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Abstract 

A hydraulic bending tool is used in the manufacturing of transformer windings at Hitachi ABB 

Power Grids. This tool is used to create a pitch between the turns in the winding, a process 

which demands very strict tolerances during bending. Hitachi/ABB believes that the current tool 

is quite inconvenient and, in some cases, dangerous to use. This is due to the tool's hydraulic 

hoses which causes potential risks of tripping and a risk of leaking pressurized hydraulic fluid. A 

potential solution to this problem was identified to be a redesign of the tool where the hydraulic 

system is replaced by an electrical system with batteries as the power source. 

 

Using interviews, experiments and literature reviews, user and product requirements 

specifications were formulated. These laid the foundation for the concept generation that 

followed where concepts were developed for different parts of the tool. These concepts were 

evaluated and then passed on to a concept combination matrix where different configurations 

were developed. The configurations were scored in a Pugh matrix which ultimately led to a final 

concept choice. This concept was then further developed with appropriate calculations and 

investigations, as well as a complete 3D-CAD modeling. 

 

The result was a complete solution that was equipped with batteries, an electro-hydraulic 

actuator as well as a control system for the stroke of the actuator. Evaluation of the tool’s 

performance and weight as well as cost calculations were made to compare the new design 

with the old one. The battery-powered bending tool proved to be a good replacement for the 

hydraulic bending tool. The weight and price increased slightly compared to the old one, but it 

was considered that the new tool generally fulfilled the needs and requirements that were 

presented in the beginning of the study. 
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Sammanfattning 
Vid tillverkning av transformatorlindningar på Hitachi/ABB används ett hydrauliskt 

bockverktyg. Detta verktyg används för att skapa en stigning mellan varven i lindningen, 

denna process ställer mycket höga krav på toleransen vid bockningen. Hitachi/ABB anser att 

verktyget i dagsläget är otympligt och i vissa fall farligt att använda, detta beror på verktygets 

hydraulslangar som både utgör en snubbelrisk samt en risk för läckande hydraulolja. En 

potentiell lösning på detta problem identifierades att vara en omkonstruktion av verktyget där 

hydraulsystemet byts ut mot ett elektriskt system med batterier som kraftkälla. 

 

Med hjälp av intervjuer, experiment och litteraturstudier formulerades användar- och 

produktkravspecifikationer. Dessa lade grunden till den konceptgenerering som följde där 

koncept togs fram för olika delar i verktyget. Dessa koncept utvärderades och fördes sedan 

vidare till en konceptkombinationstabell där olika konfigureringar togs fram. 

Konfigureringarna poängsattes i en Pughmatris vilket slutligen ledde till ett slutgiltigt 

konceptval. Detta koncept vidareutvecklades sedan med lämpliga beräkningar och 

undersökningar, samt en komplett 3D-CAD modellering.  

 

Resultatet blev en komplett lösning som bestyckades med batterier, ett elektrohydrauliskt 

ställdon samt ett styrsystem för verktygets slaglängd. Utvärdering av prestanda samt vikt- och 

kostnadsberäkningar gjordes för att jämföra den nya konstruktionen med den gamla. Det 

batteridrivna bockverktyget visade sig vara en god ersättare till det hydrauliska 

bockverktyget. Vikten och priset steg något men det ansågs att verktyget över lag uppfyllde 

de krav och önskemål som ställts under arbetet. 

  

Nyckelord: bockning, batteri, cad, ctc, finita-elementmetoden, koppar, ställdon, transformator 
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Ordlista 
Nedan beskrivs några av de begrepp och förkortningar som används i rapporten. 

 

CTC (Continuously Transposed Cable): Typ av kabel som består av ett antal ledare 

placerade i transponerande struktur.  

 

Ca (Även kallad Crossover bending pitch): Detta beskriver den längd på lindningen som 

påverkas av bokningsprocessen. Sett utifrån transformatorns perspektiv är det den radiella 

ytan som höjs eller sänks i ett axiellt led 

 

Slaglängd: Avstånd mellan översta och nedersta läge hos kolven 

 

Sträckgräns: Den spänning som ger upphov till plastisk deformation i ett material 

 

Lindning: Placering av kabel i ett cylindriskt nätverk runt transformatorns kärna 

 

Ledare: En sträng eller kabel av strömledande material, oftast koppar 

 

E-H: Elektrohydrauliskt ställdon 

 

E-M: Elektromekaniskt ställdon 
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1 Introduktion 

Detta kapitel ger en insikt i ämnet som undersöks, det problem som förekommer, arbetets syfte 

samt frågeställningar som skall besvaras för att uppnå syftet. Slutligen nämns även de 

avgränsningar som gjorts i arbetet.  

 

1.1 Bakgrund 
I takt med en ökad miljömedvetenhet, befolkningsmängd och ekonomisk tillväxt i världen så ökar 

behovet av elektricitet. I Sverige har vi ökade krav, både från konsumenter och myndigheter, att 

övergå alltmer från fossil energi till förnybar energi. Staten ger bidrag till dem som önskar 

installera solceller eller köpa en elbil. Laddningsstationer byggs över hela landet. Dessa åtgärder 

och utbyggnader ställer stora krav på elnätet, krav som medför att elnätet behöver byggas ut 

kraftigt och kontinuerligt. (Holmström, 2020) 

 

Hitachi ABB Power Grids är en stor aktör på marknaden och en viktig del i utbyggnaden av 

elnätet. Elnätet är inte enbart uppbyggt av kablar, det krävs bland annat en annan viktig 

komponent - transformatorn. För att minska förluster på de långa avstånd mellan användare och 

elproducent används transformatorer. Transformatortillverkare har därmed en ökad efterfrågan på 

transformatorer som i sin tur ställer stora krav på produktionen (Mandon & Prasad, 2020).  

 

Hitachi/ABB:s tillverkade produkter ska vara stabila nog att kunna förse ett helt land med 

elektricitet under många år, tillverkningsprocessen kräver därför en oerhörd precision och kvalité. 

Produkten är resultatet av en lång kedja av råmaterial, produktionsledning, tillverkningsprocesser 

och personlig erfarenhet. Det kanske viktigaste ledet i kedjan är produktionspersonalen på 

Hitachi/ABB:s fabrik som arbetar med att tillverka och montera transformatorerna. I det ingår 

bland annat att kraftiga kopparkablar lindas runt en mall som sedan lyfts på en kärna, där själva 

lindningen på mallen utförs för hand. En ökad press på personalen ökar i sin tur risken för att 

problem uppstår, då den mänskliga faktorn spelar en allt större roll under stress (Dahlgren, 2017). 

Detta innebär att arbetsgivaren har en skyldighet att eliminera, eller åtminstone minimera, 

eventuella risker på arbetsplatsen. En viktig del i detta är att säkerställa att personalen kan arbeta 

utan betydande risk för kroppsskador. För att detta ska kunna ske behövs rätt sorts verktyg vid 

rätt tillfälle, som inte kompromissar på varken personalens arbetstempo eller säkerheten. 
 

1.2 Problembeskrivning  
Hitachi/ABB tillverkar högklassiga transformatorer och har höga krav på sin produktion. Vid 

lindning av transformatorerna används hydrauliska bockverktyg för att göra precisa bockningar 

på kopparledningarna. Det är viktigt att bockningen är av hög precision då transformatorerna 

måste tillverkas med snäva toleranser. Det hydrauliska systemet som idag används möjliggör 

detta, dock till bekostnad av personalsäkerheten. De handhållna bockverktygen är kopplade till 

ett hydrauloljesystem via slangar. Dessa slangar anses klumpiga och hamnar ofta i vägen för 

produktionspersonalen vilket riskerar att medföra en försämrad arbetsmiljö och minskad 
produktivitet. Slangarna innebär även ett antal säkerhetsrisker. Ett brott på slangen medför 

läckage av hydraulolja under högt tryck, om detta skulle hända försätts personalen i risk för att 
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exempelvis halka på oljespillet eller utsättas för skador orsakade av oljestrålen (Tigercat, 2021). 

Utöver risken för oljeläckage kan personalen även snubbla över slangarna.  

 

I takt med den globala teknikutvecklingen så ökar möjligheten att implementera batterier som 

energikälla i kombination med elektrisk drivning. Hitachi/ABB har identifierat detta som en 

möjlig lösning på problemen med att använda hydrauliska bockverktyg, då batteridriften skulle 

eliminera användandet av slangar/kablar, verktyget skulle då bli helt trådlöst. Att implementera 

batterier skulle lösa problemen med personalsäkerheten. Det kan dock uppstå nya problem i 

samband med implementeringen då batterier ofta är tunga vilket kan orsaka ergonomiska 

missförhållanden samt att batterierna behöver laddas regelbundet, något som kan orsaka onödiga 

produktionsstopp. Om övergången ska vara befogad så behöver det fastställas om detta kan göras 

utan att göra en kompromiss på arbetsmiljö och/ eller prestanda. Om detta inte är möjligt anses 

det fortfarande viktigt att undersöka huruvida det framtagna verktygets fördelar väger upp mot de 

nackdelar som uppkommer av att verktyget är batteridrivet.  

 

1.3 Syfte  
Syftet med examensarbetet är att utreda möjligheten att övergå från hydraulisk drivning till 

elektrisk drivning med batterier som kraftkälla i bockverktyget för att öka säkerheten och 

förbättra ergonomin för produktionspersonalen. Detta ämnar resultera i ett konstruktionsförslag 

för verktyget. 

 

1.4 Frågeställningar 
1. Vilka krav och önskemål har användarna på bockverktyget? 

2. Vilka delkomponenter kan väljas för att uppnå ställda krav och önskemål? 

3. Hur ska verktyget konstrueras för att uppnå ställda krav och önskemål? 

 

1.5 Avgränsningar  
Denna rapport har avgränsat sig till att enbart undersöka möjligheten att konstruera ett möjligt 

substitut till den nuvarande hydrauliska bockningsverktyg som Hitachi/ABB använder vid 

lindningen av transformatorer. Konstruktionsförslaget skall ej ses som en slutgiltig lösning på 

problemet, bland annat då CE-certifiering av konstruktionen avgränsats.  

 

Arbetet har dessutom avgränsats till endast utföra enklare elektriska beräkningar. Dessa 

beräkningar anses vara de absolut nödvändigaste vid val av komponenter samt vid utvärdering av 

lämpliga koncept. Då examensarbetet är inriktat på maskintekniska områden ansågs det av större 

relevans att fokusera på att utreda övriga delar i konstruktionen. Även kabeldragning i verktyget 

avgränsades.  
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2 Teori  

Under detta kapitel behandlas och presenteras relevanta teorier med syfte att besvara rapportens 

givna frågeställningar. Kapitlet innehåller teori och fakta kring transformatorlindning, bockning, 

säkerhetskrav, batterityper, drivdon, hållfasthet, Pughs matris samt FEM-beräkning. 

 

2.1 Transformatorlindningar  
En transformator har som uppgift att genom induktionsprincipen omsätta lik- och växelspänning 

till en högre eller lägre spänning med samma frekvens beroende på åt vilket håll den elektriska 

energin kommer ifrån (Franzén & Lundgren, 2002). Enkla beskrivningar av transformatorns 

konstruktion kan användas för att förstå vilka komponenter som utför arbetet i transformatorn och 

kan appliceras till mer komplexa konstruktioner. En transformator består således av en 

primärspole som lindas runt kärnan (1), en kärna av järn eller liknande material (2) samt en 

sekundärspole som likaså lindas runt tidigare nämnd kärna (3), se Figur 1. Spänningen från 

primärspolen skapar ett magnetiskt fält i kärnan beroende på antal lindningar och strömmens 

frekvens. Det magnetiska fältet inducerar således en spänning i sekundärspolen vars värde 

påverkas av det magnetiska flödet och antalet varv runt kärnan. På detta sätt kan en hög spänning 

från till exempel regionalnätet (>80 kV) transformeras ner till distributionsnätet (6–20 kV) 

(Pernestål, 2019). 

 

 
Figur 1: Grundläggande koncept för transformator (Pernestål, 2019) 

I verkligheten är transformatorer något annorlunda utformade än grundkonceptet. Primär- och 

sekundärspolarna lindas runt en mall som lyfts upp och placeras runt en kärna som ofta är 

cylindriskt utformad. Lindningarna i spolarna är isolerade från varandra med omsvepningar av 

epoxi eller liknande material. Lindningarna i sig har av generella principer utformats till att vara 

mer kvadratiska och lindas i en sammanflätade ordning för att hålla transformatorns 

verkningsgrad så hög som fysikaliskt möjligt (Figur 2). Denna typ av konstruktion sätter enorma 

krav på produktionspersonal vid lindningsprocessen, då lindningarnas positionering inte får 

avvika från givna toleranser mellan + 0 och - 2mm (Kim et al. 2009). 
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Figur 2: Exempel på sammanflätade lindning i transformator (Minhaz, u.å.) 

 

2.2 CTC- kabel 
En av de vanligaste lindningarna som används under tillverkning av transformatorer Hitachi ABB 

kallas för CTC-kablar vilket står för ”Continously Transposed Cable” (Svensson 2021), se 

ordlista för förklaring. Dessa består av ett ojämnt antal rektangulära kopparledare som staplas på 

varandra i oftast två led (Figur 3). Dessa rektangulära kopparledare kallas och kommer 

hädanefter att beskrivas som parter. Parterna kan variera i antal och dimensioner baserat på vilken 

typ av CTC-kabel som skall användas för ändamålet att linda en viss typ av transformator, dock 

är samtliga parter i den aktuella CTC-kabeln alltid av samma dimensioner. Normalt staplas 

parterna i två kolumner i upp till 30 rader. Den översta parten som ger CTC-kabeln sitt ojämna 

antal ligger på egen rad. 

 

 
Figur 3: Tvärsnitt på CTC kabel  
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CTC-kablar är av sin karaktär transponerande, det vill säga att parterna successivt flätar sig runt 

varandra inuti CTC-kabeln (Figur 4) för att förhindra att strömmande krafter roterar runt 

lindningen. Parterna består av specifika kopparblandningar och kan beroende på ändamålet vara 

täckta av en epoxi som härdar vid uppvärmning. Detta för att förhindra kortslutning mellan parterna 

då transformatorn är i bruk. Det är även vanligt att CTC-kabeln isoleras av ett tunt skikt av 

pappersliknande tejp för att skydda kabeln under lindningsprocessen. 

 

 

 
Figur 4: Transponerande konstruktion av CTC-kabel 

 

CTC-kabel bockas normalt så att parternas långsida förflyttas i en lodrät riktning i förhållande till 

transformatorns axiella led (Figur 5). Detta resulterar i en stigning mellan lindningens varv (Burlin, 

2021).  

 

 
Figur 5: Bockning av CTC kabel 

 

2.3 Bockning och Hållfasthet 
Bockning är en typ av plastisk bearbetning där två eller fler ytor används för att forma ett 

material genom att sträcka yttersidan och komprimera innersidan av sagt materials tvärsnitt 

(Jarfors et al. 2010). Syftet är att deformera materialet på ett specifikt sätt utan att bryta 

materialet. För att göra detta krävs att tillräcklig spänning (𝜎) appliceras på tvärsnittet för att 

överkomma materialets sträckgräns så att plastisk deformation kan ske. Figur 6 visar och 

förklarar tydligare förhållandet mellan hur applicerad spänning påverkar materialets töjning (𝜀) 

(Jarfors et al. 2010). Förhållandet kan förklaras genom Hookes lag (Lundh, 2013) som i ekvation 

(3) har modifierats för att beskriva materialets elasticitetsmodul (E-modul). 
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Figur 6: Typexempel för dragprovskurva för givet material (Jarfors et al. 2010) 

Töjning: 𝜀 =
𝑑𝑢

𝑑𝑥
=

𝐿− 𝐿0

𝐿0
     (1) 

 

Spänning: 𝜎 =
𝐹

𝐴
     (2) 

 

E-modul: 𝐸 =
𝜎

𝜀
     (3) 

 
Lista för symboler: 

E = E-modul, uttrycks i gigapascal [GPa] 

𝜎= Spänning, uttrycks i megapascal [Mpa] 
𝜀 = Töjning, uttrycks i procent [%] 

L = Ny längd orsakad av spänning, uttrycks i millimeter [mm] 

L0 = Ursprunglig längd, uttrycks i millimeter [mm]  

F = Kraft, uttrycks i Newton [N] 

A = Area, uttrycks i kvadratmeter [m2] 

 
Det finns möjlighet att mer ingående förklara hur en modell deformeras i olika dimensioner när 

den påverkas av yttre krafter som appliceras. Detta resulterar i ett kartesiskt koordinatsystem och 

differentialekvationer som kan vara väldigt komplexa när modellen i sig har en komplex 

konstruktion. Genom att använda sig av FEM (se kapitel 2.9) kan deformation simuleras för 

kopparlindningar likväl som för det verktyg som skall bocka sagd lindning. För att simulera de 

former som deformeras i FEM analysen är det nödvändigt att definiera vilken typ av material som 

formen består av. I samtliga FEM analyser appliceras de materialegenskaper som presenteras i 

Tabell 1. 

 
 



7 

 

Tabell 1: Materialegenskaper för 99% ren koppar (Callister & Rethwisch, 2001) 

E-modul [GPa] 110 Poissons tal 0,34 

Skjuvmodul [GPa] 46 Duktilitet [%EL] 45 

Sträckgräns [Mpa] 69 Densitet [Kg/m3] 8926 

Brottgräns [Mpa] 200   

 

Då syftet med bockverktyget är att bocka kopparlindningar med millimeterprecision är det av 

yttersta vikt att specificera både hur verktyget skall utformas, samt kunna precisera hur mycket 

kraft som krävs för att deformera kopparlindningar utan att de tar strukturell skada. Då rapportens 

syfte definierar att ett verktyg skall tillverkas är det viktigt att skilja på traditionella kantpressar 

och det verktyg som skall genereras av detta arbete. Det tänkta verktyget skall kunna bocka 

tjocka lindningar och måste därför både vara kraftfullt och portabelt i den mening att den skall 

kunna förflyttas av personalen. Rapporten ämnar därför inte att designa en traditionell kantpress 

(Figur 7). 

 

 
Figur 7: Traditionell kantpress för metallkomponenter (Weland, u.å.) 

2.4 Säkerhetskrav och standarder 
Svenska arbetsplatser är skyldiga enligt lag att arbeta förebyggande mot olyckor och skador på 

arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2020). Detta innefattar både arbetsuppgifterna i sig, men även 

den utrustning och de verktyg som personalen tilldelas. Hänsyn till föreskrifterna tas under 

utvecklingen av nya produkter för att de skall tillåtas att användas på svenska arbetsplatser. 

 

Hitachi ABB Power Grids arbetar enligt standarden ISO 45001 (Larsson, 2020) vilket är ett 

ledningssystem för arbetsmiljö som innefattar bland annat säkerhet på arbetsplatsen. Arbetet 

enligt ISO 45001 sker systematiskt med PDCA (“Plan-Do-Check-Act”) principen vilket innebär 

att arbetet är en iterativ process. Verksamheter som vill följa standarden behöver certifieras (SIS, 

u.å.). Fokus i detta arbete läggs på standardens kapitel 8 - “Verksamhet”. ISO 45001: 2018 (s.18) 
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presenterar vikten av att eliminera farlig utrustning i arbetsmiljön. Denna standard kommer bland 

annat att ligga till grund för de kundbehov som definieras med hjälp av uppdragsgivare. I denna 

rapport läggs fokus på punkt a respektive b från utdraget.  

 

8.1.2 Eliminera faror och minska arbetsmiljörisker 

Organisationen ska upprätta, införa och underhålla en eller flera processer för att 

eliminera faror och minimera arbetsmiljörisker genom att använda följande 

rangordning av åtgärder (åtgärdstrappa): 

 

a) eliminera faran;  

b) ersätta med mindre farliga processer, aktiviteter, material eller utrustning;  

c) använda tekniska skyddsåtgärder och omorganisering av arbete;  

d) använda administrativa skyddsåtgärder, inklusive vidareutbildning;  

e) använda lämplig personlig skyddsutrustning.   

 

 

2.5 Batterityper 
Samtliga batterityper bygger på principen att kemisk energi omvandlas till elektrisk energi. I dess 

uppladdningsbara form kallas dem för ackumulatorer (Nationalencyklopedin, u.å.). Vanligen 

delas batterityperna in i fyra kategorier: blybaserade, litiumbaserade, flödesbatterier och 

natriumsvavelbatterier (Jernkontoret, u.å.). Även andra typer utöver de fyra förekommer.  

 

Batterier är uppbyggda med tre huvudkomponenter: anod, katod och elektrolyt. Genom att 

variera konstruktion och material kan batterier med olika egenskaper tillverkas. Dessa väljs 

baserat på batteriets applikation (Batteriföreningen, u.å.a). Kapitel 2.5.1 och 2.5.2 presenterar 

beskrivningar av de vanligaste och de för arbetet mest relevanta batterityperna, dess respektive 

egenskaper presenteras även i Tabell 2. Övriga batterityper exkluderades då de ansågs olämpligt 

tunga och ineffektiva för applikationen.  

 
Tabell 2: Jämförelse av batteritypers huvudsakliga egenskaper (Epetec, u.å.) 

Batterityp Nominell spänning 

[V] 

Energidensitet 

[Wh/kg] 

Laddningstid [h] 

Litium jon 3,3 - 3,8 90–190 <1 - 4 

Ni-MH 1,2 60–120 2–4 

 

2.5.1 Lithiumjonbatterier 

Litium-jon batterier har en hög energidensitet (Wh/viktenhet) jämfört med andra batterityper 

vilket gör att de är väl lämpade för portabla, handhållna produkter. Anoden består av en 

grafitmix, katoden kan bestå av olika typer metalloxider eller järnfosfat. Valet av katodmaterial är 

det som i störst utsträckning påverkar batteriets egenskaper. En nackdel med litium-jon batterier 

är att de är dyrare än övriga typer. Batteritypen kan även vara potentiellt farlig vid skador eller 

överhettning, explosion eller brand kan uppstå (Batteriföreningen, u.å.a).  
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2.5.2 Nickelmetallhybridbatterier 

Ersättare för numera förbjudna NiCd-batterier. Hög energidensitet, samma användningsområden 

som litium-jonbatterier. Katod av nickelhydroxid, anod av metallhybrid som kan lagra väte. Har 

haft minskad popularitet i takt med litium-jonbatteriets utveckling som ofta ses som ett något 

bättre alternativ (Batteriföreningen, u.å.b.).  

 

2.6 Ställdon 
Ett ställdon översätter en insignal till en linjär mekanisk rörelse. Systemet kan vara pneumatiskt, 

hydrauliskt eller elektriskt. Då arbetet fokuserar på elektrisk drift så avgränsas detta teorikapitel 

till elektriska ställdon, s.k. elektromekaniska och elektrohydrauliska ställdon.  

 

2.6.1 Elektromekanisk 

Denna typ av ställdon drivs av en elmotor vars roterande rörelse transformeras till en linjär 

rörelse via en “skruv-mutter” princip vilket innebär att motorn roterar “muttern” kring den 

rotationslåsta utgående axeln, “skruven”, vilket medför att axeln förs in eller ut från ställdonet 

beroende på rotationsriktning. Beroende på applikation kan olika typer av elmotorer väljas. För 

applikationer där hög kraft är viktigare än precision kan asynkronmotorer användas, för 

applikationer där motsatsen gäller kan stegmotorer vara lämpligare. Valet av storlek på ställdonet 

baseras på tre variabler; arbetscykeln, lastens storlek samt slaglängden. Elektromekaniska 

ställdon kan enkelt styras med högre precision än pneumatiska och hydrauliska ställdon 

(Gonzalez, 2019). I Figur 11 nedan visas en genomskärning av ett elektromekaniskt ställdon där 

dess huvudkomponenter utpekas.  

 

 

 
Figur 8: Genomskärning av elektromekaniskt ställdon (Firgelli Automotions, 2015) 

2.6.2 Elektrohydraulisk 

Denna typ av ställdon är uppbyggd som ett komprimerat hydraulsystem där samtliga 

beståndsdelar har byggts ihop till en fristående enhet. Ställdonet består av en hydraulcylinder, 
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hydraulkolv, en elektrisk hydraulpump samt en reservoar för hydraulolja (Figur 9). Pumpen 

tillför hydraulolja under högt tryck till hydraulcylindern vilket resulterar i en linjär rörelse. På 

grund av sin hydrauliska princip är det möjligt att få ut betydligt högre krafter i ett 

elektrohydrauliskt ställdon än vad som är möjligt med ett storleksmässigt likvärdigt 

elektromekaniskt ställdon. Detta gör att denna variant lämpar sig väl för applikationer där storlek 

och vikt är begränsande faktorer (Gilmer, 2021).   

 

 
Figur 9: Elektrohydrauliskt ställdon och dess funktion (Thomson Industries, a, u.å.) 

 
2.7 Konceptgenereringsmetod 
I denna rapport används den så kallade 5-stegsprocessen för att förstå vilka problem som måste 

lösas för att uppfylla de kundbehov som verktyget har. Denna konceptgenereringsmetod bryter 

ner kundbehov och användarkrav i färre problem vars lösningar är enklare att förstå och hitta. 5-

stegsprocessen utförs iterativt och innefattar stegen som presenteras i Tabell 3, processen är alltså 

inte linjär även om resultatet för denna rapport är en så kallat konceptkombinationstabell där 

framträdande koncept och lösningsförslag inom respektive definierat problem presenteras och 

kombineras med varandra för att uppnå ett underlag som kan bearbetas vidare (Ulrich & 

Eppinger, 2014).  

 

Efter att en allmän förståelse utvecklats för användarkrav och de framtagna färre problemen 

undersöks hur dessa kan lösas på bästa sätt. Genom samtal med spetsanvändare, experter, 

undersökning av liknande produkter och gruppsamtal sinsemellan författarna genereras ett antal 

koncept för respektive problem. Dessa undersöks sedan systematiskt och jämförs med de 

användarkrav som på bästa sätt beskriver problemet. De koncept som anses tillfredsställa 

tilldelade användarkrav går sedan vidare till konceptkombinationstabellen. 
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Tabell 3: Konceptgenereringsmetoden i fem steg (Ulrich & Eppinger, 2014) 

1. Klargöra problemet 

2. Söka externt 

3. Söka internt 

4. Utforska systematiskt 

5. Reflektera över lösningarna och 

processen 

 

2.8 Pughs konceptvalsmatris 
Pugh matrisen utvecklades ursprungligen av Stuart Pugh och används flitigt när det anses viktigt 

att undersöka och jämföra olika koncept med varandra. Processen följer 6 steg som utforskas i 

nummerordning. Detta förklaras mer utförligt i boken Produktutveckling (Ulrich & Eppinger, 

2014). I denna rapport kommer Pugh matrisen att vara grundläggande för hur design och 

konstruktion av olika delar i det tänkta bockningsverktyget är utformade. Pughmatrisen 

informerar därmed författarna om huruvida deras tänkta koncept är värd att jobba vidare på eller 

inte. 

 

Steg 1: Förbereda konceptvalsmatrisen. 

Oberoende på vad som är av intresse att undersöka skall matrisen populeras på ett specifikt sätt. 

De olika koncept som ska jämföras med varandra presenteras vågrätt efter varandra med tydlig 

förklaring på vad den kolumnen representerar. Därefter definieras vilka kriterier som ska värderas 

i förhållande till givna koncept. Dessa presenteras lodrät på matrisens vänstra sida. Dessa kriterier 

definieras med hjälp av de kundbehov som bestäms genom att applicera insamlade rådata från 

kunden på hur den tänkta slutprodukten kommer att fungera och hur den kommer vara designad. 

Därefter specificeras vilket koncept som skall användas som referens för ovanstående koncept att 

jämföras med. Referensen består ofta av en produkt som efterliknar det som ska tillverkas och 

kan till exempel vara något som redan finns på marknaden idag. I denna rapport anses det 

nuvarande bockningsverktyget som en utmärkt referens till rapportens förbättringsförslag. 

 

Steg 2: Betygsätta koncepten 

Utifrån de kriterier som har definierats betygsätts varje koncept i relation med hur bra eller dåligt 

de tillhandahåller de kriterier som definierats i förhållande till referenskonceptet. Betygsättningen 

är treskalig och innefattar “bättre än” (+), “likvärdig med” (0) samt “sämre än” (-).  

 

Steg 3: Rangordna koncepten 

När alla koncept har betygsatts utifrån givna kriterier så summeras antalet positiva och negativa 

betyg med varandra för att kunna rangordna koncepten i storleksordning. 

 

Steg 4: Kombinera och förbättra koncept 

Efter bedömning kan utvalda koncept undersökas närmare. Vissa koncept som betygsattes lågt i 

tidigare steg kanske har möjlighet att kombineras för ett bättre koncept. Eller så finns det kanske 

möjlighet att förbättra ett nuvarande koncept genom att reflektera kring hur de utvalda kriterierna 
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kan appliceras på konceptet. Dessa förändringar läggs sedan till i matrisen som nya koncept för 

att betygsättas. 

 

Steg 5: Välja ett eller flera koncept. 

I detta steg gäller det att besluta vilken eller vilka koncept som anses värda att vidareutveckla. 

Pughmatrisen (Figur 10) borde vid det här laget beskriva tydligt vilka koncept som är lovande, 

men beslutet kan påverkas av utomstående faktorer såsom avsaknad av resurser eller lång 

tillverkningsprocess.  

 

Steg 6: Reflektion över resultat  

Det slutgiltiga steget undersöker att samtliga deltagare håller med om att det frambearbetade 

resultatet godkänns. Under detta steg kan en deltagare till exempel presentera ett tidigare okänt 

kundbehov som inte innefattas hos de kriterier som finns i Pughmatrisen. Det kan då vara 

nödvändigt att upprepa ovanstående steg för att se vilka nya resultat som uppkommer. 

 

 
Figur 10: Exempel på standardiserad Pughmatris (CIToolkit, u.å.) 

2.9 Finita Elementmetoden, FEM 
Finita elementmetoden (FEM) är en numerisk metod som används för att approximera lösningar 

på partiella differentialekvationer. I de flesta fall är partiella differentialekvationer omöjliga att 

lösa analytiskt, det är därför nödvändigt att i stället approximera lösningen. Dessa 

approximationer kan göras mycket tillförlitliga vilket gör FEM till en väldigt användbar metod 

vid produktutveckling. FEM skapades som en beräkningsmetod för att snabbt kunna beräkna 

komplicerade differentialekvationer som uppkommer vid undersökning av hållfasthet på en solid 

kropp (Comsol, 2017). I modern tid utförs inte FEM-beräkningar för hand, de simuleras i stället 

digitalt i datorprogram. De flesta 3D-CAD programmen har sådana funktioner inbyggda men det 

finns även program som fokuserar enbart på simulering. I rapporten kommer FEM-beräkningarna 

utföras digitalt, fokus läggs därför primärt på simuleringen och tolkning av denna, inte på den 

bakomliggande teorin.  

 

FEM följer 4 steg för att uppnå dessa simulerade resultat; 

 

1. Digital konstruktion av modell (CAD)  

2. Uppdelning av modellens geometri för tolkning via så kallad meshing 

3. Modellens kropp definieras med givna värden för det material som modellen ska bestå av 

såsom E-modul och given sträckgräns (kapitel 2.2) 
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4. Laster och gränsvärden som modellen ska utsättas för (randvillkor) definieras i 

programmet. 

Ett problem som kan uppstå vid FEM-analyser är röda markeringar som kan uppstå som punkter 

eller inom ett visst område av den givna modellen. Problemet som uppstår har många gånger sitt 

ursprung i den meshade modellen. Skarpa kanter eller ofullständiga meshningar skapar en 

singularitet i simuleringen vilket tolkas av simuleringen som ett område där oändligt mycket 

spänningar genereras. Detta kan normalt undvikas genom att kontrollera eller designa om 

ursprungsmodellen och definiera hur meshningen ska utformas samt specificera randvillkor för 

den underliggande differentialekvation som används vid simulering (Sönnerlind, 2015).  
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2.10  Tidigare forskning/arbeten 
För att positionera arbetet korrekt har det varit av stor vikt att undersöka det arbete som tidigare 

utförts inom området. Detta ger författarna en bra insikt i de problem som behandlats och vilka 

områden i arbetet som kan kräva extra fokus.  

2.10.1   Koncept från Hitachi/ABB 

Hitachi/ABB har under år 2020 anställt en projektanställd vid namn Lundin som arbetat med 

projektet (av hänsyn till etiska ställningstaganden har personen tilldelats ett fiktivt namn). Vid 

examensarbetets början hölls ett möte med Lundin där det tidigare arbetet presenterades och 

lämnades över till författarna av detta arbete. Det tidigare arbetet resulterade i en beräknad kraft 

som krävs för bockningen samt slutligen två koncept vilka presenteras i Figur 11. Koncepten 

bygger på verktygets tidigare konstruktion som byggts på med de två ställdonen av märket Linak. 

Valen av ställdon baserades på en beräkning där trycket från det tidigare hydrauliska ställdonet 

översattes till en kraft i kN. Det visade sig sedan efter diskussioner internt mellan författarna samt 

med ämnesgranskare Hermansson att denna beräkning och teori ej var applicerbar i detta fall, 

därav inkluderas beräkningarna ej i rapporten. Arbetet som utfördes av Lundin var ej direkt 

applicerbart på examensarbetets kommande arbete, det gav dock en bra inblick i problemet. 

Koncepten som togs fram av Lundin ansågs, trots de felaktiga beräkningarna, vara av intresse att 

föra vidare till konceptutvecklingsfasen för vidare jämförelse med övriga framtagna koncept 

(Kapitel 6.2). 

 

 

 
Figur 11: Koncept för verktyget med Linak LA36 (vänster) respektive Linak LA37 (höger) (Lundin, 2021) 
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3 Metod 

Detta kapitel behandlar de forskningsmetoder som valts under arbetet samt vilka 

datainsamlingsmetoder som använts, dessa är valda efter gällande syfte och frågeställningar. 

Även dataanalys, validitet/reliabilitet samt etiska ställningstaganden behandlas.  

 

3.1 Design av studien  
Studien bestod utav kvalitativa forskningsmetoder för att besvara rapportens olika 

frågeställningar. En kvalitativ undersökning i form av en fallstudie genomfördes inledningsvis 

med fokus på de mest betydande intressenterna, detta för att så tidigt som möjligt klargöra vad 

som krävs och önskas av produkten. Då nämnda frågeställningar efterliknar en 

produktutvecklingsprocess, vidareutvecklade studien iterativt funna data för att följa de steg som 

naturligt följs i en normal produktutvecklingsprocess. Vid varje fas fanns möjlighet till 

konstruktiv kritik från handledare, då deras erfarenhet av ändamål och tillverkning skapade goda 

grunder för att konstruera en produkt som uppfyller företagets behov. Efter den inledande 

kvalitativa undersökningen i form av intervjuer gick arbetet vidare med 

produktutvecklingsprocessen som beskrivs i kapitel 3.2.  

3.1.1 Fallstudie 

För att tydligare förstå rapportens syfte och kunna besvara givna frågeställningar behövdes en 

fördjupning i problemområdet. Då rapportens författare hade tillgång till handledare samt hade 

möjlighet att besöka företaget Hitachi ABB, gavs goda förutsättningar att utföra en utforskande 

fallstudie (Blomkvist & Hallin, 2014)  

 

3.2 Produktutveckling 
Då denna rapport innefattar konstruktion och design av en produkt ansågs det nyttigt och till och 

med nödvändigt att följa en tydlig och väldefinierad struktur. Rapporten tog därför hjälp av boken 

Produktutveckling: konstruktion och design (Ulrich & Eppinger, 2014). Boken beskriver bland 

annat sex tydliga faser för att uppnå en optimal produktutveckling. Kapitel 3.2.1 till 3.2.3 

presenterar faserna ett till tre kortfattat. De två sista faserna; Testning och vidareutvekling samt 

produktionsupptakt, ansågs ej vara nödvändiga då produkten som ska tillverkas enbart nådde 

detaljutvecklingsstadiet. Rapporten ämnar därför inte att följa produkten hela vägen till 

massproduktion.  
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Figur 12: Den generiska produktutvecklingsprocessen (Ulrich & Eppinger, 2014) 

3.2.1 Konceptutveckling 

Denna fas genomsyrades av den kunskap som företaget Hitachi/ABB redan hade anskaffat 

genom att se behovet av ett nytt redskap. Genom övergripande kommunikation och handledning 

fanns goda möjligheter att beskriva och värdera de kundönskemål som sedan utvecklades till 

kundkrav. Det fortsatta samarbetet med företaget gav författarna för rapporten en ovärderlig 

möjlighet att skapa en iterativ process där produkten står i fokus.  

 

Vid denna utvecklingsfas användes bland annat Pughs matris (Ulrich & Eppinger, 2014) som ett 

redskap för att värdera de framtagna koncepten enligt olika kriterier, detta för att sålla ut det/de 

bästa koncepten. 

3.2.2 Utveckling på systemnivå 

I detta skede påbörjades vidareutveckling av det/de koncept som togs fram i föregående moment. 

Genom att definiera produktens arkitektur kunde författarna sedan avgöra vilka komponenter som 

behövde konstrueras och vilka komponenter som behövde köpas in. Resultatet ur detta moment 

kan var produktens layout och beskrivningar av dess huvudsakliga delsystem (Ulrich & Eppinger, 

2014), i detta arbete innebar det beskrivningar av ställdon och övriga rörliga delar. Arbetet i 

denna fas lade grunden för hur produkten konstruerades i kommande faser.  

3.2.3 Detaljutveckling  

Här specificerades geometri, material samt de standardkomponenter som ansågs nödvändiga för 

den slutgiltiga konstruktionen (Ulrich & Eppinger, 2014). Alla dessa aspekter angavs med tydliga 

specifikationer och tillverkningsprocessen förplanerades. I denna fas presenterades och 

frambearbetades kontrolldokumentation i form av ritningar och slutgiltiga datafiler. Materialval 

och produktionskostnader valdes ut och definierades utifrån kundbehov. 

 

 

3.3 Datainsamlingsmetoder  
I denna studie valdes litteraturstudier och intervjuer som de primära möjligheterna att samla in 

och förstå sig på data relaterad till rapportens syfte. Genom kontinuerliga möten med handledare, 
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besök på fabriken samt egen forskning ansågs studien erhålla en grundläggande förståelse för hur 

problemområdet var utformat, samt hur studien skulle gå till väga för att designa och framställa 

en godtagbar teoretisk prototyp i enlighet med studiens syfte.  

3.3.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudier genomfördes i syfte att ge författarna en bra grundförståelse inom de ämnen som 

innefattas i problemformuleringen. Vidare litteraturstudier genomfördes löpande under arbetets 

gång för att stödja, kontrollera eller vidareutveckla data eller idéer som togs fram med övrigt 

valda metoder. Vid undersökning av exempelvis potentiella delkomponenter som kunde köpas in 

(batterier, drivdon etcetera) genomfördes litteraturstudier i huvudsak på internet. Litteraturstudier 

kring nuvarande koncept från Hitachi/ABB genomfördes med tillhandahållna interna dokument 

och CAD-filer.  

3.3.2 Intervjuer 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes i första hand med handledare och övriga 

huvudintressenter till verktyget. Dessa huvudintressenter innefattade lindningsmontörer och 

konstruktörer. Detta gav en grundläggande förståelse i vilka krav och önskemål som var centrala i 

projektet samt hur dessa skulle prioriteras.  

 

För att ge en bredare förståelse kring kundkrav och önskemål utfördes även kvalitativa intervjuer 

med produktionspersonal. Detta gav en bättre insikt i vilka kundkrav som var av störst intresse 

för att erhålla ett enligt respondenterna funktionsdugligt verktyg. Då produktionspersonalen är 

den faktiska användaren av verktyget ansågs det av stor vikt att ta hänsyn till deras idéer och 

synpunkter.  

3.3.3 Testning & simulering 

För att vidareutveckla och tolka de kundkrav som definierats ansågs det nödvändigt att utföra 

simulering och testning av den bockning som verktyget konstruerats för. Med hjälp av FEM-

simulering samt fysisk testning av bockverktyget kunde dels den kraft som krävs för bockningen 

estimeras, dels kunde bättre förståelse för verktygets konstruktion, funktion och 

konstruktionsbrister erhållas. Till följd av denna empiriinsamling definierades produktkrav vilka 

låg till grund för rapportens konceptgenerering.  

 

 

3.4 Dataanalys 
Genom observationer och intervjuer hos relevanta aktörer kunde krav och önskemål på den tänkta 

slutprodukten definieras. Denna data analyserades sedan utifrån en produktutvecklingsprocess, 

där författarna tillsammans med handledare värdesatte kundkrav och utvecklade koncept på 

tänkta prototyper. Övrig informationsinsamling från exempelvis Hitachi/ABB:s tidigare 

undersökningar låg till grund för att identifiera och undersöka vilka komponenter som kunde 

anpassas till att appliceras på den slutgiltiga produkten. För att testa dessa komponenter var CAD 

och FEM ovärderliga verktyg för att analysera om den teoretiska prototypen uppnådde de krav 

och önskemål som tidigare definierades. 
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3.5 Validitet och reliabilitet  
För att säkerställa att den insamlade data erhöll en hög validitet valdes samtliga metoder ut med 

syfte och frågeställningar i fokus. Detta resulterade i att undersökningen inriktade sig på rätt 

områden. Då studien inleddes med intervjuer med handledare hölls vidare datainsamling fortsatt 

valid.  

 

I jakten på empiriska data ansågs det av yttersta vikt att följande antaganden togs till godo. Vid 

samtliga möten med handledare och anställda hos Hitachi ABB ansvarade en av författarna över 

att digitalt eller fysiskt föra anteckningar och dokumentera det som sades. Vid observationer som 

gjordes under diverse studiebesök prioriterades även användandet av kameror för att 

dokumentera hur det tänkta verktyget skulle användas, förutsatt att tillåtelse gavs av handledare. 

Oavsett så var en gedigen skriftlig dokumentering avgörande för att verkställa den empiri som 

både presenterades från företaget och som insamlades vid eget sökande.   

 

3.6 Etiska ställningstaganden 
Vid empiriinsamling samt rapportskrivning har följande ställningstaganden gjorts, detta i respekt 

till inblandades integritet samt i hänsyn till svensk lagstiftning.  

3.6.1 Anonymitet 

Vid intervjuer gavs respondenten utan undantag möjligheten att få sitt namn samt sina 

intervjusvar anonymiserade i rapporten. Frågan ställdes till respondenten innan eventuell 

inspelning inleddes, detta för att säkerställa att inga namn eller annan personlig information 

nämns under intervjun. 

3.6.2 Ljud/bildinspelning  

För att ta hänsyn till den personliga integriteten och gällande lagstiftning så skedde ljud och/eller 

bildinspelning enligt samtycke med samtliga inblandade. Insamlad data lagrades digitalt för 

senare analys och transkribering. 

 

3.7 Metoddiskussion 
De metoder som valdes i denna rapport har varit grundläggande för att nå de resultat som 

önskades. Detta arbete skrevs under perioden då Coronaviruset COVID-19 fortfarande var aktivt 

och alla åldersgrupper hade ännu inte fått tillgång till vaccin. Trots detta fanns möjligheten att 

besöka Hitachi/ABB:s fabrik i Ludvika, vilket gav författarna till detta arbete goda 

förutsättningar att utföra intervjuer och införskaffa relevant empiri. Utöver möten på plats 

utfördes även ett antal online möten via Teams med relevanta anställda från företaget, både från 

Sverige med också med amerikanska kollegor som involverades i projektet. Dessa möten gav 

författarna ytterligare förståelse kring hur verktyget användes i verkligheten och gav författarna 

möjligheten att tillsammans med anställda på företaget presentera och värdera framtagna koncept. 

De individer som intervjuades på fabriksgolvet hade sedan tidigare sällan använt det verktyg som 

står i fokus i detta arbete och kunde endast definiera grundläggande kundkrav. Trots detta kunde 

slutligen användar- och produktkravspecifikationer tas fram för vidare produktutveckling med 

hjälp av utförda experiment, Teams möten och övrig insamlad datainsamling.  
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Relevant litteratur användes för att formulera en tydlig handlingsplan för produktutvecklingens 

process, samt förstå och analysera de problem som uppstod vid konkretisering av en slutgiltig 

konstruktion.  

 

Författarna ser rapportens slutgiltiga resultat som en möjlig variant på det verktyg som är i behov 

av förbättring. Vid ett mer omfattande arbete anses det relevant att specificera samtliga kundkrav 

tidigare i arbetet och utarbeta en slutgiltig konstruktion som markant skiljer sig från original 

verktyget. 
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4 Produktbeskrivning 

Detta kapitel beskriver det nuvarande bockningsverktyget med hjälp av bilder på verktyget samt 

CAD-ritningar. Med en tydlig bild av den nuvarande konstruktionen samt dess styrkor och 

svagheter ges en bra grund i hur arbetet skall struktureras samt vart fokus bör läggas i 

produktutvecklingen. Även testning och simulering utfördes för bättre förståelse av produkten 

samt för att understödja produktkravspecifikationens målvärden. 

 

I Hitachi ABB Power Grids lindningsprocess ställs toleranskrav på millimeternivå (Svensson, 

2021). Mellan varven i transformatorns lindning behövs en bock på kabeln som måste anpassas 

efter den aktuella transformatorns egenskaper. Beroende på lindningens dimensioner samt 

transformatorns önskade egenskaper anpassar lindningsoperatören processen för att uppnå de 

förutbestämda dimensionerna. I de allra flesta fall används ett mindre bockverktyg, PDV 1030, 

vilket bockar mindre kablar med hög precision. I vissa fall när CTC-kabeln är av mycket grova 

dimensioner krävs i stället det större bockverktyget PDV 1040. 

 

Det förekommer även i mycket sällsynta fall att lindningsoperatören utför en felaktig bockning på 

CTC-kabeln. I detta fall måste kabeln rätas ut, så kallad “rakbockning”. Operatören kan oftast 

rakbocka kabeln med hjälp av gummihammare med godkända resultat. Om CTC-kabeln är av 

grova dimensioner är det i stället fördelaktigt eller absolut nödvändigt att använda bockverktyget 

PDV 1040 för att utföra en korrekt rakbockning. Verktyget fixeras då åt motsatt håll vilket 

möjliggör för operatören att rakbocka kabeln. Detta är en omständlig och tidskrävande process 

vilket gör att operatörerna oftast drar sig från att använda PDV 1040, det är en sista utväg om 

inget annat alternativ fungerar (ibid).  

 

4.1 PDV 1040 
Hitachi/ABB konstruerade PDV 1040 med avsikt att kunna bocka och rakbocka kopparkablar 

vars dimensioner eller hårdhet överstiger den maximala kapaciteten hos PDV 1030 verktyget. På 

grund av detta är PDV 1040 både större och tyngre än sin mindre släkting 1030. Nedan följer ett 

antal bilder som dels beskriver vad verktyget skall klara av (Figur 13), dels bilder på verktygets 

konstruktion samt funktion.  
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Figur 13: Teknisk data för PDV 1040 (Lundin, 2021) 

Enligt Figur 13 skall verktyget klara av att bocka en CTC-kabel med maximala mått “Height (H) 

max” och “Width (W) max”. Mått och övriga data från Figur 13 används som underlag för att 

strukturera kommande testning och simulering. I Figur 14 visas PDV 1040 där dess olika 

beståndsdelar är markerade och namngivna. 

 

 
Figur 14: Beståndsdelar i PDV 1040 (Lundin, 2021)  

Operatören inleder med att demontera “help clamp” (hädanefter kallad “överfallsklämma”) på 

båda sidor. Den önskade “Crossover bending pitch (Ca)” ställs in genom att flytta “Clamp 

(right)” till önskad position. Sedan monteras verktyget över CTC-kabeln som skall bockas. För 

att spänna fast CTC-kabeln skruvas båda “locking screw” in vilket klämmer åt kabeln i de båda 

“jaw” komponenterna. Slutligen sågas två träbitar till som skall passa i mellanrummet i “Clamp” 

ovanför CTC-kabeln, de placeras sedan i mellanrummet och överfallsklämmorna monteras 

tillbaka och skruvas åt. Operatören justerar även slaglängd med “Adjusting nut for stroke (T)”.  
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När samtliga steg är korrekt utförda kan operatören aktivera verktyget genom att trycka på “Push 

button”. Nedan illustreras bockningsprocessen (Figur 15). 

 

 
Figur 15: Hur PDV 1040 fungerar (Lundin, 2021) 

Vid ett besök på fabriken i Ludvika tilldelades författarna en PDV 1040 som var tänkt att 

användas vid testning. Denna variant (Figur 16) av PDV 1040 var något annorlunda från den 

vanliga modellen (Figur 14) som förväntades vara den enda varianten i bruk.  

 

 
Figur 16: Specialversion av PDV 1040 

Den stora skillnaden hos det tillhandahållna PVD 1040 jämfört med originalet var att basplattan 

var tillverkad av stål i stället för aluminium samt att klämmorna var 20 mm bredare än vanligt. 

Även slaglängd och Ca var annorlunda, dessa låg på 0–30 mm respektive 30–70 mm. Modellen 
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var även bestyckad med ett skyddsgaller (Figur 17) vid kolven till skillnad mot standard 

verktyget, detta för att minska klämrisken efter att en amerikansk operatör klämt fingret och 

skadats allvarligt på denna del av verktyget (Gustavsson, 2021).   

 

 
Figur 17: Skyddsgaller PDV 1040 

 

4.2  FEM-simulering av bockning 
Vid arbetets början påbörjades simuleringar i SolidWorks med en solid kopparkabel samt två 

klämmor. Dessa fixerades så att rörelsen efterliknade verktygets verkliga funktion. Den vänstra 

klämman (A) flyttades nedåt med en slaglängd på 35 mm, detta med hjälp av funktionen 

“prescribed displacement”. Den högra klämman (B) fixerades helt och tilläts därmed ej att 

förflyttas (Figur 18). När rörelsen fullbordats avlästes resultantkraften, med andra ord den kraft 

som krävdes för att utföra rörelsen. Syftet med simuleringarna är att ta reda på den kraft som 

ställdonet behöver applicera på en CTC-kabel av grövsta möjliga mått för att fullborda en 

bockning på kabeln.  
 

De inledande simuleringarna utfördes med standardinställningar på både materialegenskaper samt 

simuleringens inställningar. Detta genererade resultat som låg betydligt högre än det förväntade 

värdet på 22,5 kN (Tabell 5), se ”FZ” i Figur 18 nedan. 
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Figur 18: Resultat simulering av bockning 

Ett möte med en FEM-lärare från Uppsala universitet hölls sedan för att undersöka orsaken till de 

felaktiga resultaten. Det framkom att en inställning i materialegenskaperna orsakat problemet. 

Simuleringen antog att deformationerna som uppstod enbart var elastiska, därav blev krafterna 

betydligt högre (Yu, 2021). Genom att definiera att materialet deformeras plastiskt blev 

simuleringen korrekt utförd, detta genererade resultat som låg betydligt närmare det förväntade 

värdet, se Figur 19 nedan. I denna simulering låstes den högra ändytan av kopparkabeln och en 

”prescribed displacement” utfördes likt föregående test på klämman (blåmarkerad yta i Figur 19). 

 

 
Figur 19: Resultat simulering av bockning (plastisk), 30.2 kN 

Vidare simuleringar utfördes där höjden på CTC-kabeln reduceras till ⅔ av sitt ursprungliga mått, 

detta då det framkommit att CTC-kabeln är uppbyggd av ett antal mindre kopparledare, så 

kallade “parter”, samt att parterna isoleras från varandra med papper och epoxi (Svensson, 2021). 

Det antogs att den verkliga dimensionen på kabeln bestående av ren koppar i verkligheten var 

mindre än vad som tidigare antagits. Se Figur 20 och Figur 21 för resultat av denna simulering.  

 



25 

 

 
Figur 20: Von mises-spänningar i CTC-kabeln efter bockning (max. 72 MPa) 

 

 
Figur 21: Resultantkraft bockning av CTC (25,3 kN) 

4.2.1 FEM och icke linjär analys 

I ett försök att förstå och analysera plastisk deformation hos CTC-kabeln ställdes ett antal 

experiment upp för att förstå hur de individuella parterna deformeras. Experimentet utfördes 

genom att konstruera en part med givet tvärsnitt baserat på den största möjliga CTC-kabel som 

verktyget teoretiskt kan bocka, för att sedan böjas enligt plastisk deformering. Experimentet 

förväntades gå i tre steg. Det första steget gick ut på att konstruera ovannämnda part och 

applicera en plastisk icke linjär simulering med varierande inställningar tills en fullständig 

simulering kan produceras med tillförlitlig resultantkraft. Steg två innefattade applikationer av 

korrekta inställningar på en något mer komplicerad modell. Modellen består då av två parter med 

samma tvärsnitt staplade ovanpå varandra. Steg 3 består av två parter som placeras bredvid 

varandra och utsätts för samma typ av simulering. Genom att undersöka skillnaden hos 

experimentens olika resultat antogs det kunna vara möjligt att beräkna exakt hur stor 

resultantkraft som behövs för att plastiskt deformera en CTC-kabel 35 mm i en negativ vertikal 

riktning. 

 

Under första steget av experimentet applicerades olika typer av inställningar. Tidigare nämnda 

“prescribed displacement” metoden testades men kunde inte användas för att få ett trovärdigt 
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resultat, då simuleringen kraschade så fort de två kropparna (parten och klämman) kom i kontakt 

med varandra. Upprepade försök att variera inställningar såsom att aktivera “Large 

displacement”, variera “Singularity elimination factor” (SEF) och “Maximal incremental strain” 

(MIS) mellan värden noll och ett gav alla samma resultat. Utöver detta antydde felmeddelanden 

även att E- modulen ansågs vara för låg för att kunna utföra önskat experiment. Ytterligare försök 

gjordes genom att konkret definiera en dragprovskurva (Figur 6) hos de parter som testades under 

simuleringen (Ring et al. 2006).  

 

Trots upprepade försök och samtal med experter inom ämnet FEM simuleringar (Yu, 2021) 

resulterade simuleringarna endast i resultat som inte kan tillgodoräknas till det problem 

författarna försökt undersöka. Rapporten valde i stället att undersöka hur verktyget faktiskt utför 

bockningen genom att utföra fysiska experiment med verktyget, se kapitel 4.3. 

 

4.3 Testning av krafter (laborationer) 
För att förstå det direkta problemet med att analysera och förstå de krafter och böjmoment som en 

CTC-kabel påverkas av vid bockning är det av intresse att förstå hur den nuvarande lösningen 

fungerar.  

 

Enligt bilaga 3 (tabell 3.1) levererar Enerpac RC53 45 kN vid sitt maximala tryck, detta tryck 

definieras till att vara 700 bar. När verktyget PDV 1040 används benämns det att det acceptabla 

trycket inte får överskrida 350 bar. Problemet blir då att förstå hur ett minskat tryck i 

hydraulcylindern påverkar ställdonets utverkande kraft.  

 

Följande beräkning (4) används för att förstå hur trycket påverkar utgående kraft. Den effektiva 

area som agerar inuti hydraulcylindern definieras i bilaga 3 (tabell 3.1) till att vara 6,4 cm2. 

Genom vidare analys av hydraulkolvens inre dimensioner (Figur 22) kan det konstateras med 

hjälp av diameter E att den effektiva arean har avrundats och i stället är 6,42 cm2. Kommande 

beräkningar kommer därför att använda det mer korrekta värdet 6,42 cm2. 

Verkningsgraden 𝜂ℎ𝑚 kan enligt uppgifter (Ahlberg, 2021) antas vara 1. Trycket P konverteras 

från bar till MPa enligt ekvation (5).  

𝑃 × 𝐴 × 𝜂ℎ𝑚= F     (4) 

1 bar = 0.1 MPa     (5) 

Lista över symboler: 

F = Utgående kraft [kN] 

P = Ingående tryck [bar] 

A = Effektiv cylinderarea [cm2] 

𝜂ℎ𝑚= Verkningsgrad (0 <X≤ 1) 
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Figur 22: Interna dimensioner Enerpac RC53 (Enerpac u.å.) 

Med denna information finns möjligheten att beräkna exakt vilken kraft som ges ut beroende på 

vilket tryck som matas in. Om beräkningen förändras till att låta kraften vara en variabel i stället 

för trycket finns möjligheten att beräkna vilken kraft som behövs för att uppnå ett visst tryck (6). 

Med ekvation (4) och (6) finns möjlighet att både räkna ut vilken kraft ett visst tryck ger, samt 

simulera andra ställdon genom att reglera trycket för Enerpac RC53 (se Tabell 4).  

 
𝐹

𝐴×𝜂ℎ𝑚
 = P     (6) 

Tabell 4: Beräknat tryck med kraft som variabel enligt ekvation (6) 

Kraft [kN] Tryck [MPa] Tryck [bar] 

10 15.58 158.8 

15 23.36 233.6 

16 24.92 249.2 

17.7 27.57 275.7 

21.35 33.26 332.6 

22.5 35 350.0 

45 70 700.0 

 

 

Det beräknade trycket avrundas till närmaste tiotal då experimentets tryckregulator saknar entalig 

justering. Regulatorns mätklocka har markeringar vid varje 50 tal upp till 700 Bar. Se Tabell 5.  
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Tabell 5: Beräknad kraft med tryck som variabel enligt ekvation (4) 

Avrundat tryck [bar] Avrundat tryck [MPa] Kraft [kN] 

160 16 10.3 

230 23 14.8 

250 25 16.1 

280 28 18.0 

330 33 21.2 

350 35 22.5 

 

4.3.1 Egenskaper CTC 

Tabell 6 presenterar de CTC-kablar som tillhandahölls, Tabell 7 presenterar de som tillverkades. 

Värdet på σ02 motsvarar den spänning som behövs för att uppnå plastisk deformering. Detta värde 

ligger strax över sträckgränsen för ett givet material, se Figur 6.  

 
Tabell 6: Tillhandahållna CTC och dess egenskaper 

Materialegenskaper 

[MPa] 

Namn Bredd/ höjd/ 

papperstjocklek 

[mm] 

Antal parter 

[st] 

Parter bredd / 

höjd* [mm] 

σ02 = 179 Projekt 1 28/ 13/ 2 2 x15+1 (31) 4,3 / 1,5 

σ02 = 180 Projekt 2 20,7/ 18,3/ 1,8 2 x 9 +1 (19) 6,95 / 1,6 

σ02 = 150** Lödprov 

(projekt 4) 

31/ 16,3/ <0,2 2 x 14 + 1 

(29) 

7,5 / 1,9 

*Höjd = axiellt mått, bredd = radiellt mått (från transformatorns perspektiv) 
**Antaget värde från tidigare CTC-kabel med liknande dimensioner som levererats till Hitachi ABB 

 
Tabell 7: Egentillverkade CTC kablar och dess egenskaper 

Namn Antal  Total bredd/ 

höjd [mm] 

Beskrivning 

Typ 1 4 26,3/ 28 två projekt 1 staplade på varandra (axiellt) 

Typ 2 2 51,5/ 32,3 två projekt 2 och projekt 4 radiellt (staplade på varandra) 

Typ 4 3 31,2/ 33,8 två projekt 4 staplade på varandra (axiellt) 
 

Bilder på samtliga egentillverkade CTC-kablar finnes i bilaga 3, laboration 2. Figur 23  

presenterar en genomskärning på CTC-typ 2 som visar hur parterna orienterades.  
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Figur 23: Genomskärning egentillverkad CTC (typ 2) 

4.3.2 Genomförande 

Samtliga utvalda CTC kablar installerades mellan klämmorna på verktyget PDV 1040. Det 

verktyg som användes under experimentet var en specialversion av verktyget med grövre 

dimensioner än det traditionella verktyget se Figur 24.  

 

 
Figur 24: Traditionell PDV 1040 (vänster) och specialversion PDV 1040 (höger) 

När önskad CTC-kabel placerats i verktyget applicerades ett tryck enligt fördefinierade värden, se 

Tabell 5. Respektive testomgång dokumenterades och parametrar efter bockning noterades, se 

Tabell 8. Samtliga mått på slaglängd är uppmätta efter att CTC-kabeln fjädrat tillbaka från 

nedtryckt läge.  
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Tabell 8: Visar resultat från laboration 2 

Test nr Tryck 

[bar] 

Kraft 

[kN] 

CTC-typ Stroke 

[mm]  

Kommentar 

1 300 19,2 Typ 1 34,8 Gick ner helt, skadad isolering 

2 280 18 Typ 1 34,8 Gick ner helt 

3 250 16 Typ 1 34,8 Gick ner helt 

4 200 12,84 Typ 1 34,8 Gick ner helt 

5 300 19,2 Typ 4 41,2 Gick ner helt, gick segt 

6 320 20,5 Typ 4 41,4 Gick ner helt, träbit lossnade 

7 280 18 Typ 4 41,42 Gick ner helt  

8 300 19,2 Typ 2 41,42 Gick ner helt, stora deformationer 

9 250 16 Typ 2 14,52 Fjädrade tillbaka från 22,5 mm 

10 280 18 Typ 2 18,7 Test 9 CTC används igen (ny stroke). 

Fjädrade tillbaka från 23,3 mm. Vände 

på kabeln så att små parter orienterades 

nedåt (Figur 23) 

11 300 19,2 Typ 2 8,79 Gick ner helt. Fjädrade tillbaka från 

15,5 mm. Undersöktes om 

deformationshärdning förekommit*. 

*Deformationshärdning kan uppstå vid böjning av metaller (Furness, 2001). Då CTC-kabeln använts i ett par tester 

(test 10–11) undersöktes huruvida deformationshärdning på märkbar nivå förekommit. Resultat visar att detta ej 

förekommit då 300 bar bockade CTC-kabeln i test åtta samt test elva. 
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4.3.3 Resultat 

De första fyra testerna visade sig ej vara användbara i arbetet då de bockades under betydligt 

lägre tryck än förväntat och exkluderades därför i Tabell 9. Exkluderade test presenteras i bilaga 

3.   

 
Tabell 9: Visar resultat av laboration 2 

Test 

nr. 

Tryck 

[bar] 

Före Efter 

5 300 

  

6 320 

  

7 280 

  

8 300 

 
 

9 250 

 
 

10 280 

  

11 300 
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4.3.4 Slutsatser av experiment 

Det kan konstateras att CTC av grövsta tillgängliga dimension bockas vid ett tryck inom spannet 

280 - 300 bar (se test 8–11 i Tabell 8), vilket motsvarar 18 - 19,2 kN. Det ställdon som väljs 

måste därför, baserat på experimentets resultat, kunna leverera en dynamisk last på minst 18 kN.  

 

Det bör påpekas att materialegenskaper ej gick att fastställa för de egentillverkade CTC-ledarna. 

På grund av detta kan det ej fastställas att den kraft som beräknades är den faktiska kraften som 

verktyget bör ge ut. Det antas dock enligt Tabell 6 antas att CTC-kabel typ 2 (Tabell 7) erhöll en 

total σ02 på ca 150–180 MPa.  

 

Under de förutsättningar som examensarbetet givits anses resultatet vara användbart för att förstå 

vilka krafter som krävs för att bocka en CTC-kabel med största möjliga tvärsnitt. Arbetet 

avgränsades vid testning till att enbart ta hänsyn till CTC-kabelns tvärsnitt och exkludera 

materialegenskapernas inverkan på resultatet då dessa ej varit möjliga att fastställa med god 

validitet.  

 

Vid genomförande av tidigare experiment uppkom även ett antal problem och brister i verktygets 

konstruktion, dessa behandlas ej vidare i projektet men anses av författarna vara nödvändiga att 

påpeka för framtida vidareutveckling. Se bilaga 3 för vidare analys. 
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5 Användarkrav och produktkrav 

Detta kapitel går igenom arbetet som utfördes för att formulera användarkrav samt produktkrav. 

Dessa formulerades i huvudsak med hjälp av kvalitativa intervjuer med produktionspersonal på 

Hitachi/ABB i Ludvika. Kravspecifikationerna presenteras i tabeller nedan. 

 

5.1 Användarkravspecifikation 
Vid arbetets början kontaktades en anställd vid Hitachi ABB Power Grids som arbetat med detta 

projekt tidigare under år 2020 (kapitel 2.10.1). Med hjälp av information från Lundin, riktlinjer i 

ISO:45001 (kapitel 2.4) samt intervjuer med produktionspersonal Svensson och Gustavsson 

enligt struktur i bilaga 6 (av hänsyn till etiska ställningstaganden har dessa personer försetts med 

fiktiva namn) kunde ett antal användarkrav formuleras, se Tabell 10.  
 

Tabell 10: Användarkravspecifikation 

Nr Behov Betydelsefaktor (1–5) 

1 Ska kunna bocka alla typer av kabel 5 

2 Ska ha hög precision 5 

3 Ska kunna justera dimensioner enkelt 4 

4 Ska vara smidig 3 

5 Ska vara enkel att använda 4 

6 Ska inte väga för mycket 3 

7 Ska vara säker att använda 5 

8 Ska vara portabel 4 

9 Ska vara stryktålig 2 

10 Ska vara skonsam mot CTC-kabeln 5 

11 Ska inte ha slangar som hamnar i vägen 4 

12 Ska gå snabbt att använda 3 

13 Ska inte vara för komplicerad (dyr) att tillverka 2 

 

Dessa användarkrav värderades sedan med en betydelsefaktor (1–5) där 1 är mindre betydelsefull 

och 5 är mycket betydelsefull för kundens upplevelse av produkten. Genom att värdera dessa kan 

produktutvecklingen fokusera på de mest betydelsefulla kraven/ önskemålen. 
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5.2 Produktkravspecifikation 
Med en färdig användarkravspecifikation kunde en produktkravspecifikation tas fram, där varje 

användarkrav täcks av åtminstone ett produktkrav. Ett fåtal användarkrav är tillräckligt 

okomplicerade för att kunna täckas av enbart ett produktkrav, dock är majoriteten av 

användarkraven så komplexa att ett flertal produktkrav bör formuleras.  

 

Målvärden är baserade dels på tidigare specifikationer för PDV 1040 som tillhandahållits från 

Lundin, dels på intervjuer som utförts. Ett antal målvärden formulerades även av författarna 

själva. Se Tabell 11. 
 

Tabell 11: Produktkravspecifikation för PDV 1040 

Egenskap nr Behov nr Mätbar egenskap Betydelsefaktor (1–5) Enhet Målvärde 

1 1 Utgiven kraft (minimum) 5 kN 22.5 

2 1 Klämmans dimensioner 4 mm 50 x 53 

3 1,2,3 Justering klämma 5 mm 16–25 

4 1,2,3 Justering slaglängd 5 mm 0–35 

5 1,2,3 Justering Ca (Crossover) 5 mm 30–75 

6 4,5,6,7,8 Maximal vikt 3 kg 18 

7 7,10 Inga vassa kanter 3 Vinkel (°) >90 

8 8,11,2 Elektrisk drivning 5 Ja/nej Ja 

9 12,5,4 

Installering av CTC kabel 

(maximum) 3 Sekunder 30  

10 13 Antal komponenter 2 Maxantal 58  

11 5,8 

Arbetsområdets radie 

(minimum) 3 Meter 3 

12 9 

Maximal fallhöjd (olycka) utan 

kritisk deformation 1 Meter 1,5 

13 2 Justerbar hastighet 4 mm/s 0–5 

14 12 Maximal hastighet 2 mm/s 5 

15 7 

Dimensioner mellan rörliga 

komponenter (maximum) 4 mm 15 

16 2,3,5 Skala för avläsning/justering 5 mm 0–35 

17 10 

Maximalt tryck mot kabeln (z- 

led) 2 MPa <69 

18 13 Maximal tillverkningskostnad 1 kr 20 000 
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6 Konceptgenerering 

Detta kapitel beskriver de koncept som tagits fram. Koncepten baseras på de undersökningar 

som utförts tidigare i arbetet. Idéer på koncept har skapats genom möten internt, vid intervjuer 

samt individuellt arbete från författarna. Kapitlet har delats upp i underrubriker vilka beskriver 

koncept för olika delar av verktyget; fastlåsning av CTC, ställdon, mätbarhet, justering av 

slaglängd samt en avslutande del där de olika koncepten kombineras i en s.k. 

konceptkombinationstabell. Efter varje delkapitel utvärderas koncepten och lämpliga alternativ 

tas vidare till konceptkombination.  

 

6.1 Koncept för fastlåsning 
I Figur 25 presenteras den för verktyget ursprungliga lösningen för att fixera CTC-kabeln i Z- 

riktning sett från verktygets perspektiv. Detta för att förhindra parterna i CTC-kabeln från att 

förskjutas eller skadas under bockningsprocessen. Den ursprungliga lösningen fixerar en 

överfallsklämma i aluminium ovanpå de klämmor som håller fast CTC-kabeln i Y- riktning. 

Därefter placeras en liten träbit mellan klämmorna ovanpå CTC-kabeln. Denna träbit 

dimensioneras för att ha samma bredd som CTC-kabeln samt en höjd som ligger strax ovanför 

klämmornas ovansida. Överfallsklämman skruvas sedan ned med hjälp av ett handtag för att 

generera spänning på träbiten samt CTC-kabeln. Träbiten placeras därmed som ett skydd för att 

inte råka skada CTC-kabeln med skruvens spets. 

 

 
Figur 25: Överfallsklämma 
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6.1.1 Bygellåsning 

Bygellåsning (Figur 26) presenteras som ett möjligt koncept på låsning av CTC-kabeln i Z-led. 

Konceptet kan beskrivas som en fastmonterad bygel på klämmans ovansida. Efter att en CTC-

kabel placerats och fixerats i käftarna stängs bygeln och fixeras med hjälp låsklämmor eller 

snäppfäste. I detta koncept är det fortfarande nödvändigt att använda sig av en träbit mellan CTC-

kabeln och locket, ett tryck mot kabeln bildas när bygeln trycker mot träbiten.  

 

 
Figur 26: Bygellåsning 

6.1.2 Spännband 

I detta koncept presenteras spännband av gummi som en alternativ lösning på CTC-kabelns 

fixering i Z-led. Dessa monteras på klämmans båda sidor så långt ner som möjligt på både den 

högra och vänstra klämman utan att underminera andra delars egenskaper. Genom att töja 

spännbanden elastiskt kan kraft appliceras i en negativ Z-riktning, se Figur 27.  

 

 
Figur 27: “Spännband” 
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6.1.3 Tving 

Detta koncept liknar standardlösningen så tillvida att spänningen i Z-led sker genom att skruva åt 

en skruv (Figur 25). Den skiljer sig från standardkonceptet genom att låsningen enkelt kan 

plockas bort från staven genom att skruva åt andra hållet och därmed få den vågräta balken att 

lossna från den fixerade lodräta balken (Figur 28). I detta koncept behövs fortfarande en träbit 

eller något liknande som skydd på CTC-kabelns ovansida. Då verktyget bockar CTC-kabel med 

varierande bredd är det omöjligt att designa en enda tryckbricka till tvingen som passar till alla 

CTC-kablar. På grund av detta är konceptet i behov av en träbit mellan tvingen och CTC-kabeln. 

 

 
Figur 28: Tving 

6.1.4 Gummilåsning 

Detta koncept använder sig av en konkavformad detalj i gummiliknande material. När klämman 

spänns åt i Y-led formas detaljen av samma krafter som fixerar CTC-kabeln. Detaljens form gör 

att vågräta spänningar får detaljen att elastiskt deformera och utsätter därmed CTC-kabeln för en 

kraft i Z-led. Gummidetaljen hålls fast i samma position på klämman med hjälp av räfflade 

kanter, se Figur 29. 

 

 
Figur 29: Gummilåsning 
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6.1.5 Skruvlåsning 

En idé som uppstod vid diskussion med produktionspersonal samt vid testning var att flytta den 

högra klämmans justerskruv så att den pekar åt samma håll som den vänstra (Figur 30). Syftet 

med konceptet är att “nollpunkten”, eller startläget för den vänstra klämman, alltid hamnar på 

samma plats. Detta skulle underlätta justering av slaglängden. Huruvida förändringen är möjlig 

med avseende på hållfasthet i verktyget är ej undersökt.  

 

 
Figur 30: Skruvlåsning åt samma håll 

6.1.6 Val av fastlåsning 

Samtliga fastlåsningskoncept diskuterades under ett internationellt möte med anställda från 

Hitachi/ABB:s amerikanska avdelning OPEX. Koncepten utvärderades inte individuellt utan 

diskuterades i allmänhet. Under mötet diskuterades vikten av fastlåsningens funktion, det vill 

säga förmågan att hålla fast CTC-kabeln under stora kraftansträngningar så att parterna i CTC-

kabeln inte skiftar från sin ursprungliga position. Det ansågs även oundvikligt att fortsätta 

använda små träbitar mellan fastlåsning och CTC-kabel.  

 

Utifrån detta definieras kriterier som fastlåsningskoncepten måste klara av för att ges möjligheten 

att vidareutvecklas. Tillhörande användarkrav användes också som kriterier, se Tabell 12. Se 

Tabell 10 för användarkrav. 

 

• Konceptet håller med säkerhet fast CTC-kabeln under stora belastningar (användarkrav 

nr. 1)  

• Konceptet är skonsamt mot CTC-kabeln (användarkrav nr. 10) 

• Konceptet är enkelt att använda för en operatör (användarkrav nr. 5) 
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Tabell 12: Utvärdering av lämplig fastlåsning 

Koncept Håller under last Skonsamt Lätt att använda Ta vidare? 

Överfallsklämma  Ja Ja Ja Ja 

Bygellåsning Ja Ja Ja Ja 

Spännband Nej Ja Ja Nej 

Tving Ja Ja Ja Ja 

Gummilåsning Nej Ja Ja Nej 

Skruvlåsning åt 

samma håll 

Ja Ja Ja Nej 

 

Konceptet “skruvlåsning åt samma håll” (Figur 30) ansågs enligt författarna vara ett rimligt 

koncept för att uppnå ett permanent nolläge för CTC-kabel vid mätning, oberoende av vilken 

tjocklek som skall bockas. Övriga mötesdeltagare påpekade dock att konceptet inte borde 

vidareutvecklas då den slutgiltiga produkten i första hand skall vara batteridriven. Det ansågs 

därför viktigare att fokusera på andra koncept och låta verktygets grundkonstruktion förbli 

oförändrad. Detta beslut styrks av Tabell 12 som visar att originalkonstruktionen 

(överfallsklämma) uppfyller de kriterier som ställts.  

 

6.2 Koncept för ställdon 
En förenklad modell av PDV 1040 ritades upp i 3D-CAD programmet SolidWorks enligt mått 

hämtade från ritningar i Hitachi/ABB:s interna databas. Denna grundmodell av verktyget kunde 

sedan monteras ihop med nedladdade 3D-modeller av respektive ställdon för att ge en bild av hur 

verktyget kan se ut i kombination med ställdonen (Figur 38–42). En jämförande tabell skapades 

där olika värden hämtades från tillverkarna och fylldes i, detta för att ge en överblick över de 

olika ställdonens egenskaper (Tabell 13). Det nuvarande ställdonet Enerpac RC53 markeras med 

gul bakgrundsfärg i tabellen och används som referens. Det bör påpekas att samtliga data för 

ställdonen ej funnits, dock anses den data som fanns tillgänglig vara tillräcklig för en rättvis 

jämförelse. 
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Tabell 13: Alternativa ställdon som kan användas i PDV 1040 

 

Linak 

LA36 
Linak 

LA37 

Thomson 

Electrak HD 

HD24-B160 

Parker EHA 

(D-motor, C-

bore) 

Bosch 

Rexroth 

EMC 80 
Thomson 

H-Track 
Enerpac 

RC53 

Typ  

Elektro- 

mekanisk 

Elektro- 

mekanisk 

Elektro- 

mekanisk 

Elektro- 

hydraulisk 
Elektro- 

mekanisk 
Elektro- 

hydraulisk Hydraulisk 

Vikt * [kg] 5.1 6.9 8.1 5.5 - 3.95 - 7.44 1.5 

Max. statisk last 

[kN] - - 18 - 23.3 22.41 - 

Max. dynamisk 

last [kN] 10 15 16 21.35 21.6 21.35 22.5 (350 bar) 

Max. motsatt 

dynamisk last 

[kN] 10 15 - 15.57  16 - 

Slaglängd [mm] 300 100 100 102 50–1500 50–400 79 

Hastighet utan 

last [mm/s] 3.2 11 7 84 25 11.43 - 

hastighet med 

max last [mm/s] 3 7 5 - - 3.3 - 

Totallängd 

ställdon [mm] 309 446 352 204.4 1663 223.5 165 

Figur nr. Figur 31 Figur 31 Figur 32 Figur 34 Figur 33 Figur 34 Figur 35 

*Vikt kan variera med konfigureringar av slaglängd och andra egenskaper 

6.2.1 Linak LA36 & LA37 

Koncept med Linak LA36 och Linak LA37 (Figur 31) togs fram under arbetet innan 

examensarbetets början. Dessa skapades genom att modifiera CAD-modellen för 

originalverktyget så att de nya ställdonen passade in. Koncepten med Linak ställdon når ej upp 

till kravet på 18–19,2 kN som ställts (kapitel 4.3.4), det uttrycktes även av handledare Norgren att 

verktyget blir för stort, då framför allt med Linak LA37. Detta uttryck har ej tolkats i 

användarkrav eller produktkrav, det anses dock vara viktigt att ha i åtanke vid senare konceptval.  
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Figur 31:Koncept för verktyget med Linak LA36 (vänster) respektive Linak LA37 (höger) (Lundin, 2021) 

6.2.2 Thomson Electrak HD 

Konceptet med Thomson Electrak HD (Figur 32) är snarlikt föregående koncept med Linak 

ställdon. Skillnaderna är att Thomson Electrak HD ger ut en något högre dynamisk last (Tabell 

13) samt att det är mer kompakt än Linak.  

 

 
Figur 32: Koncept för PDV 1040 med Thomson Electrak HD, elektromekanisk  
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6.2.3 Bosch Rexroth EMC 80 

CAD-modellen av detta koncept (Figur 33) visar att Bosch Rexroth EMC 80 är, i förhållande till 

grundmodellen av verktyget PDV 1040, mycket stor. Enligt uttalade behov måste det nya 

verktyget vara nära originalverktyget storleksmässigt (Norgren, 2021) och med detta i åtanke 

anses detta ställdon ej vara särskilt önskvärt i denna applikation.  

 

 
Figur 33: Koncept för PDV 1040 med Bosch Rexroth EMC 80, Elektromekanisk  

6.2.4 Parker EHA & Thomson H-Track 

Två koncept med elektrohydrauliska ställdon togs fram (Figur 34). Dessa ställdon är snarlika 

varandra, med liknande egenskaper (Tabell 13). En skillnad som bör noteras är att motorn på 

Parker EHA (Figur 34) är något längre i y-riktning än Thomson H-Track. Om verktyget förväntas 

uppnå den dynamiska lasten på 18–19,2 kN (kapitel 4.3.4) är enbart dessa koncept starka nog 

(Tabell 13).  
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Figur 34: Koncept för PDV 1040 med Parker EHA (V.) resp. Thomson H-Track (H.), elektrohydrauliska  

6.2.5 Enerpac RC53  

Originalverktygets ställdon Enerpac RC53 monterades även på grundmodellen för att ge en 

referens (Figur 35). Det anses fördelaktigt att det nya verktyget är nära originalet storleksmässigt, 

detta för att inte försvåra användande av verktyget (Norgren, 2021).  

 

 
Figur 35: Nuvarande PDV 1040 med Enerpac RC53, hydraulisk  
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6.2.6 Val av ställdon 

Valet av vilka ställdon som ansågs lämpliga att ta vidare i processen baserades på följande 

kriterier (Tabell 14), se Tabell 10 för användarkrav: 

 

• Uppnår kraft som beräknats vid laborationer i kapitel 4.3.4 (användarkrav nr. 1) 

• Ställdonet är av liknande storlek som originalverktygets hydraulcylinder (användarkrav 

nr. 4 & 6) 

 

Tabell 14: Utvärdering av lämpliga ställdon 

Ställdon Når upp till 

kraftbehov 

Liknande 

storlek 

Ta vidare? 

Linak LA36 Nej Ja Nej 

Linak LA37 Nej Nej Nej 

Bosch Rexroth 

EMC 80 

Ja Nej Ja, kraftbehov viktigast 

(betydelsefaktor i användarkrav, 

Tabell 10) 

Thomson 

Electrak HD 

Nej Ja Ja, tas med för jämförelse 

Parker EHA  Ja Ja Nej, räcker med ett E-H och H-Track 

är mer kompakt  

Thomson H-

Track 

Ja Ja Ja 

 

Enligt Tabell 14 anses Bosch Rexroth EMC 80, Thomson Electrak HD samt Thomson H-Track 

vara bäst lämpade för applikationen. Dessa tas vidare och presenteras i konceptkombination (kap. 

6.6).  

 

6.3 Koncept för mätbarhet 
Ett användarönskemål som framkom under intervjuerna var att implementera skalor på verktyget 

som tillåter operatören att mäta hur mycket verktyget bockar. I detta kapitel presenteras ett antal 

skisser på hur detta skulle kunna se ut.  

6.3.1 Analog mätskala 

En analog mätskala (Figur 36) som placeras både vid den högra och vänstra klämman möjliggör 

för operatören att noggrant avläsa och justera verktyget enligt önskemål. Konceptet består av två 

linjaler med mm-skala som limmas på verktygets basplatta.  
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Figur 36: Analoga mätskalor 

6.3.2 Digital mätskala 

Ett liknande koncept som föregående (Figur 36) togs fram men med en digital avläsning och 

display som visar aktuella mått i x- och y-led (Figur 37). Detta koncept är dyrare och mer 

komplicerat än föregående analoga koncept.  

 

 
Figur 37: Digital mätskala 
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6.3.3 Val av mätbarhet 

Valet att gå vidare med dessa koncept för mätbarhet definieras med hjälp av följande kriterier, se 

Tabell 15 för urval och Tabell 10 för användarkrav. 

 

• Lätt att avläsa hur mycket CTC-kabeln bockas (användarkrav nr. 2) 

• Mätbarheten är enkel att ställa in och tolka efter bockning (användarkrav nr 3 & 5) 

• Konceptet har en stryktålig konstruktion (användarkrav nr. 9) 

 

Tabell 15: Utvärdering av lämplig mätbarhet 

Koncept Bra synlighet  Enkel att använda Stryktålig Ta vidare? 

Mätskala Ja Ja Ja Ja 

Digital Ja Nej Nej Ja 

 

Trots tveksam utvärdering anses den digitala mätbarheten vara av vidare intresse för 

konceptutveckling. Delvis då den digitala mätbarheten kan appliceras på många olika sätt för att 

på sikt tillgodose ovanstående kriterier, samt ett önskemål från amerikanska kollegor under 

konceptmötet att implementera en digital lösning vid mån av tid. 

 

6.4 Koncept för justering av slaglängd 
I den nuvarande varianten av PDV 1040 justeras slaglängden (T) manuellt genom att vrida på en 

mutter som sitter monterad runt hydraulcylindern, se Figur 38. Det bör påpekas att den manuella 

lösningen ej är möjlig att använda i framtida koncept då det krävs att ställdonet är cylindrisk och 

med en diameter som liknar det hydrauliska ställdonet. Även om den manuella lösningens 

diameter skulle anpassas efter andra ställdon så är justeringen ej möjlig att genomföra på 

liknande vis som Figur 38 då andra ställdonskoncept kräver att ställdonet är helt fixerat i axiell 

riktning. Det anses dock fortfarande av intresse att använda detta koncept som en möjlig 

applicering tillsammans med andra koncept då manuell justering anses mer taktilt och lättanvänt 

för operatörerna (Murphy, 2021). 
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Figur 38: Nuvarande manuell justering av slaglängd 

En idé som uppkom var att implementera en elektronisk reglering av slaglängden, med 

inspiration tagen från ett elektromekaniskt ställdon från Thomson (Figur 32). Thomson Electrak 

HD använder sig av “limit switches” för att styra ändlägen i slaglängdens axel. I Figur 39 

påpekas att sensorernas brytförmåga kan påverkas om magnetiska komponenter är i närheten, 

detta indikerar att någon typ av magnetiskt aktiverad sensor används i konstruktionen. Figur 40 

presenterar ett koncept på en sådan lösning.   

 

 
Figur 39: Justering av slaglängd för Thomson Electrak HD (Thomson Industries, 2021b) 

Konceptet för justering av slaglängden vid användning av elektrohydrauliska ställdon (Figur 40) 

är inspirerat av lösningen som det elektromekaniska ställdonet Thomson Electrak HD använder 

(Figur 39). Detta nya koncept reglerar slaglängden med en mikrobrytare (alt. induktiv, magnetisk 

eller optisk givare, se Figur 41) som förflyttas i y-led till önskad slaglängd. När kolven från 

ställdonet når det inställda slutläget så bryter mikrobrytaren kretsen, vilket stannar ställdonets 

rörelse. Med detta koncept förväntas slaglängden kunna justeras med god precision.  
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Figur 40: Koncept för justerbar slaglängd med elektrohydrauliskt ställdon 

 

 
Figur 41: Slaglängdsreglering 
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Valet av sensor att ta vidare i konceptutvecklingen baseras på följande kriterier, se Tabell 16 för 

urval och Tabell 10 för användarkrav: 

 

• Sensorn är lätt att integrera i verktyget. Med avseende på mekaniska och elektriska 

egenskaper (användarkrav nr. 13) 

• Sensorn tål de kontamineringar som kan förekomma i en produktionsmiljö (damm, olja, 

fett etcetera). Bristande egenskaper kan vara att precision försämras i smutsiga miljöer 

(användarkrav nr. 2) 

 

Tabell 16: Utvärdering av lämplig sensor 

Variant av sensor Tål smuts Lätt att integrera Ta vidare? 

Mikrobrytare Ja, eventuellt* Nej Nej 

IR I mindre mängder Ja Nej 

Magnet Ja Ja Ja 

*Inkapslade varianter är tillgängliga 

 

6.5 Koncept för energiförsörjning 
Under möten och samtal med anställda på Hitachi ABB poängterades det att det omarbetade 

verktyget skall vara fritt från slangar. Detta beror främst på två anledningar. För det första är det 

viktigt att verktyget blir så portabelt som möjligt och inte är fastkopplat till tillhörande 

komponenter, såsom den nuvarande PDV 1040. Det nuvarande verktyget är kopplat med 

hydraulslang till en hydraulpump som på grund av sin tunga vikt är fastskruvad vid ett rullande 

bord (Figur 42). Den andra anledningen avser att reducera möjligheten till arbetsmiljöolyckor 

som kan inträffa. Under möten och intervjuer påpekades det att hydraulslangar täckta av glidande 

skyddshölje utgör både en halkrisk för anställda, samt en säkerhetsrisk då slangarna potentiellt 

kan brista och orsaka olyckor. Valet att reducera antalet kablar som går ifrån verktyget i den 

omarbetade versionen tillskriver sig både förbättringar inom säkerhetskrav (se kapitel 2.4) samt 

användarkrav nr 8: att verktyget ska vara portabelt (Tabell 10). 
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Figur 42: Nuvarande station för verktyget PDV 1040 

Två olika koncept gällande energiförsörjning genererades under arbetets gång. Det första 

konceptet bestod av en enskild elkabel som kan kopplas till valfritt vägguttag i fabriken. Detta 

ansågs rimligt då verktyget kommer vara beroende av elförsörjning oavsett typ av ställdon. Detta 

koncept ansågs dock otillräckligt då det bara gör verktyget portabelt inom radien av elkabelns 

totala längd, samt fortfarande utgör en halkrisk för anställda. Det andra konceptet innebar 

löstagbara batterier som fästs på verktygets kropp vid arbete. Likt andra eldrivna verktyg kan 

batterierna sedan tas bort och laddas eller bytas ut till fulladdade batterier för kontinuerlig drift av 

verktyget. Detta koncept ansågs lovande då det uppfyller ovan nämnda användarkrav samt 

reducerar halkrisker. Konceptet är dock i behov av vidareutveckling då rätt typ av batteri måste 

väljas för den typ av ställdon som slutligen kommer att användas i det nya verktyget. 

 

6.6 Konceptkombination 
När koncept tagits fram för de olika delarna av verktyget behövde dessa sedan kombineras med 

varandra för att få fram kompletta koncept för verktyget. En tabell med olika alternativ skapades 

där varje kolumn representerar olika delar/aspekter av verktyget (Tabell 17). En 

konceptkombinationstabell skapades sedan där de olika alternativen kombinerades (Tabell 18). 

Ställdonen förklaras med förkortningar och som beskrivs vidare i ordlistan.  
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Tabell 17: Konceptalternativ 

Överföra 

energi Energikälla Material  
Slaglängd 

styrning Mätbarhet 
Fastspänning 

(CTC) 
Anv. 

gränssnitt Styrförmåga 

Bosch EMC 

80 (E-M) 
Li-Ion batteri 

(lättast) Aluminium 
Manuell 

(mutter) Digital Överfallsklämma 
På/av 

knapp 
Trådlöst 

instrument 

Thomson 

Electrak (E-

M) 
Ni-MH batteri 

(tyngre) Stål 
Ställbar 

givare Linjal Tving  Display 
Knapp på 

verktyget 

Thomson H-

Track (E-H)  Mässing   Bygellåsning 
Fram/ 

tillbaka 
Dosa med kabel 

från verktyget 

 

Under samtal och diskussioner med anställda på Hitachi/ABB presenterades framställda koncept. 

Under mötets gång förtydligades vilka koncept som faktiskt var av intresse för 

uppdragsgivaren. Det förklarades att verktyget skall vara batteridrivet, alltså är en elkabel 

utesluten. Framtagna koncept för fastspänning av CTC-kabel ansågs intressanta, men oviktiga för 

det nya verktyget. Därav valdes det ursprungliga konceptet “Överfallsklämma” (Figur 25) till ett 

slutgiltigt koncept för fastlåsning. 

 

Tabell 18: Valda konfigureringar för koncept 

Alternativ 

Överföra 

energi 

Energi

-källa Material  

Slaglängds-

styrning 

Mät-

barhet 

Fastspänning 

(CTC) 

Anv. 

gränssnitt Styrförmåga 

I 
E-H (21.35 

kN) Li-Ion Aluminium 

Ställbar 

givare Linjal Överfallsklämma På/av knapp På verktyget 

II 
E-H (21.35 

KN) Li-Ion  Aluminium 

Ställbar 

givare Linjal Överfallsklämma På/av knapp 

Kabel från 

verktyget 

III 
E-M (16 

kN) Ni-MH Stål 

Manuell 

(mutter) Digital Tving Fram/tillbaka 

Kabel från 

verktyget 

IV 
E-M (21.6 

kN) Li-Ion  Aluminium 

Manuell 

(mutter) Digital Tving  Display 

Trådlöst 

instrument 

V 
E-M (21.6 

kN) Ni-MH Mässing 

Manuell 

(mutter) Linjal Bygellåsning Display 

Trådlöst 

instrument 

 

Alternativ I-II konfigurerades enligt författarnas egna uppfattningar av vad som bäst uppfyller 

kundkraven. Alternativ III-V skapades med mer slumpmässiga konfigureringar, detta för att ge 

kontrast till de enligt författarna bästa alternativen. Dessa konceptkombinationer kunde sedan 

föras vidare till en Pughmatris för att utvärdera vilket som visade sig vara det bästa, se kapitel 

7.1.   
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7 Konceptval & vidareutveckling av koncept 

I detta kapitel presenteras processen som författarna följde för att välja ut det/de koncept som 

verkar vara mest trolig(a) att uppfylla de användarkrav som ställts. Med hjälp av en Pughmatris 

kan koncepten som skapades i föregående kapitel sållas och ett slutgiltigt koncept väljs ut. 

 

7.1 Slutgiltigt konceptval  
Baserat på användarkraven samt interna diskussioner formulerades urvalskriterier till 

Pughmatrisen (Tabell 19). För att ge rättvisa jämförelser av koncepten beslutades det att utesluta 

urvalskriterier på vikt samt pris, då dessa faktorer alltid gav koncepten sämre betyg än referensen 

och ansågs mindre viktiga vid samtal med anställda och handledare. Se bilaga 1 för tidigare 

konceptvalsanalyser och konceptkombinationer.  

 

Vid diskussion med handledare samt amerikanska kollegor från Hitachi ABB Power Grids 

framkom det att verktygets vikt är av mindre relevans då verktyget i praktiken inte behöver lyftas 

vid användning. Lindningsmontörerna hänger verktyget i en anordning med tillhörande motvikt, 

därav tillåts verktyget väga mer än referensen utan att försämra dess användarvänlighet eller 

ergonomiska egenskaper (Murphy, 2021). Priset exkluderades i matrisen då detta ansågs mindre 

relevant, syftet med arbetet var att konstruera ett välfungerande verktyg som kan tillåtas vara 

dyrare än originalverktyget. 
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Tabell 19: Pughmatris för de olika koncepten från Tabell 21 

Urvalskriterier (betydelsefaktor) I II III IV V X (Referens) 

Hög flexibilitet/ kraft (5) −1 −1 −2 −1 −1 0 

Snabb bearbetning (3) 0 0 −2 −1 −1 0 

Låga servicekrav (2) 2 2 1 1 1 0 

Hög precision (5) 1 1 2 2 2 0 

Hög mätbarhet (4) 2 2 2 2 2 0 

Slitstark (2) −1 −1 2 −1 −2 0 

Lätt att flytta runt (4) 2 1 1 −2 −2 0 

Lätt att fixera CTC-kabel (3) 0 0 0 1 1 0 

Säker att använda (3) 1 2 2 2 2 0 

Lätt att använda (4) 1 1 −2 −1 −1 0 

Summa poäng 7 7 4 2 1 0 

Summa viktad poäng 25 24 10 7 5 0 

Placering 1 1 2 3 4 5 

Fortsätta? Ja  Ja  Nej Nej Nej - 

 

Koncepten poängsattes på en skala (-2) till 2, där 0 motsvarar referensens värde. Denna värdering 

ger en mer noggrann jämförelse av koncepten, då ett koncept inte enbart kan vara antingen bättre 

eller sämre än referensen. Resultatet av poängsättningen visade att koncept I och II var bäst 

baserat på urvalskriterierna.  

 

Pughmatrisens urvalskriterier viktades även baserat på användarkravspecifikationens 

betydelsefaktorer (Tabell 10), detta gav olika summor som dock fick samma rangordning som de 

oviktade summorna. Det beslutades i samråd med handledare att koncept I skall väljas och 

vidareutvecklas då en utgående sladd från verktyget anses vara en säkerhetsrisk (Norgren, 2021). 

 

7.2 Vidareutveckling av koncept 
När det slutgiltiga konceptet valts ut visade det sig vara nödvändigt att utföra beräkningar samt 

vidare undersökningar för att fastställa hur funktionen av verktyget enligt valt koncept kan 

säkerställas. Detta inkluderar vilka batterier som kan användas samt hur reglersystemet för 

slaglängden kan konstrueras. 

 

7.2.1 Val av batteri 

För att välja ett lämpligt batteri behöver först energibehovet för det valda ställdonet beräknas, och 

sedan behöver batteriets interna komponenter och dess egenskaper jämföras med energibehovet. 
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Ett önskemål från den amerikanska avdelningen var att integrera samma batteri som ett av de 

verktyg som används på avdelningen använder, detta visade sig dock ej vara genomförbart, se 

bilaga 2. När ett lämpligt batteri hittats anses konceptet färdigutvecklat och kan tas vidare i 

processen.  

 

Beräkning av energibehov 

När valet att använda ställdonet Thomson H-Track gjorts kunde exakta krav på elförsörjning 

definieras. Enligt tillverkaren Thomson (Thomson Industries, u.å.b) kräver verktyget olika 

spänningar och strömmar beroende på hur ställdonet konfigureras (Tabell 20).  

 

Tabell 20: Kraftbehov för Thomson H-Track (Thomson Industries, u.å.b) 

 
 

Efter granskning av datablad (Thomson, b, u.å.) krävs “Motor Code 2” för att ställdonet skall ge 

ut den kraft som efterfrågas i applikationen. Det beslutas att “Operating Code 24” samt “Motor 

Code 2” är bäst lämpad. Detta beslut tas då “Maximum Current Requirement” är mycket hög vid 

12V, samt att 48V-batterier ej är tillgängliga i det format som efterfrågas (electricbike, 2017). 

 

Nedan presenteras ekvation (7) för att förstå hur stor kapacitet som krävs av ett batteri givet 

värden för ström (I) som fås genom värden för elektrisk effekt och elektrisk spänning enligt 

ekvation (8), tid i arbete (t) samt den elektriska laddningen som önskas kvarvara i batteriet efter 

utfört arbete (Q) (jCalc, 2021).  

 

𝐵𝑙𝑖−𝑖𝑜𝑛 =  
100 ∙ 𝐼 ∙𝑡

100−𝑄
    (7) 

 

𝐼 =  
𝑃

𝑈
     (8) 

 

𝐵𝑙𝑖−𝑖𝑜𝑛 = Batteriets kapacitet, uttryckt i Ampere per timme [Ah] 

I = Elektrisk ström, uttrycks i Ampere [A] 

t = tid, uttrycks i antal timmar [h] 

Q = Procentuell laddning kvar i batteri efter maximal urladdning [%] 

P = Elektrisk effekt, uttryck i Watt [W] 

U= Elektrisk spänning, uttrycks i Volt [V] 
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Tabell 21 presenterar olika värden enligt ekvation (7) som jämförs med varandra. Initialt antogs 

att en rimlig drifttid (t) bör vara cirka 20–30 minuter (0.33 - 0,5 h), resultat med dessa tider ses i 

alternativ 1–3 (Tabell 21). Vid diskussion med handledare uppstod betydligt mindre värden, det 

uppskattades att drifttiden under en arbetsdag kan understiga tio minuter. För att ge en nedre 

gräns på det förväntade värdet antogs en drifttid på sex minuter (0,1 h). Resultat av detta ses i rad 

4–6 (Tabell 21).  

 

Även strömbehovet varierades i Tabell 21 vilket gav olika värden på kapacitetsbehovet. Det 

antogs att en nominell ström kan fås enligt följande ekvation (8): 

 

𝐼𝑁𝑜𝑚 = P / U = 560W / 24V = 23.3 A 

 

Den antagna nominella strömmen (𝐼𝑁𝑜𝑚) applicerades i den första och femte raden (Tabell 21). 

Det antogs även att strömmen kan anta ett något högre värde, för att ge marginal till 

beräkningarna användes då ett värde på 𝐼𝑀𝑎𝑟𝑔 = 30 A, se rad två och fyra (Tabell 21).  

Ett annat alternativ är att anta ett lågt värde. Hitachi ABB Power Grids i Ludvika använder 

mycket sällan så stora kabel som extremfallet med CTC-kablar på 25 mm x 50 mm (Gustavsson, 

2021), därav kan det antas att verktyget ej utsätts för stora belastningar. Vid mindre belastning 

minskar också effektbehovet (Figur 43), därför antas att ett värde på 𝐼𝑀𝑖𝑛= 10 A är rimligt på 

fabriken i Ludvika samt liknande fabriker på andra platser i världen, se rad tre och sex i Tabell 

21. En övre gräns lades även in i tabellen, se rad sju i Tabell 21. De värden som användes var 

mycket höga och anses ej realistiska i praktiken, syftet var att undersöka ett extremvärde. 

Strömmen valdes till 𝐼𝑀𝑎𝑥= 50 A, vilket är den maximala strömmen som verktyget kan förbruka i 

den valda konfigurationen enligt Tabell 20. 

 

Även medelvärdet på samtliga beräkningar beaktades, se alternativ “Medelvärde” (Tabell 21). 

Detta värde antas som ett riktvärde vid utvärdering av lämpliga batterier.  

 
Tabell 21: Beräkningar batterikapacitet (Bli-ion) enligt ekvation (7) 

Nummer P [W] U [V] I [A] t [h] Q [%] 𝑩𝒍𝒊−𝒊𝒐𝒏  [Ah] 

1 560 24 23.3 (𝐼𝑁𝑜𝑚) 0.33 20 9.7 

2 560 24 30 0.5 20 18.75 

3 560 24 10 0.33 20 4.16 

4 560 24 30 0.1 20 3.75 

5 560 24 23.3 0.1 20 2.91 

6 (min. värde) 560 24 10 0.1 20 1.25 

7 (max. värde) 560 24 50 0.33 20 20,625 

8 (medelvärde) 560 24 25.23 0.24 20 8,735 
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Figur 43: Last-strömkurva för DC-motorer (MotionControlTips, 2015) 

 

Lämpliga batterier 

Batterier av typen Kobalt presenterades tidigt som ett potentiellt förslag (Figur 44), dessa 

batterier används på fabriker i USA och är därför ett fördelaktigt alternativ för implementation i 

PDV 1040 (Murphy, 2021).  

 

 
Figur 44: Visar Kobalt 24v MAX LITHIUM ION 4.0 Ah (Lowes, u.å.a) 

För att förstå vilken maximal urladdning som kan förväntas hos Kobalt batterierna är det 

nödvändigt att undersöka vilka celler som batteriet är uppbyggd av. Under rapportens utformning 

hittades inga relevanta artiklar som beskriver konstruktionen i detalj. Vid fördjupad undersökning 

kunde författarna slutligen hitta hobbyelektriker som monterat isär batterier av den typ som 

undersöks. I denna videoessä kan man tydligt se att cellerna består av typen 21700-40T från 

tillverkaren Samsung (Figur 45), att de är seriekopplade och att batteriet består av totalt sex celler 

(Vuaeco, 2020).  
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Figur 45: Visar Samsung INR21700-40T (18650BatteryStore, u.å.) 

Enligt artikeln Energy Density of Cylindrical Li-Ion Cells: A Comparison of Commercial 18 650 

to the 21 700 Cells (Quinn et al. 2018) är 21 700 den nya industristandarden, vilket också tydligt 

förklaras i den tidigare videoessän (Vuaeco, 2020). Med validitet på att det är rätt typ av cell som 

används i önskat batteri undersöks cellens specifikationer på tillgängliga företag som är 

återförsäljare av Li-ion batterier (Figur 45). Denna data presenteras i Tabell 22. 

 
Tabell 22: Specifikation för Li-ion 21700-40T cell 

Nominell kapacitet (𝐾𝑁𝑜𝑚) 4000 mAh (4.0 Ah) 

Nominell spänning (𝑈𝑁𝑜𝑚) 3.6 V 

Kontinuerlig urladdning (𝐴𝑀𝑎𝑥) 35 A 

 

Genom att parallellkoppla två batterier av samma typ med varandra ökar kapaciteten (Ah) med 

det dubbla, medan spänningen (V) hålls på samma nivå (Battery University, 2020). Batteriernas 

totala urladdnings kapacitet (𝐴𝑀𝑎𝑥) dubbleras också under parallellkoppling men tappar på grund 

av olika förluster ca 10% av sin totala kapacitet (Nicoson, u.å.). 

 

Slutresultatet av två parallellkopplade Kobalt batterier av typen 24V 4ah ger en spänning på 24 

V, en kapacitet på 8 A.h och en maximal urladdningsförmåga på 63 A. Urladdningsförmågan 

överstiger därmed strömbehovet på det utvalda ställdonet, se Tabell 20. 

 

Konceptet med två Kobalt 4.0 Ah batterier hamnar något under det beräknade medelvärdet 

(𝐵𝑙𝑖−𝑖𝑜𝑛 medelvärde = 8,75 Ah) (Tabell 21) då batterierna tillsammans endast uppnår 8.0 ah, det 
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beslutas dock att konceptet är tillräckligt bra för att tas vidare och användas i den slutgiltiga 

prototypen.  

 

Genom att omformulera ekvation (7) till ekvation (9) kan tiden (t) beräknas för att se hur länge 

verktyget kan hållas i drift under specifika förhållanden. Det anses av intresse att undersöka den 

typiska belastningen under normalt arbete (se Tabell 21), samt det maximala strömbehovet som 

ställdonet kräver (Tabell 20). Se Tabell 23 för beräknade värden enligt ekvation (9).  

 

𝑡 =  
𝐵𝐿𝑖−𝑖𝑜𝑛 ∙ (100−𝑄)

100 ∙ 𝐼
       (9)   

 
Tabell 23: Driftegenskaper med vald konfiguration av batterier 

I [A] Q [%] 𝑩𝒍𝒊−𝒊𝒐𝒏 [Ah] t [h] t [min] 

25.25 (medel) 20 8.0 0,254 15,22 

50 (max) 20 8.0 0,128 7,68 

 

 

Vid diskussion med handledare framkom ett behov av att verktyget kan anpassas beroende på 

vilken fabrik som brukar verktyget. De batterier som valdes till det slutgiltiga konceptet har en 

kapacitet som överskrider behovet i exempelvis fabriken i Ludvika (Burlin, 2021). Ett alternativ i 

detta fall är att byta ut Kobalt 24V 4.0 Ah mot batterier med lägre kapacitet, och därmed lägre 

vikt. Detta har ej undersökts vidare men det anses genomförbart då tillverkaren Kobalt har 

batterier i samma produktserie som erhåller lägre kapaciteter (Lowes, u.å.b).  

 

I samband med diskussionen angående batterier med lägre kapacitet upptäcktes att Kobalts 

batterier ej är tillgängliga att köpa i Sverige. Alternativa batterier finns dock tillgängliga i 

Sverige, förslagsvis kan batterier från tillverkaren Greenworks användas (Figur 46). 

 

 
Figur 46: Greenworks 24V MAX 4.0 Ah (Greenworks, u.å.) 
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Detta alternativ undersöktes ej vidare då det ej ansågs relevant för examensarbetets syfte att 

vidareutveckla verktyget till den grad att det är anpassningsbart till samtliga globala intressenter, 

syftet var snarare att enbart utveckla ett koncept för ett elektriskt verktyg. Detta problem uppstod 

i ett mycket sent skede av arbetet, därav anser författarna att önskemålet kan undersökas vidare 

av företagets interna konstruktörer i ett senare skede. Det antas av författarna att mindre 

modifieringar krävs för att anpassa Greenworks batterier till verktyget, exempelvis bör 

kontaktstycket som batterierna kopplas på konstrueras om för att passa Greenworks gränssnitt. 

Det bör även undersökas vilka celler som batteriet är uppbyggt av för att avgöra om kraven för H-

Track uppnås (Tabell 20).  

7.2.2 Slaglängdsreglering 

För att vidareutveckla konceptet kring slaglängdsreglering (kap. 6.4) undersöktes vilka 

komponenter som kan väljas för att uppfylla funktionen. För att reglersystemet skall fungera 

behövs följande: 

 

• Signal vid uppnådd slaglängd, genererad av lämplig givare 

• Relä som bryter motorkretsen vid uppnådd slaglängd 

 

En ersättare till elektromagnetiska reläer är s.k. halvledarreläer (Solid State Relay, SSR). Dessa 

har inga rörliga delar och klarar av stora likströmmar samt kan styras av svaga likströmmar 

(ElectronicsTutorials, u.å.), detta möter de krav som ställs på reglersystemet i verktyget. Ett SSR 

från tillverkaren Crydom valdes ut, se Figur 47.  

 

 
Figur 47: Halvedarrelä (RS Components, u.å.) 

För att styra halvledarreläet krävs en signal (“INPUT” i Figur 48), och det beslutades av 

författarna att en magnetsensor av Reed-typ (Figur 49) var lämplig i denna applikation, då denna 

typ av brytare är vanlig i liknande likströmskretsar (Gmeinder, 2016). Reed-brytaren skall vid 

önskad position bryta kretsen vilket öppnar halvledarreläet och stannar ställdonet. Det är även 

nödvändigt att implementera en diod i kretsen, detta skyddar reläet från eventuella kortslutningar 

som kan uppstå vid öppning av reläet (Cyburt, 2017). Diodens korrekta placering i kretsen 

illustreras i Figur 48. 
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Figur 48: Kopplingsschema halvledarrelä (Crydom, 2020) 

 
Figur 49: Reedsensor av modellen D-F9H (Allied Electronics & Automation, u.å.) 

  



61 

 

8 Slutkonstruktion 

Detta kapitel behandlar konstruktion av det slutgiltiga konceptet i SolidWorks, valda 

delkomponenter, koppling av styrsystemet samt kostnads- och viktuppskattning. Dessa 

presenteras i form av bilder och tabeller. 

 

8.1 Konstruktion av slutgiltigt koncept 
Figur 57–59 presenterar den slutgiltiga konstruktionen med bilder från huvudsammanställning i 

SolidWorks. Se bilaga 5 för mer detaljerade bilder på konstruktionen. Den slutgiltiga 

konstruktionen är en vidareutveckling av originalkonstruktionen där stor vikt lades vid att ej 

kompromissa på verktygets ursprungliga funktioner och egenskaper. Figur 50 visar en isometrisk 

vy på slutkonstruktionen där dess huvudkomponenter är synliga. Ställdonet monterades vid 

samma position som den ursprungliga hydrauliska cylindern. För att fixera ställdonet ersattes den 

ursprungliga infästningen med en ny variant, detta var nödvändigt då tillverkaren av ställdonet 

påpekar att det måste fixeras vid dess övre ögla (Thomson Industries, 2019d). Ställdonet omges 

av ett plåthölje, delvis för att skydda ställdonet men även för att montera batterier och övrig 

elektronisk utrustning.  

 

 
Figur 50: Batteridrivet bockverktyg - isometrisk vy 
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Slaglängden justeras genom att föra “släden”, (se Figur 51), längs den graderade skalan märkt 

med “Linjal”. Beroende på önskad slaglängd positioneras släden i motsvarande läge. Reed-

brytaren sitter monterad i släden och läser av magneten som monterats i den högra klämmans 

aluminiumgods. Se bilaga 5 för utförlig dokumentation av funktionsprincipen.  

 

 
Figur 51: Batteridrivet bockverktyg - slaglängdsjustering 

Figur 52 presenterar hur interna elektriska komponenter monterats i plåthöljet som omger 

ställdonet, detta inkluderar knappar, batterier och solid state-reläet. För att tydliggöra placeringen 

av komponenterna har ställdonet delvis dolts. Kabeldragning är ej inkluderad i arbetets 

omfattning och har därför ej behandlats i modelleringen av verktyget.  

 

 
Figur 52: Batteridrivet bockverktyg - skyddshölje & innanmäte 

 

8.1.1 Komponentlista 

Tabell 24 presenterar en komponentlista där de för arbetet viktigaste komponenterna inkluderats. 

Se bilaga 4 för komplett komponentlista med samtliga ingående komponenter i verktyget. 
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Tabell 24: Kortfattad version av komponentlista 

Komponent Namn Artikelnummer 

Ställdon Thomson H-Track H3N_24_2A13_D_04 

Batteri Kobalt 24v 4.0 Ah KB 424–03 

Reed-sensor SMC Solid State NC  D-F9H 

Solid state-relä Crydom PowerPlus 60A DC60D60 

 

8.1.2 Elektrisk konstruktion 

Med samtliga konfigureringar av komponenter som valts (Tabell 24) kunde ett principiellt 

kretsschema ritas, se Figur 53. Då mer ingående elektriska beräkningar avgränsats i arbetet är 

kretsschemat enbart skapat för att ge en bild över hur ställdonets styrsystems grundläggande 

konstruktion kan se ut. Vid eventuell konstruktion av fysisk prototyp bör detta kretsschema 

vidareutvecklas och kontrolleras av eltekniskt behörig personal. 

 

 
Figur 53: Principiellt kretsschema för ställdonet 

 

8.2 Kostnads- och viktuppskattning av färdig konstruktion 
I enlighet med kapitel 3.2.3 undersöktes den färdiga konstruktionen med ändamålet att välja 

material, tillverkningsmetod, kostnad och vikt på tillverkade och inköpta komponenter (se bilaga 

4). Ritningar på den slutgiltiga konstruktionen presenteras inte i denna rapport då dessa enbart är 

av intresse för företaget Hitachi/ABB och inte godkänts som en offentlig handling. I beräkningen 

av tillverkningskostnad och vikt inkluderades samtliga ingående delar i verktyget. Detta 

inkluderar kvarvarande komponenter från originalverktyget, nya eller modifierade versioner av 

befintliga komponenter samt inköpta komponenter.  
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De komponenter som var i behov av tillverkning undersöktes med hjälp av “Costing” funktionen 

i programmet SolidWorks. Denna funktion tar främst hänsyn till materialkostnader samt 

tillverkningskostnader. Lämpliga konfigureringar gjordes för respektive komponent vilket 

genererade uppskattningar på kostnaderna. En av dessa konfigurationer var att tillverka en 

produktserie av totalt 100 verktyg för att få ner diverse tillverkningskostnader.  Dessa 

uppskattningar anses vara något missvisande då SolidWorks ej klarar av att ta hänsyn till 

samtliga faktorer som kan påverka kostnaden (Holmberg & Zhu, 2012) men i syfte att ge en 

approximativ prisbild ansåg författarna att de beräknade värdena var av godtagbar tillförlitlighet. 

Tabell 25 visar en sammanfattning av de beräknade kostnaderna för den slutgiltiga 

konstruktionen och den ursprungliga varianten av verktyget PDV 1040, se bilaga 4 för komplett 

lista där samtliga delkomponenter presenteras.  

 

Tabell 25: Kostnader för verktyget (omräknat från dollarkurs 2021-05-23) 

Typ av kostnad  Slutgiltig konstruktion 

Kostnad [kr] 

Ursprunglig konstruktion 

Kostnad [kr] 

Tillverkade komp. 6 504 5 126 

Saknade originalkomponenter 

(CAD) 

- 500* 

Inköpta komp. 1 826 379 

Ställdon 5 000 4 740 

Batterier 996 - 

Tot. kostnad - hela verktyget 14 326 10 745 

*Antaget värde baserat på konstruerade CAD-modeller av liknande volym och komplexitet 
 

Med hjälp av programmet SolidWorks funktion “Mass Properties” definierades varje komponent 

som var i behov av tillverkning med vikt baserat på komponentens materialval och volym. 

Inköpta komponenters vikt kunde bestämmas hos de leverantörer som produkten kom ifrån. I 

Tabell 26 presenteras det sammanfattade resultatet för den slutgiltiga konstruktionen samt vikten 

för det ursprungliga verktyget. Den ursprungliga konstruktionens vikt bestämdes genom att 

summera de komponenter som är bestående från den ursprungliga konstruktionen adderat med 

vikten för det tidigare hydrauliska ställdonet, se Bilaga 4 för detaljerad information.  
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Tabell 26: Verktygets vikter 

Del av verktyget Slutgiltig konstruktion  

Vikt [kg] 

Ursprunglig konstruktion 

Vikt [kg] 

Tillverkade komp. 9.20 5,38 

Saknade originalkomponenter (CAD) - 1,03* 

Inköpta komponenter 1,17 0,44 

Ställdon 4,46 1,51 

Batterier 0,85 - 

Tot. vikt - hela verktyget 15.68 8,36 

*Vikt uppmätt på fabriken i Ludvika i samband med utförande av experiment 

 

I Tabell 27 presenteras en sammanfattning av antalet komponenter för respektive konstruktion. 

Antalet inköpta fästelement för slutgiltig konstruktion innefattar totalt 48st skruvar och muttrar. 

För den ursprungliga konstruktionen är antalet 11st.  

 

Tabell 27: Verktygets komponenter 

Del av verktyget Slutgiltig konstruktion  

[antal] 

Ursprunglig konstruktion 

[antal] 

Tillverkade komponenter: 

oförändrade 

21 26 

Tillverkade komponenter: 

modifierade 

3 - 

Tillverkade komponenter: 

nykonstruerade 

13 - 

Inköpta komponenter:  övrigt 23 12 

Inköpta komponenter: fästelement 48 11 

Tot. antal - hela verktyget 108 49 
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9 Analys  

Detta kapitel behandlar analyser av det arbete som utförts samt det färdiga 

konstruktionsförslaget med avseende på prestanda, vikt samt kostnad. Även jämförelser av det 

nya verktyget mot originalverktyget analyseras. 

 

9.1 Prestanda och uppfyllande av produktkrav 
Tabell 28 presenterar verktygets prestanda och egenskaper som jämförs med givna 

produktkrav. För att analysera huruvida det slutgiltiga konstruktionsförslaget nådde upp till de 

produktkrav som formulerats jämfördes målvärden från produktkravspecifikationen med 

uppmätta värden på slutkonstruktionen. De produktkrav vars uppmätta värde uppnådde eller 

överträffade målvärdet ansågs godkända medan de produktkrav vars uppmätta värde ej uppnådde 

målvärdet ansågs icke godkända. Det bör dock påpekas att de produktkrav som ej godkändes inte 

påverkar verktygets funktion till den grad att konstruktionen i sin helhet underkänns enligt 

författarnas uppfattning.  
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Tabell 28: Uppfyllande av produktkrav 

Egenskap 

nr Mätbar egenskap 

Betydelsefaktor 

(1–5) Enhet Målvärde 

Uppmätt 

värde Godkänd? 

1 Utgiven kraft 5 kN 22.5 21.35 Ja* 

2 Klämmans dimensioner 4 mm 50 x 53 50 x 53 Ja 

3 Justering klämma 5 mm 16–25 16–25 Ja 

4 Justering slaglängd 5 mm 0–35 0–35 Ja 

5 

Justering Ca 

(Crossover) 5 mm 30–75 60–75 Ja 

6 Maximal vikt 3 kg 18 15,67 Ja 

7 Inga vassa kanter 3 grader >90 90 Nej 

8 Elektrisk drivning 5 Ja/nej Ja Ja Ja 

9 

Installering av CTC-

kabel 3 s 30 

Ej 

uppmätt - 

10 Antal komponenter 2 Antal 58  108 Nej 

11 Arbetsområdets radie 3 m 3 Ej aktuell - 

12 

fallhöjd (olycka) utan 

deformation 1 m 1,5 

Ej 

uppmätt - 

13 Justerbar hastighet 4 Ja/nej Ja Nej Ja** 

14 Maximal hastighet 2 mm/s 5 3 Ja 

15 

Dimensioner mellan 

rörliga komponenter 4 mm 15 0 Ja 

16 

Skala för 

avläsning/justering 5 

Ja/ 

Nej Ja Ja Ja 

17 

Maximalt tryck mot 

kabeln (z- led) 2 MPa <69 

Ej 

uppmätt - 

18 

Maximal 

tillverkningskostnad 1 kr 20 000 14 326 Ja 
*Målvärde ansågs högre än nödvändigt, enligt testning (kapitel 4.3) är lägre utgiven kraft godtagbar 
**Användarkrav ansågs ej vara relevant då slaglängdsjustering eliminerar behovet av justerbar hastighet, se kapitel 

10.1 
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9.2 Jämförelse av ny konstruktion och originalkonstruktion 
Det ansågs vara av intresse att jämföra den nya konstruktionen med originalet, detta för att 

utvärdera hur väl det nya verktyget står sig i jämförelse med originalet med avseende på kostnad, 

vikt samt komponentantal. I Figur 54 presenteras de båda versionerna sida vid sida. 

 

 
Figur 54: Ny konstruktion (vä.) samt originalkonstruktion (hö.) som saknar hjälptving och hydrauliskt ställdon 

9.2.1 Tillverkningskostnadsanalys av slutgiltig konstruktion 

I enlighet med produktkraven (Tabell 11) är det av intresse att uppskatta tillverkningskostnaderna 

för den slutgiltiga konstruktionen. Sammanfattningen Tabell 25 visar att priset mellan 

slutkonstruktionen och originalkonstruktionen skiljer sig med ca 3 600 kr. Märk väl att detta 

enbart är en beräkning på antagen tillverkningskostnad genom ett CAD-program och 

komponentkostnaderna är framtagna från företag som säljer sina produkter till privatpersoner. 

Företaget Hitachi/ABB:s kontaktnät kan troligtvis sänka dessa kostnader avsevärt. Exempelvis 

anser författarna till denna rapport att priset för Reedsensorn (se bilaga 4) är ovanligt hög och 

borde kunna reduceras till en fjärdedel av sitt nuvarande pris om komponenten beställs av ett 

större företag. Enligt konversation via e-post med tillverkare av ställdonet H-Track (bilaga 4) var 

priset enbart en teoretisk siffra. Vad den faktiska kostnaden skulle bli för Hitachi/ABB är omöjlig 

för författarna att uppskatta. Kostnaderna för de komponenter som är i behov av tillverkning (6 

504 kr) kan sannolikt också reduceras med ca 10–20% med avseende på att företaget kan 

inhandla råvaror för en mindre kostnad än den som användes för framtagning av prisunderlaget, 

samt kan utföra mer konkreta beräkningar på bearbetningskostnader för att tillverka önskvärda 

komponenter. Den slutgiltiga konstruktionens pris (14 326 kr) kan tyckas högt, men ligger 

fortfarande under gränsen för det pris som definierats i produktkravsspecifikationen. Författarna 
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anser att kostnaden bör kunna sänkas ytterligare, detta med mer väldefinierade och optimerade 

tillverkningsmetoder för att reducera produktionssupportkostnaderna. 

 

Författarna inser att antalet fästelement för den slutgiltiga konstruktionen är högre än tidigare 

förväntat, totalt 48 jämfört med originalverktygets 11 (Tabell 27). Då verktyget skall klara av 

stora krafter genom bockning och vara robust nog för att inte deformeras av fall på upp till 1,5 m 

(se Tabell 28) ansågs det nödvändigt att konstruera verktyget med detta i åtanke. Vid ett mer 

omfattande arbete hade det varit av intresse att integrera fler komponenter tillsammans. 

Exempelvis hade det varit av intresse att integrera batterihonorna samt start- och stoppknapparna 

med det plåthölje som omsveper det elektrohydrauliska ställdonet. Vid vidareutveckling anses det 

inte omöjligt att höljet kan bestå av en formsprutad plastkomponent med utrymme för att 

installera de interna elektriska komponenterna.  

 

Enligt Figur 54 skiljer sig den slutgiltiga konstruktionen något från originalkonstruktionen. Som 

visat i Tabell 26 väger det nya konstruktionen nästan dubbelt så mycket som 

originalkonstruktionen. Detta har främst att göra med vikten på det elektrohydrauliska ställdonet 

som trots sin lilla storlek i jämförelse med liknande ställdon (se kapitel 6.2) väger 4.46 kg. 

Antalet nya komponenter som behövs för att förankra det elektrohydrauliska ställdonet spelar 

också en viktig roll i den totala vikten. 

 

9.3 Sammanfattad analys av frågeställningar 
Vid analys av arbetets syfte användes frågeställningarna som grund. I detta avsnitt presenteras 

frågeställningarna enligt kapitel 1.4 och därefter följer sammanfattande analyser av respektive 

frågeställning.  

9.3.1 Frågeställning 1: Vilka krav och önskemål har användarna på 
bockverktyget? 

Frågeställningen besvarades genom att utföra kvalitativa intervjuer på Hitachi/ABB men även 

semistrukturerade intervjuer med amerikanska kollegor. De intervjusvar som gavs samt övriga 

synpunkter/önskemål som uppstod lade grund till den användarkravspecifikation som sedan 

formulerades. Även ISO:45001 (kapitel 2.4) ansågs av intresse att beakta under formulering av 

användarkrav, exempelvis användarkrav nummer 7 (Tabell 10) som påpekar att verktyget skall 

vara säkert att använda.  

 

Företagets viktigaste krav utmynnade dock i att verktyget inte längre skulle vara hydrauliskt och 

ska kunna bocka alla typer CTC-kabel med stor noggrannhet på slaglängden utan att skada 

kabeln. Övriga användarkrav som presenteras i Tabell 10 representerar önskvärda egenskaper 

som denna rapport ämnat att tillfredsställa. 

9.3.2 Frågeställning 2: Vilka delkomponenter kan väljas för att uppnå ställda krav 
och önskemål? 

Utifrån de användarkrav som formulerats kunde sedan en produktkravspecifikation skapas där 

samtliga användarkrav täcktes av produktkraven. Ett antal produktkrav var ej möjliga att 

definiera enbart med hjälp av användarkraven, det krävdes vidare undersökningar för att 
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exempelvis ta reda på den kraft som var nödvändig för att uppnå användarkravet gällande de 

CTC-dimensioner som önskades bockas, detta undersöks i kapitel 4.2 -  4.3.   

 

Med en färdig produktkravspecifikation övergick arbetet till att undersöka vilka delkomponenter 

som kan väljas för att uppnå de produktkrav som definierats. Inledningsvis undersöktes vilka 

ställdon som uppnår kraven för kraftbehovet. Dessa ställdon jämfördes med varandra och 

originalkonceptet genom att montera dem på verktyget i SolidWorks. Detta i kombination med en 

tabell innehållande respektive ställdons egenskaper (Tabell 13) gjorde att lämpliga ställdon 

valdes ut och togs vidare i konceptgenereringen.  

 

Vidare utfördes konceptgenerering enligt 5-stegsmetoden (kapitel 2.7) där författarna bland annat 

själva tog fram förslag på hur de olika produktkraven kunde efterföljas, samt konstruerade 

koncept baserade på samtal och intervjuer. Detta resulterade i ett antal lovande koncept vilka 

tillsammans med koncept på ställdon togs vidare till en konceptkombinationstabell (Tabell 18) 

och slutligen Pughmatriser (Tabell 19). Ett slutgiltigt koncept valdes ut med Pughmatris samt 

intern diskussion, detta togs vidare och arbetet med frågeställning 3 påbörjades. 

9.3.3 Frågeställning 3:  Hur ska verktyget konstrueras för att uppnå ställda krav 
och önskemål? 

 

Med färdiga komponentval övergick arbetet till att implementera dessa i det befintliga verktygets 

konstruktion, detta involverade både modifiering av befintliga komponenter men även 

framtagande av helt nya komponenter.  

 

Den konceptgenerering som utfördes syftade mer till att besvara frågeställning 1 & 2. 

Frågeställning 3 var mer linjär i sitt besvarande då orienteringen av valda delkomponenter var 

tydlig redan innan konstruktionen påbörjades. Koncept på ställdonets konfigurering, 

slaglängdsjustering samt mätbarhet var valda, därav kunde författarna påbörja arbetet med 

detaljkonstruktion (kapitel 3.2.3) utan vidare konceptgenerering för verktygets konstruktion.  

 

Delkomponenterna placerades i dess tänkta positioner och med detta anpassades konstruktionen 

för att integrera komponenterna. Ett antal iterationer av konstruktionen krävdes för att slutligen 

resultera i den slutgiltiga versionen. Konstruktionens uppfyllande av produktkraven analyserades 

i kapitel 9.1 där det framkom att kraven uppfylldes till en godtagbar nivå.  
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10   Diskussion 

Detta kapitel behandlar diskussioner gällande examensarbetets utförande samt vilka svårigheter 

och problem som uppstått. Verktygets begränsningar diskuteras, där de val som gjordes sätts i 

perspektiv till arbetets genomförande. Även frågeställningarnas besvarande under arbetet 

diskuteras.  

 

10.1  Verktygets begränsningar 
Under detta arbete testades en rad olika koncept för att lösa de problem och fylla de önskemål 

som det gamla verktyget inte uppfyller. Tidiga koncept försökte ändra på exempelvis 

fastlåsningen av CTC-kabel i Z-led. Dessa ansågs dock av olika anledningar vara otillräckliga 

eller ej i arbetets huvudfokus (kapitel 6.1) och den slutgiltiga konstruktionen imiterar därför 

majoriteten av den ursprungliga konstruktionen. Författarna påbörjade arbetet med ambitionen att 

optimera majoriteten av verktygets funktioner och konstruktionslösningar, därav inleddes 

konceptgenereringen med ett stort antal koncept för olika delar av verktyget. Dessa koncept 

presenterades men avvisades av uppdragsgivaren då det ansågs vara för resurskrävande att lägga 

fokus på annat än ställdonet och ett fåtal andra delar i verktyget. 

 

Även författarna själva valde att begränsa verktygets funktioner. Ett önskemål som uppstod vid 

diskussion med handledare var att verktyget skulle ha en justerbar hastighet. Detta infördes i 

kund- och produktkravspecifikationen. Vid ett senare skede i arbetet ansåg författarna att 

önskemålet var onödigt och inte tillför något till verktygets funktion, utan att det enbart blir en 

onödigt komplicerad lösning utan värde för kunden. Då slagländsregleringen stannar ställdonet 

vid önskat läge ansågs hastighetsregleringen överflödig och undersöktes inte vidare.  

 

Ett annat problem som upptäcktes mycket sent i arbetet var att den ursprungliga konstruktionen 

som låg till grund för den nya konstruktionen ej klarade av att rakbocka CTC-kabel av grova 

dimensioner. För att åtgärda detta skulle en omkonstruktion av ett flertal av verktygets 

komponenter krävas, och författarna ansåg att detta ej var genomförbart inom tidsramen som 

återstod. Det anses även att det är utanför arbetets syfte att konstruera ett helt optimerat verktyg 

baserat på uppdragsgivarens önskemål. Därav beslutades att dessa ändringar rekommenderas som 

förslag till fortsatt arbete i kapitel 11.2.  

 

10.2  Besvarande av frågeställningar 
Arbetets största och mest tidskrävande frågeställning visade sig vara frågeställning 1: ”Vilka krav 

och önskemål har användarna på bockverktyget?”. Denna frågeställning präglade arbetet under 

stora delar av genomförandet. Ett problem vid besvarandet av frågan visade sig vara att åsikter 

inom företaget var spridda, exakt vad verktyget önskades/behövde klara av var ej självklart under 

intervjuer och andra undersökningar. Även geografiskt spridda delar av företaget önskade olika 

egenskaper vilket ledde till förvirring och större tidsåtgång då koncept var tvungna att ändras när 

nya användarkrav uppstod. Konsekvensen av att frågeställning 1 blev tidskrävande och 

svårbesvarad var att nästkommande frågeställningar, som i stora drag var helt beroende av 

frågeställning 1, inte med säkerhet kunde besvaras innan svaret på frågeställning 1 var helt 

definierat.  
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Delkomponenter och konstruktionslösningar väljs och struktureras utefter de krav som ställts på 

produktens funktionalitet. Därav krävs en mycket tydlig bild av vad som faktiskt efterfrågas 

redan innan dessa aspekter behandlas i ett projekt. För att säkerställa vilka krav och önskemål 

som fanns borde författarna till en högre grad ha tydliggjort för uppdragsgivaren redan vid ett 

tidigt skede att projektets fortgång var beroende av deras åsikter. Under stora delar av arbetet 

hölls frågeställning 1 ganska flytande och författarna satte ingen slutpunkt när arbetet “stängde” 

för fler krav, författarna var öppna för nya synpunkter och åsikter gällande konstruktionen fram 

till arbetets slutskede. Detta resulterade i mycket onödigt arbete som i stället kunnat lagts på 

andra delar av projektet. En annan aspekt som drog ut på processen var att framför allt FEM-

simuleringar och testning av vilken kraft som krävdes av ställdonet krävde mycket arbete. FEM-

simuleringarna misslyckades trots assistans från mycket kunnig personal från Uppsala universitet, 

vilket dessvärre resulterade i att ett par veckors arbete gick åt till sådant som ej gav nytta i 

slutändan. Hade mer fokus lagts på fysisk testning i stället för användarkrav och FEM-simulering 

vid ett tidigare skede i arbetet är det möjligt att frågeställningarna kunde ha besvarats tidigare och 

därav möjliggjort för en mer utförlig produktutveckling. Möjligtvis hade steg 4 i 

produktutvecklingsprocessen kunnat påbörjas, detta är dock enbart spekulationer.  

 

Författarna har uppfattningen att ovan nämnda fenomen inte är särskilt ovanliga i 

produktutvecklingsprojekt. Sällan är användarkrav och önskemål så strukturerade och 

väldefinierade som i de fiktiva projekt som utförts under utbildningen som examensarbetet 

grundar sig i. Det anses viktigt att påpeka detta problem, dels för författarnas egna framtida 

yrkesliv, dels för läsarens förståelse av den process som genomförs vid en verklig 

produktutveckling. Om författarna skulle göra om examensarbetet hade just denna aspekt 

fokuserats på, att vara öppen för användarnas olika önskemål men att även kunna ta ett beslut att 

stänga för mer åsikter eller önskemål vid en lämplig tidpunkt under produktutvecklingen. Detta 

för att begränsa resursåtgången under projektet, antingen i form av tid under ett examensarbete 

eller i form av pengar under ett verkligt yrkesmässigt projekt.  

 

En stor oro vid arbetets början var att verktyget riskerade bli för tungt och otympligt, något som 

skulle få övervägande negativa effekter på slutresultatet. Denna oro visade sig i slutändan vara 

obefogad, dels då verktyget inte blev avsevärt tyngre än originalet, dels då verktyget i praktiken 

ej behöver handhållas utan hängs upp i en lyftanordning. En annan farhåga var att ett batteridrivet 

bockverktyg riskerade erhålla en sämre prestanda i jämförelse med ett hydrauliskt. Studien visade 

att ett elektrohydrauliskt ställdon har en likvärdig eller i vissa fall bättre prestanda än ett rent 

hydrauliskt ställdon, därav anses att prestandan för det batteridrivna verktyget ej blir sämre än för 

det hydrauliska. Med avseende på detta i kombination med att kundkrav och önskemål i stora 

drag uppfylldes (kapitel 9.1) anser författarna att ett batteridrivet bockverktyg är en bra ersättare 

det till föråldrade hydrauliska bockverktyget.  
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11   Slutsatser och fortsatt arbete 

Detta kapitel behandlar de slutsatser som dragits baserat på examensarbetets syfte och 

frågeställningar. Även förslag på fortsatt arbete presenteras där ett antal aspekter som ej 

behandlades under arbetet förs fram som förslag till Hitachi/ABB.  

 

11.1  Slutsatser 
Syftet med studien, att undersöka om det är möjligt att övergå från hydraulik till eldrift med 

batterier, har uppfyllts. Genom framtagande av kravspecifikationer, jämförelse med 

originalverktyget samt ett iterativt arbete med att möta de krav som ställdes kunde ett resultat 

erhållas vilket anses uppfylla de viktigaste kraven och önskemålen som ställdes. Slutresultatet av 

studien var ett teoretiskt konstruktionsförslag för ett batteridrivet bockverktyg med ställdonet 

Thomson H-Track och med batterier från tillverkaren Kobalt. De viktigaste kraven visade sig 

vara att verktyget skulle vara helt sladdlöst samt att det skulle klara av att bocka samtliga CTC-

kablar i företagets produktion, övriga krav som framkom var av intresse men inte av samma grad 

som tidigare nämnda. Frågeställningarna besvarades huvudsakligen genom kvalitativa intervjuer, 

testning och simulering samt litteraturstudier som genomfördes under arbetets gång vilket 

bekräftade att metoden som valdes var korrekt utformad för arbetets syfte.  

 

 

11.2  Förslag på fortsatt forskning/arbete 
För att vidareutveckla det koncept som tagits fram i rapporten anser författarna att fokus bör 

läggas på att optimera designen av verktyget, detta för att generera en säkrare och mer tilltalande 

konstruktion.  

 

Fokus bör även läggas vid att utveckla ett fungerande elektroniskt styr- och drivsystem till 

ställdonet. I rapporten togs enbart ett grundläggande och ej detaljerat lösningsförslag fram på 

detta system. De beräkningar som gjordes tog ej hänsyn till förluster, temperaturer eller övriga 

faktorer som har en inverkan på elsystemets funktion - detta bör undersökas av inom ämnet 

kunnig och certifierad personal. Även kabeldragning för styr- och drivsystemet bör undersökas. 

 

Under arbetet utfördes tester under icke-optimala förhållanden, detta medför att resultaten från 

testerna måste verifieras ytterligare. Testning av krafter bör därför utföras på CTC-kablar med 

kända materialegenskaper och önskvärda dimensioner, detta för att säkerställa att den kraft på 

18–19,2 kN som antagits är korrekt.  

 

För att verktyget i praktiken skall bli möjligt att tillverka och sälja är en fullständig CE-

certifiering nödvändig. Detta kan kräva viss modifiering av det slutgiltiga konstruktionsförslaget 

som presenterats i rapporten, samt val av andra komponenter. Då arbetet avgränsades från en 

sådan certifiering är det mycket viktigt att nästkommande konstruktörer tar detta i hänsyn vid 

vidareutveckling samt användande av rapportens resultat.  
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Bilaga 1: Konceptgenerering  
 
Tabell 1.1: Koncept lista version 1 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

Överföra 

energi Energikälla 
Material 

(basplatta) Mätbarhet 
Fastspänning (CTC) 

z-led 
Fastspänning 

(bredd) y-led Styrförmåga 

A E-M (stark) Elnät (220 V) Aluminium Digital Överfallsklämma “Upp/ned” 
trådlöst 

instrument 

B E-M (svag) Li-Ion batteri Stål mm-skala Tving Båda nedåt på/av knapp 

C E-H 
Ni-MH 

batteri Magnesium cm-skala bygelspänning  Display 

D Handvev Blybatteri Mässing 
Ingen 

skala "Spännband"  

fram/ tillbaka 

dosa 

E Hydraulisk Hydraulslang Titan     

F  Människa      

 
Tabell 1.2: Valda konceptkombinationer 

Alternativ 1 2 3 4 5 6 7 

I E-H Li-Ion  Aluminium mm-skala Överfalls klämma “Upp/ned” fram/ tillbaka dosa 

II E-M (stark) Elnät (220 V) Titan mm-skala Tving  “Upp/ned” fram/ tillbaka dosa 

III E-H Elnät (220 V) Aluminium Digital Överfalls klämma “Upp/ned” Display 

IV E-H Li-Ion Aluminium mm-skala Överfallsklämma Båda nedåt Fram/tillbaka dosa 

V E-H Elnät (220 V) Aluminium mm-skala Spännband båda nedåt fram/tillbaka dosa 

 
Tabell 1.3: Pugh-matris 

 Koncept   Ny  Referens 

Urvalskriterier I II III IV V X 

Låg vikt S S S S S 0 

Hög flexibilitet (CTC) (kraft) 0 0 0 0 0 0 

Snabb bearbetning 0 S 0 B B 0 

Låga servicekrav B B B B B 0 

Hög precision vid arbete 0 B 0 0 0 0 

Hög mätbarhet B B B B B 0 

Slitstark 0 B S 0 S 0 



 

 

Inte för dyr att tillverka S S S S S 0 

Lätt att flytta runt B B B B B 0 

Lätt att fixera CTC kabel 0 0 0 B B 0 

Lätt att använda B B S B B 0 

Antal B 4 6 3 6 5 0 

Antal 0 5 2 4 2 2 10 

Antal S 2 3 4 2 3 0 

Slutbetyg 2 3 −1 4 3 0 

Rangordning 3 2 5 1 2 4 

Fortsätta? Nej Ja Nej Ja Ja  

 
Tabell 1.4: Egen poängsättning 

Urvalskriterier II IV V X (Referens) 

Hög flexibilitet (kraft) -1 0 0 1 

Snabb bearbetning -1 1 1 1 

Låga servicekrav  2 -1 0 1 

Hög precision 3 2 2 1 

Hög mätbarhet 3 3 3 1 

Slitstark 2 0 0 1 

Inte för dyr -1 0 0 1 

Lätt att flytta runt 2 3 2 1 

Lätt att fixera CTC-kabel 2 2 3 1 

Lätt att använda 2 2 2 1 

Summa poäng 11 12 13 10 

Placering 3 2 1 4 

Fortsätta? Nej Ja Ja Nej 

 

  



 

 

Bilaga 2: Batteriberäkningar 
På fabriker i USA används Klauke ESB-15L till 90 graders bockning 

 
Tabell 2.1: Teknisk data (instruktionsmanual Klauke ESB-15L) 

 
 

Batterierna som används i de amerikanska verktygen heter “RAL1/BL1815” eller 

“RAL2/BL1830”. Dessa batterier är från tillverkaren Makita. Se Figur 2–1.  

https://www.makitatools.com/products/details/BL1830B  

 
Figur 2.1: Visar Makita BL-serien (Makita Tools) 

 

Om Makita BL batterierna skall användas så behöver vi en transformator. Det behöver även 

undersökas huruvida Makitas batterier klarar av att leverera den ström som krävs (50 A för 24 V 

motor, 80 A för 12 V motor). Denna ström (tabell 2) är ett maxvärde, under drift kan strömmen 

variera något. Av säkerhetsskäl måste kraftkällan klara av strömmen för att inte ta skada.  

 

 

  

https://www.makitatools.com/products/details/BL1830B


 

 

Bilaga 3: Testning av krafter (laborationer) 
Laborationer som genomfördes i verkstaden på fabriken i Ludvika. 

 

Tabell 3.1: Beskrivning av Enerpac egenskaper (Enerpac u.å.) 

Specifications  Dimensions  

Maximum Operating Pressure (bar) 700 Collapsed Height A (mm) 165 

Capacity Class (ton) 5 Extended Height B (mm) 244 

Maximum Cylinder Capacity 

Advance (kN) 45 Outside Diameter D (mm) 38 

Stroke (mm) 79 Cylinder Bore Diameter E (mm) 28,6 

Collapsed Height A (mm) 165 Plunger Diameter F (mm) 25,4 

Extended Height B (mm) 244 Base to Advance Port H (mm) 19 

Return Type 

Single-Acting, 

Spring Return Saddle Diameter J (mm) 25 

Plunger Type Solid 

Saddle Protrusion from Plunger K1 

(mm) 6 

Material Steel Plunger Internal Thread O (in) 3/4" - 16 

Cylinder Effective Area Advance 

(cm2) 6,4 Plunger Thread Length P (mm) 14 

Oil Capacity Advance (cm3) 50 

Base Mounting Holes Bolt Circle U 

(mm) 25 

Surface Treatment Paint Base Mounting Holes Thread V 

1/4"- 20 

un 

Weight (kg) 1.5 Collar Thread Size W 

1 1/2" – 

16 un 

  Collar Thread W (in) 

1 1/2" - 

16 un 

  Collar Thread Length X (mm) 28 

  
Base Mounting Holes Thread Depth 

Z (mm) 14 

 

 

 

 

 

 



 

 

Laboration 1 

 

CTC kablar  

Figur 3.1 till 3.4 presenterar de CTC-kablar som användes under samtliga tester i tabell 3.2. 

Tabell 3.1 presenterar de egenskaper som respektive CTC-kabel erhöll.  

 

 
Figur 3.1: CTC - kabel nr 1. 

 

 
Figur 3.2: CTC - kabel nr 2. (parter orienterade liggandes, felaktigt) 

 

 
Figur 3.3: CTC - kabel nr 3. 

 

 
Figur 3.4: CTC - kabel nr 4. 

 

 

 

 



 

 

Tabell 3.2: CTC kabel 

Nr. Dimensioner (Höjd x 

bredd) [mm] 

Parter [antal] Dimension parter 

[mm] 

1 30 x 15 14x2+1 (tot.: 29) 1.9 x 7.3 

2 26 x 56 8×2+1, 8x2+1, 9 samt 3x5 2 x 10,5 

3 55,3 x 32 Vanliga: 8x 2+1, 8x 2+1, 5x2+1 

Mindre: 34x1 

Vanlig part: 2x 

10,5 

Mindre part 1,5x 

5,5 

4 28,5 x 18 9 x 2 +1 2 x 10,5 

 

CTC - kabel nr 2 och 3 är egenkonstruerade, med ändamålet att efterlikna de dimensioner som 

tidigare definierades till att vara den maximala höjd och bredd som verktyget skall kunna hantera. 

Det vill säga en höjd på 50 mm och en bredd på 25 mm. Detta gjordes genom att lägga 

tillgängliga CTC kabel bredvid varandra och ovanpå varandra för att uppnå tillräckliga 

dimensioner. I CTC kabel nr 2s fall lades två CTC kabel bredvid varandra, tillsammans med en 

kolumn av 9st ej transponerande parter. Slutligen lades parter i 3 kolumner med 5st rader ovanpå 

för att efterlikna maximala dimensioner. I detta fall staplades ledarna fel vilket resulterade i att 

höjd och bredd bytte dimensioner med varandra. Detta upptäcktes först efter att testet hade 

utförts.  

 

CTC kabel nr. 3 använder sig av färdiga kablar likt CTC kabel nr. 2. I detta fall staplades 

Färdigkonstruerade CTC kabel ovanpå varandra, först två av samma storlek och sedan en något 

mindre men med samma partdimensioner. Därefter lades en kolumn innehållandes 34 rader av 

mindre ej transponerande parter bredvid de staplade CTC kablarna. I båda fallen fixerades den 

nya konstruktionen med buntband och pappersliknande tejp så att parterna hölls fixerade under 

experimentet. 

  

 

 

  



 

 

Tabell 3.3: Resultat av experiment 

Test 

nr. 

CTC 

kabel  

Ingående tryck - 

utgående Kraft 

Bockning 

(Stroke) [mm] 

Hävarm längd 

(Ca) [mm] 

Övrigt 

1 1 160 Bar - 10 kN 10,8 30 
 

2 1 230 Bar - 15 kN 30 (max) 30 Stora skador på CTC 

kabel 

3 2 230 Bar - 15 kN 30 (Max) 60 Fel staplad 

4 3 230 Bar - 15 kN 5,28 60 
 

5 3 250 Bar - 16 kN 4,6 (tot. 10,82) 60 testar samma del av kabel 

6 3 280 Bar - 18 kN 13 (tot. 23.82) 60 testar samma del av kabel 

7 3 330 Bar - 21.2 kN 6.18 (tot. 30) 60 testar samma del av kabel 

8 4 230 Bar - 15 kN 30 (max) 60 
 

9 1 230 Bar - 16 kN 30 (max) 30 Rak bockning av test 2 

 

Det bör påpekas att materialegenskaper ej gick att fastställa för CTC typ 2. På grund av detta kan 

det ej fastställas att den kraft som beräknades är den faktiska kraften som verktyget bör ge 

ut.  Detta påverkar ytterligare resultatet då det endast fanns ett fåtal CTC-kabel tillgängliga under 

experimentet. Ledarna ansågs för korta för att kunna bockas flera gånger, speciellt de 

egenkonstruerade CTC ledarna. På grund av detta testades samma CTC kabel flera gånger med 

varierande kraftverkan. Detta kan tänkas ha försvagat eller härdat parterna i kabeln vilket i sådana 

fall har påverkat resultatet negativt. Utöver detta dokumenterades inte alla test med samma 

noggrannhet. Vilket innebär att snarlika test riskerar att ha blandats ihop under 

dokumenteringsprocessen. Författarna ser därför experimentet som föga tillförlitligt och i behov 

av repetition. Resultaten tyder på att ett ställdon med en dynamisk lastförmåga på 21,2 kN 

sannolikt borde kunna bocka CTC kabel med rätt typ av tvärsnitt, men då kunskap om 

sträckgränsens förhållande till den dynamiska lasten saknas så går det inte att säga mycket om 

ställdonets förmåga att bocka CTC-ledarna. Vidare testning samt undersökning kommer krävas 

för att med god validitet avgöra vilket ställdon som bäst lämpar sig till den nya versionen av 

verktyget.  

 

Vid experimentets genomförande framkom ett antal problem/mindre önskvärda egenskaper hos 

verktyget. Ett stort problem var regleringen av slaglängden, särskilt vid rak bockning. Utan att 

mäta med skjutmått var det mycket svårt att ställa in verktyget så att rakbockningen blev korrekt, 

under test 9 bockades kabeln helt felaktigt. En ovan operatör kan mycket väl göra samma misstag 

som författarna av arbetet. Ett annat problem som uppstod vid bockning av mycket grova CTC-

kabel (Figur 3.2 & 3.3) var att överfallsklämmorna fastnade mot CTC-kabelns kortsida. Före och 

efter bilder på respektive test presenteras nedan (Tabell 3.4). Ytterligare iakttagelser innefattar 



 

 

skyddsgallrets funktion. Den avser att skydda användaren från att klämma fingrarna när kolven 

går ner på klämman. Vid bruk upplevdes det att skyddsgallret döljer kolvens rörelse. Detta gör 

det svårt att se när kolven närmar sig klämman och försvårar finjustering av slaglängd. 

 
  



 

 

Tabell 3.4: Utförande av test 

Tes

t nr 

Före bockning Efter bockning 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

SAKNAS 



 

 

6 

 

SAKNAS 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 
 

 

  



 

 

Laboration 2 
 

Tabell 3.5: Ej användbara resultat från experiment 2 

Nr. Före Efter 

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4: Kostnads- och viktberäkningar  
 

 
Figur 4.1: E-post från Thomson Industries 

 

 

 

 

 

 
Tabell 4–1: Typ av status för komponenter 

Modifierad MOD 

oförändrad OF 

ny NY 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabell 4.2: Tillverkade komponenter 

 

F = Företagets 
E = Examensarbete 
A = Amerikansk komponent    

 
Beräknad med Solidworks  

Beräknad med 
Solidworks  

Status 
Komponent-
namn 

Material-
beteckning Material 

Tillverknings-
metod 

Antal 
delar 
[st.] 

Material-
kostnad/st. 
[Kr] 

Total 
tillverkningskostnad/st. 
[Kr] 

Total 
kostnad 
[Kr] 

Vikt / st. 
[Kg] 

Total vikt 
[Kg] 

MOD 
Basplatta(F-
001) SS 4140 Aluminium CNC 1 262,40 994,10 1256,4972 1,33 1,33 

MOD 
Klämma-
vänster(F-003) SS 4140 Aluminium CNC 1 77,22 465,31 542,5329 0,46 0,46 

MOD 
Fäste-
ställdon(F-005) SS 4140 Aluminium CNC 1 170,93 429,00 599,9266 0,7 0,7 

Ny 
Vinkelprofil- V 
(E- 001) SS 1550 Maskinstål K, B, Bk 1 5,33 15,99 21,3248 0,18 0,18 

Ny 
Vinkelprofil- H 
(E- 002) SS 1550 Maskinstål K, B, Bk 1 5,33 15,99 21,3248 0,18 0,18 

Ny 
Spårplåt (E- 
003) SS 1550 Maskinstål B, Bk, F 1 0,00 21,74 21,7413 0,16 0,16 

Ny 

Släde-
slaglängd (E- 
004) PA6T Nylon 101 3D 1 85,22 16,08 101,2928 0,07 0,07 

Ny Hölje (E - 005) SS 1550 Maskinstål B, Bk, St 1 0,00 70,97 70,9716 0,776 0,776 

Ny 
Kolvbult (E - 
006) SS 2244 

Seghärdat 
stål S 1 4,91 62,23 67,1398 1,8 1,8 

Ny 

Distans-
glidplåt (E - 
007) SS 1550 Maskinstål St, B 2 0,17 2,33 4,998 0,006 0,012 

Ny 
Låsning-
ställdon (E-008) SS 4140 Aluminium CNC 2 7,58 168,18 351,526 0,22 0,44 

Ny 
Plasthölje (E-
009) PA6T Nylon 101 3D 1 84,63 9,91 94,5455 0,005 0,005 



 

 

Ny 
Batteri-hona 
(E-010) PA6T Nylon 101 3D 2 118,37 192,84 622,4176 0,096 0,192 

OF 
Klämma-
höger(F-002) SS 4140 Aluminium CNC 1 129,78 671,90 801,6792 0,65 0,65 

OF 
Motback (F-
004) SS 4140 Aluminium CNC 2 14,74 76,30 182,0938 0,15 0,3 

OF 
Ansatsskruv- 
M10 (F-006) SS 1550 Maskinstål S 2 2,67 115,45 236,2388 0,028 0,056 

OF 
Distanscylinder 
(A- 001) SS 4140 Aluminium S 1 5,83 31,15 36,9852 0,19 0,19 

OF 
Ställmutter (A- 
002) SS 1550 Maskinstål F, B 1 12,50 74,30 86,7986 0,051 0,051 

OF 
Spårblock (A- 
003) SS 2244 

Seghärdat 
Stål F, B 1 3,33 47,90 51,2295 0,12 0,12 

OF 
Skyddsring (A-
004) POM Acetalplast F 1 24,99 2,52 27,51213889 0,32 0,32 

OF 
Skruvhandtag 
(F-007) SS 4140 Aluminium S, L 2 33,65 96,21 259,7294 0,17 0,34 

OF 
Justeringsratt 
(A - 005) SS 4140 Aluminium S, B, L 1 11,41 81,80 93,2127 0,12 0,12 

OF Mutter(F-009) SS 1550 Maskinstål F, B 2 2,25 24,57 53,6452 0,08 0,16 

OF 
Lyftbeslag(F-
010) SS 1550 Maskinstål St, Bk 2 1,92 14,16 32,1538 0,055 0,11 

OF 
Hjälptving(F-
011) SS 4140 Aluminium CNC 2 49,06 258,48 615,0872 0,21 0,42 

OF Distans (F-012) SS 4140 Aluminium S 1 1,17 31,15 32,3204 0,028 0,028 

OF 
Axeltapp (F-
013) SS 2244 

Seghärdat 
stål S, G 2 0,42 108,96 218,7458 0,013 0,026 

    
Summa: 
[Antal] 37  SUMMA (NYA): [kr] 6503,670639 

SUMMA: 
[Kg] 9,196 

    
Antal i gamla 
konstruktion 24  SUMMA (FÖRE): [kr] 5126,388439  5,381 



 

 

 
Tabell 4.3: Legend tillverkningsmetod för tillverkade komponenter 

CNC CNC 

Kapning K 

Borrning B 

Bockning Bk 

Fräsning F 

3D- skrivning 3D 

Svarvning S 

Lättring L 

Gängning G 

Stansning St 

 

 

Tabell 4.4: Inköpta komponenter 

 

Typ Inköpta komponenter Referensnummer Antal 
Kostnad 
[Kr/st.] 

Kostnad 
[Kr] Vikt/st [kg] 

Vikt 
[kg] Länk 

NY Reed sensor D-F9H 1 316 316 0,007 0,007 Länk 

NY Batteri  KB 424–03 2 498 996 0,85 1,7 Länk 

NY Relä  SSR-DC60D60 1 1027 1027 0,075 0,075 Länk 

NY Startknapp  Eaton M22-D-G/-A/-K10 1 103 103 0,026 0,026 Länk 

NY Stoppknapp  Eaton M22-D-R/-X0/-K01 1 103 103 0,026 0,026 Länk 

NY Spårring  DGA 15 2 0,35 0,7 0,00014 0,00028 Länk 

NY Skruv: M4 x 8 Hex/ Button head RS:183–8626 8 1,383 11,064 0,0002 0,0016 Länk 

NY Skruv: M4 x 8 Hex/ Countersunk RS:281–417 8 1,206 9,648 0,002 0,016 Länk 

https://en-cl.alliedelec.com/product/smc-corporation/d-f9h/70274093/?keyword=D-F9H
https://www.lowes.com/pd/Kobalt-24-Volt-Max-4-Amp-Hour-Lithium-Power-Tool-Battery/1000061179
https://eu.mouser.com/ProductDetail/Crydom/DC60D60?qs=T%2FOtf55vL7e4xaP1AR5yiw==
https://www.automation24.se/tryckstroemstaellare-komplett-eaton-m22-d-g-a-k10
https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?model=216510&locale=en_GB
https://www.wiberger.se/templates/sga.htm?fbclid=IwAR1Sac682vv8hu_pPuHWFNhFzhIKDg5OzitFFo-VhYZV0oqwI3TSnZZZavg
https://se.rs-online.com/web/p/socket-screws/1838626/
https://se.rs-online.com/web/p/socket-screws/0281417/


 

 

NY Skruv: M5 x 10 Hex/ socket head RS:183–8660 2 1,735 3,47 0,0004 0,0008 Länk 

NY Skruv: M6 x 16 Hex/ Countersunk RS:171–893 4 3,291 13,164 0,0006 0,0024 Länk 

NY Mutter: M6 flange nut RS:725–9640 4 3,308 13,232 0,0005 0,002 Länk 

NY Skruv: M3 x 40 Hex / Socket head RS:822–9060 2 2,42 4,84 0,002 0,004 Länk 

NY 
Skruv: M3 x 10 Hex / Countersunk 
Head RS:232–8366 4 1,751 7,004 0,0001 0,0004 Länk 

NY Linjal: slaglängd/ Ca, 15 x1,5 cm Linjal VE_46 1 40 40 0,025 0,025 Länk 

NY Neodymium Magnet 3 x 8 mm # MAGZ-118-P 1 9 9 0,02 0,02 Länk 

NY Skruv: M5 x 35 Hex / socket head  RS:822–9325 1 5,192 5,192 0,001 0,001 Länk 

NY Mutter: M3 nut RS:198–318 2 0,081 0,162 0,00004 0,00008 Länk 

NY Mutter: M5 flange nut RS:275–535 2 0,55 1,1 0,0003 0,0006 Länk 

NY* Ställdon* H3N_24_2A13_D_04 1 5000 5000 4,46 4,46 Länk 

OF Skruv: M8 x 35 Hex/ socket head  RS:293–426 2 13,56 27,12 0,003 0,006 Länk 

OF Skruv: M10 x 50 Hex / Socket Head RS:529–826 2 8,582 17,164 0,0056 0,0112 Länk 

OF Skruv: M6 x 10 Hex / Socket Head RS:468–0060 4 1,352 5,408 0,0005 0,002 Länk 

OF Tryck Fjäder Dm= 12.5 LO= 78 RS:121–258 1 17,148 17,148 0,01 0,01 Länk 

OF Skruv: M8 x 20 Hex / Socket head RS:281–158 1 10,809 10,809 0,02 0,02 Länk 

OF Gängad stång: M8 x 125 DIN 976A 1 34,9 34,9 0,041 0,041 Länk 

OF Skyddsmutter M10  DIN6311_20-M10 2 23 46 0,01 0,02 Länk 

OF Låsskruv  DIN6304_M10X70 2 99 198 0,08 0,16 Länk 

OF Låspinne 5 x 40  DIN1481_FRP5X40 4 1,98 7,92 0,006 0,024 Länk 

OF Styrpinne 10 x 60  CP_10X60 4 3,68 14,72 0,036 0,144 Länk 

  Summa: [Antal] 71 SUMMA: [kr] 7822,125 
SUMMA: 
[kg] 6,47836  

https://se.rs-online.com/web/p/socket-screws/1838660/
https://se.rs-online.com/web/p/socket-screws/0171893/
https://se.rs-online.com/web/p/flanged-hex-nuts/7259640/
https://uk.rs-online.com/web/p/socket-screws/8229060/
https://se.rs-online.com/web/p/socket-screws/2328366/
https://pappersfrossa.se/verktyg/stallinjal-15-cm.html?fbclid=IwAR0yiLE3BbTQyRFx9XsvjQ8eYmkbUcXQ8D_tM1OXwDTjaNwFVO_slYf6ldo
https://www.magnordic.se/supermagneter-stav-3x8-mm
https://se.rs-online.com/web/p/socket-screws/8229325/
https://uk.rs-online.com/web/p/hex-nuts/0198318/
https://uk.rs-online.com/web/p/flanged-hex-nuts/0275535/
https://www.thomsonlinear.com/en/products/linear-actuators/h-track
https://se.rs-online.com/web/p/socket-screws/0293426/
https://se.rs-online.com/web/p/socket-screws/0529826/
https://se.rs-online.com/web/p/socket-screws/4680060/
https://se.rs-online.com/web/p/compression-springs/0121258/
https://se.rs-online.com/web/p/socket-screws/0281158/
https://www.biltema.se/bygg/fastelement/specialskruvar/gangstang-blankforzinkad-2000017295
https://www.wiberger.se/templates/din6311.htm
https://www.wiberger.se/templates/din6304.htm
https://www.wiberger.se/templates/fjaedrande-roerpinnar-a2.htm
https://www.wiberger.se/templates/sms2374.htm


 

 

  

Antal i gamla 
konstruktion 23  379,189  0,4382  

 

 

Tabell 4.5: Summerade värden för batteridrivet verktyg och orginalverktyg 

 Batteridrivet verktyg   

 Inköpta komponenter Tillv. komponenter Tot 

Antal komp. [st] 71 37 108 

Summa [kr] 7822,125 6503,67 14 325 ,80 

Vikt [kg] 6,48 9,20 15,67 

    

 Originalverktyg   

 Inköpta komponenter Tillv. komponenter Tot 

Antal komp. [st] 23 25 48 

Summa [kr] 5118,89 5126,39 10 245 ,28 

Vikt [kg] 1,95 5,38 7,33 

 
Tabell: 4.6: Vikt och pris för originalverktygets komponenter 

Ursprunglig PDV 1040 [Kg]  
 

Basplatta och klämmor  4,14 

Ställbarhets del  2,703 

Enerpac  1,514 

Tot  8,357 

Pris Enerpac [kr]  4739,7 



 

 

Bilaga 5: Bilder slutgiltig konstruktion 

 

 
Figur 5.1-5.2: Visar verktygets crossover bending pitch (Ca) 

 



 

 

 
Figur 5.3: Visar verktygets batterianslutning  

 

 

 
Figur 5.4: Visar verktygets maximala slaglängd (T) 



 

 

Tabell 5.1: Visar verktygets slaglängdsjustering 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabell 5.2: Visar olika vyer av verktyget 

 
 

 
 

  

 



 

 

Bilaga 6: Intervjufrågor  

Intervju med operatör av PDV 1040 

Semistrukturerad struktur  

 
Om frågor inte besvaras fullkomligt kan (//) frågor användas. 
 
Generella frågor: 
 
Hur länge har du jobbat som transformatorlindare? 
 
Har du andra arbetssysslor på tillverknings golvet? 

 
Har du erfarenhet av PDV 1040, och hur länge har du använd den i sådana fall? 
 
Hur ofta använder du PDV 1040 under en vecka?  
  
 Hur länge används verktyget när den är i bruk? 
 
// Hur lång tid tar det att plocka fram/ haka fast verktyget innan den kan användas? 

 
// Kan du visa oss? 

 
Tycker du att verktyget är enkelt att använda? 
 
 Varför/ varför inte? 
 

Krav och önskemål  

 
Vid användning av PDV 1040, vilka krav ställer du på verktyget?  
 
Hur upplever du att den nuvarande 1040 fungerar? 
 

På vilket sätt i sådana fall? 
 
Finns det något du skulle vilja förbättra hos verktyget?  

 
 // Anser du att det är viktigt att verktyget är enkel att använda? 
 

// Anser du att 1040 i dagsläget är otymplig? (svår att greppa, använda osv) 
 

// Är den för tung? Är vikten på verktyget viktig? 
 

// Känns verktyget säker att använda? (Är den idiotsäker?) 
 
Upplever du att den nuvarande 1040 har några andra brister? 



 

 

  

 
Frågor om framtida lösning: 

 
Tror du att verktyget skulle bli enklare att använda om den var elektrisk? 
 
 Varför? 
 
Skulle du säga att 1040 blir för tung om vikten ökar något? 
 

Är det en fördel om 1040 är helt trådlös? Alternativt om den är några kilo lättare men behöver kopplas in 

med elkabel? Vilket är att föredra? 
 
Skulle det upplevas som ett problem om batteriet behöver bytas ett par gånger om dagen? 
 
// Om verktyget skulle vara batteridriven, men lite tyngre, skulle den bli svårare att använda då? 
 
Förändringsarbete? 

 
Finns det något med det nuvarande verktyget (PDV 1040) som du/ni skulle vilja förbättra, vad i sådana 

fall? 
 
// Finns det något annat som du skulle vilja att verktyget kunde göra? 
 
Säkerhet 

 
Finns det enligt dig några aspekter med 1040 som är farliga? (klämrisk, ergonomi osv) 
 
Frågor specifikt angående verktygets konstruktion  
 
Vi har fått höra att vi är ganska begränsade i hur stora förändringar vi kan göra på det gamla verktyget 

(PDV 1040), Skulle du kunna visa / förklara vilka komponenter som är mer eller mindre komplexa att 

tillverka och varför 

 
 
 
 


