detaljkonstruktionen för att ge 

ett riktigt värde tillbaka. 

 

Maskinen har två bockningsarmar. Varje arm består av två stycken hävarmar (figur 

42) och två solenoider (figur 43) som kan extendera var sin axel, med hjälp av 

elektromagneter. De har också en distans som stabiliserar armarna och ger rätt 

avstånd mellan dem. Den undre infästningen för hävarmen sitter ledad mellan två 

stålstycken för att inte ge någon böjning i bulten. På samma sätt fästs den övre 

armen där infästningen utgår ifrån mothållshjulet. 

 

 
Figur 42. Renderad hävarm. 

 

 
Figur 43. Renderad solenoid 
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Designen på maskinen (figur 44) gör att den kan installeras i ett chassi som inte 

behöver ta någon last, alla krafter tas upp i mekanismens egna konstruktion. 

 

 
Figur 44. Koncept renderad i profil. 
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I framtida arbete behöver maskinen kapslas in på något vis så att användaren inte 

kan komma åt några rörliga delar under drift och riskera skada. Mycket av maskinen 

kan kapslas in och det kan konstrueras en lucka eller dörr till själva 

bockningsmekanismen längst fram där man lägger i och tar ut detaljen (figur 45). 

Denna lucka bör isåfall ha någon form av givare som känner av att luckan är stängd 

så att maskinen inte kan köras då luckan är öppen. 

 

 
Figur 45. Renderad närbild bockningsmekanism. 

 

 

Med dessa lösningar och komponentförslag är alltså maskinen helt elektrisk och 

därför är konverteringen från hydraulik genomförd. 
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Genom att centrera ställdonen med ståldetaljen som skall bockas, se blå linje (figur 

46) undviks vridningsproblemet som den ursprungliga prototypen har. Även 

infästningen för bockningsarmarna, se gula linjer (figur 46) är centrerade med 

ståldetaljen, detta för att få en så jämn belastning som möjligt i konstruktionen. 

 

 

 
Figur 46. Koncept renderat framifrån med centrumlinje över ståldetalj. 
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Nedan följer ett collage (figur 47) som demonstrerar den färdiga lösningen och hur 

en bockningsprocess utförs med endast elektriska komponenter. 

 

 

 

 
Figur 47. Bockningsprocess stegvis. 
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3.7 Funktionsmodell 

Modellen tillverkas främst av trä, då det är ett lättarbetat material och den skall på 

utställningen möjliggöra att demonstrera dess funktioner. Nedan följer ett collage 

(figur 48) med en del av tillverkningsprocessen. 

 
Figur 48. Tillverkningsprocess funktionsmodell. 
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4 Diskussion 

Tidigt i projektet uppkom idén om att använda en induktionsspole för att värma 

ståldetaljen som skall bockas. Detta för att på så sätt göra stålet mjukare och sänka 

kraften som krävs för bockning. Detta gjordes innan konceptgenereringsfasen var 

igång och det lades mycket tid på att undersöka möjligheterna. Beräkningsverktyg 

på internet användes för att få en uppskattning om vilka resultat som skulle kunna 

nås. Verktygen pekade på att en strömförsörjning på 230VAC kan värma det aktuella 

tvärsnittet till 550°C på under 10 sekunder, det skulle även ge en reducering av 

kraften som krävs med 50%. Efter mailkontakt med en tillverkare av 

induktionsvärmare bekräftas detta och förslaget läggs fram till uppdragsgivaren, som 

i sin tur meddelar kunden. Idén fungerar inte med kundens önskemål om att inte 

behöva använda ytterligare licenser eller för maskinen och produktspecifikationen får 

därför uppdateras. Detta är dock naturligt under en produktutvecklingsprocess, att 

moment itererar och att idéer skrotas och ersätts med nya. Det var lärorikt och 

kanske en lösning som bör utforskas närmare. 

 

Ett annat bekymmer har varit att hålla tidsplanen. För mycket arbete har lagts på 

layoutkonstruktionen och rapporten har därför färdigställts relativt sent. Detta är dock 

något som bidrar till att underlätta fortsatt arbete för uppdragsgivaren om de väljer att 

ta konceptet vidare. Konceptet är mycket detaljerat för att kallas layoutkonstruktion 

och ger därför en bra plattform med skalbara komponenter att fortsätta arbeta med. 
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5 Slutsats 

Layoutkonstruktionen som levereras till uppdragsgivaren vid projektets slut är ett 

koncept som utgör en bra plattform för fortsatt arbete. Genom att kritiska 

komponenter såsom bockningsarmar och elektriska ställdon integreras på ett 

skalbart sätt, underlättas arbetet vid möjlig dimensionering och detaljkonstruktion 

och uppfyller därför också det satta målet. 

 

De i konceptet föreslagna komponenterna, såsom elektriska ställdon, solenoider och 

servomotorer innebär en fullständig konvertering från hydraulisk till elektrisk drift, 

enligt Rejlers önskemål. 
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