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Abstract 

Hitachi Energy Power transformers in Ludvika wants to investigate the possibilities of developing a cutting 

tool to streamline one of the many processes for fabrication of windings in transformers. This thesis work 

at Uppsala University, which has been going on for ten weeks, has thus investigated the possibilities for a 

cutting tool by studying the basic necessary theories and user requirements that have consequently 

resulted in the generation of a proposed solution. 

The purpose of the cutting tool is to cut shield wire conductors with roundness requirements and varying 

dimensions, the function of which is to give rise to the use of more powerful transformers. Shield wire 

conductors are used in the fabrication of transformers to reduce the risk of overvoltages. 

User requirements were formulated through collection of data in the form of interviews, a questionnaire, 

and a literature study. Based on the collected user requirements, concepts have been generated for 

cutting mechanisms, followed by a concept screening for the reason of presenting a concept selection. 

The remaining problem statements were answered through thematic analysis of all collected information 

and balancing of developed user requirements. The design of a proposed solution has been done in 3D 

CAD with a focus on a solution-independent design. 

This study showed that an electric battery-powered and hand-held tool with a focus on user-friendliness is 

advantageous for the intended application. Theoretically, the tool will improve user safety and time-

consuming manual work will be minimized while reducing the risk of accidents. A theoretically functional 

proposed solution with a basis for all design choices has been presented to act as a basis for continued 

work. This study has been the first of its kind for this specific area and has thus left much room for further 

development, but at the same time provided a collection of information that contributes to the possible 

realization of a cutting tool. 

Keywords: concept choices, cutting mechanisms, cutting tools, power sources, product development, 

generation of concepts, machine safety, shield wire conductor 
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Sammanfattning 
Hitachi Energy Power Transformers i Ludvika vill undersöka möjligheterna för framtagandet av 
ett klippverktyg för att effektivisera en av de många processerna för montering av lindningar i 
transformatorer. Detta examensarbete på Uppsala universitet som pågått under tio veckor har 
således undersökt möjligheterna för ett klippverktyg genom att studera de nödvändiga 
teoretiska grunderna och användarkraven som följaktligen resulterat i generering av ett 
lösningsförslag. 
 
Klippverktygets syfte är att klippa blindslingeledare med rundhetskrav och varierande 
dimensioner, vars funktion är att ge upphov till användning av mer kraftfulla transformatorer. 
Blindslingeledare används vid monteringen av transformatorer för att minska risken för 
överspänningar. 
 
Användarkrav formulerades genom datainsamling i form av intervjuer, en enkät och 
litteraturstudie. Utifrån de framställda användarkraven har en konceptgenerering för 
klippmekanismer utförts, följt av en konceptsållning för att framföra ett konceptval. Resterande 
frågeställningar besvarades genom tematisk analys av samtlig insamlad information och 
avvägning av framtagna användarkrav. Konstruktion av ett lösningsförslag utfördes i 3D CAD 
med fokus på en lösningsoberoende design.  
 
Studien visade att ett elektriskt batteridrivet och handhållet verktyg med fokus på 
användarvänlighet är fördelaktigt för det avsedda applikationsområdet. Det teoretiska verktyget 
kommer förbättra användarens säkerhet och minimera tidskrävande manuellt arbete samtidigt 
som haveririsken kommer reduceras. Ett teoretiskt fungerande lösningsförslag med underlag för 
samtliga konstruktionsval som gjorts har presenterats för att verka som grund för fortsatt 
arbete. Denna studie har varit den första av sitt slag för detta specifika område och har således 
lämnat stora utrymmen för vidareutveckling, men samtidigt bidragit med en samling av 
information som bidrar till eventuell realisering av ett klippverktyg. 
 
Nyckelord: blindslingeledare, drivdon, klippmekanismer, klippverktyg, konceptgenerering, 
konceptval, maskinsäkerhet, produktutveckling 
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Förord 
 
Detta Examensarbete är vårt sista steg i vår utbildning på Högskoleingenjörsprogrammet i 
maskinteknik på Uppsala universitet. Arbetet har genomförts i samarbete med Hitachi Energy 
Power Transformers i Ludvika och deras avdelning Tools & Equipments. Vår handledare har varit 
Magnus Johansson som är chef över denna avdelning. 
 
Först av allt vill vi utbringa ett stort tack till vår handledare Magnus Johansson som alltid med 
ett glatt humör bidragit med stöd och vägledning under arbetets gång. Vi vill även tacka 
samtliga anställda på Hitachi Energy för det trevliga bemötandet och all den hjälp vi har fått vid 
våra besök och e-postkonversationer. 
 
Vi vill även tacka vår ämnesgranskare Henrik Hermansson som lärt oss otroligt mycket under vår 
utbildning de senaste tre åren och inte minst under detta arbete, då han har bidragit med 
många tips och synpunkter som hjälpt oss forma denna rapport. 
 
Oliwer Bendelin & Theodor Gunnberg-Querat 
Uppsala 2022 
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1 Introduktion 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till användningen av blindslingeledare i transformatorer och 
Hitachi Energys önskemål om att effektivisera monteringen av dessa med ett klippverktyg 
presenteras. Ett klippverktyg kan leda till förbättring av effektiviteten för transport av el, som 
kan vara till nytta runt hela världen. Klippverktyget effektiviserar hanteringen av 
blindslingeledare och reducerar kvalitetsrisken i detta specifika arbetsmoment.  
 

1.1 Bakgrund 

De svenska kraftverken genererar el med spänning som varierar från 10 kV till 20 kV (Pernestål, 
2019). Effektiviteten för transport av elektricitet stiger i samband med högre spänning. I Sverige 
ligger stamnätet på 400 kV och 230 kV. Transformatorer, se Figur 1, används för att kunna höja 
eller sänka spänningar genom att linda två eller flera lindningar runt samma cylindriska eller 
kvadratiska järnkärna. Beroende på relationen mellan antal lindade varv för respektive lindning 
samt riktning för flödet så ökar eller sjunker spänningen.  
 

 
Figur 1: En av Hitachi Energys monterade transformatorer (Hitachi Energy, 2022) 

Blindslingeledare används i många av de transformatorer som tillverkas för att tillåta hantering 
av högre spänningar (Johansson, et al., 2022). En blindslingeledare placeras mellan två 
grupperingar av koppartrådar i en lindning, se Figur 2. Blindslingeledare används för att 
förhindra överspänningar i transformatorer. Med detta tillkommer det rundhetskrav på 
blindslingeledarens kanter (Hitachi Energy, 2021). På grund av de varierande dimensionerna på 
transformatorers lindningar kommer även blindslingeledare ha varierande dimensioner. 
Klippningen kan idag utföras manuellt genom att klippa av ledaren med en avbitartång samt 
filning för att uppfylla rundhetskraven. Ett alternativ till att klippa och fila blindslingeledaren 
manuellt är att använda ett klippverktyg som kan klippa ledare av olika storlekar och samtidigt 
uppfylla samtliga krav på toleranser.  
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Figur 2: Till vänster visas en pågående montering av en lindning och till höger en omonterad 
blindslingeledare kring ett lindningsvarv (Fotograf: Bendelin 2022) 

1.2 Problembeskrivning  

Hitachi Energy Power Transformers i Ludvika vill utreda och utveckla ett nytt klippverktyg som 
effektiviserar monteringen av lindningar till transformatorer (Johansson, et al., 2022). Hitachi 
Energy använder i nuläget en avbitartång och filar den klippta ytan på blindslingeledaren för att 
uppnå den önskade avrundningen i radiellt och axiellt led. Ett nytt klippverktyg som klipper 
blindslingeledaren med given radie skulle minimera tidskrävande manuellt arbete samt 
reducera kontamineringsrisken från spån som filning medför. 
 

1.3 Syfte  

Syftet med examensarbetet är att förbättra monteringsprocessen genom att utveckla ett 
lösningsförslag på ett klippverktyg som minskar monteringsledtiden av transformatorer, 
samtidigt som att klippningsprocessen blir mer tillförlitlig. 
 

1.4 Frågeställningar 

1. Vilket eller vilka klippmekanismer för klippning av koppar lämpar sig väl för ett handhållet 
verktyg? 
2. Vilket eller vilka drivdon lämpar sig väl för det tänkta klippverktyget? 
3. Hur kan kvalitets- och säkerhetskraven uppfyllas utan att begränsa användarvänligheten? 
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2 Teori  

Detta kapitel framför nuvarande teorier som kommer hanteras och diskuteras i denna 
utredning. För att kunna forma ett lösningsförslag kan det vara fördelaktigt att först studera den 
litteratur som finns tillgänglig. I de fall där det inte fanns relevant information undersöktes 
alternativa metoder istället. 
 

2.1 Klippning av koppartrådar 

Vid utformningen av ett klippverktyg behöver flertal aspekter identifieras. Verktyget skall uppnå 
de kraftkrav som krävs för att kunna klippa objektet samt göra detta med optimal hastighet för 
processen. Vid ett mekaniskt verktyg begränsas kraftmöjligheterna av mänsklig kapacitet. 
Underlag för samtliga klippningsberäkningar presenteras nedan. 
 

2.1.1 Kraftkrav 

Material har olika krav på den kraft som krävs för att deformeras vid klippning. Dessa kraftkrav 
kan mätas med flertal olika metoder. Vid en studie gjord på kraft vid klippning av metaller, har 
forskare framställt koefficienter på kraftkrav hos olika typer av koppar, mässing och brons med 
hjälp av data från tidigare experimentella tester (Campasso, et al., 2017). Koefficienterna för de 
olika materialen presenteras i Tabell 1. 
 
Tabell 1: Identifierade koeffecienter för fem material 

Material 𝑲𝒔𝒗 (𝐍/𝐦𝐦𝟐) 𝒌𝒆𝒗 (𝐍/𝐦𝐦) 

Cu-Glödgat 1416 ± 74 21,5 ± 1,5 

Cu-Standard 1369 ± 95 20,2 ± 3,3 

Cu-ECAE 923 ± 121 15,8 ± 1,9 

Brons 884 ± 92 11,5 ± 2,7 

Mässing 675 ± 13 6,5 ± 0,21 

 

Dessa två koefficienter (𝐾𝑠𝑣 och 𝑘𝑒𝑣) har framställts genom att jämföra modellerade och globalt 
uppmätta krafter, där 𝐾𝑠𝑣 används för att beräkna den kraft som krävs vid skjuvningsprocessen 
och 𝑘𝑒𝑣 representerar kanteffekten hos respektive material. Vid utförande av experimentella 
tester för att undersöka korrelationen mellan de uppmätta och uppskattade värdena på 
klippkraften noterades avvikelser från -10% till +30%, bortsett från en av testerna som visade på 
en överuppskattning på 50%. Det finns många faktorer som påverkar kraftkraven vid klippning 
av metaller, då materialegenskaperna påverkas av töjningshastighet, temperatur och dimension 
av metallen som klipps. Med den lokala kraften 𝑓𝑣 och klippkantsradien 𝑟𝜖 kan kraftkravet 𝐹𝑐𝑐𝑎𝑙𝑐 
beräknas med formel (1). De lokala krafterna beräknas med formel (2) som är en linjär funktion 
av provbiten med tjocklek ℎ, där kraften beror på koefficienterna 𝐾𝑠𝑣 och 𝑘𝑒𝑣.  
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𝐹𝑐𝑐𝑎𝑙𝑐 =  ∫ 𝑓𝑣(𝜃) ∙ 𝑟𝜖𝑑𝜃
𝜃𝑚𝑎𝑥

𝜃𝑚𝑖𝑛

 

 

(1) 

𝑓𝑣(ℎ) =  𝐾𝑠𝑣 ∙ ℎ(𝜃) + 𝑘𝑒𝑣  (2) 
 

2.1.2 Klipphastighet 

Klipphastigheten påverkar hur klippytan kommer att se ut efter utförandet (Shinozuka, 2013). 
En experimentell studie har undersökt hur klippningen påverkas i syrefritt koppar vid 
klipphastigheter mellan 1 m/s till 210 m/s. Experimenten utfördes genom att göra rätvinkliga 
klipp i provbitar av koppar. Kvaliteten av klippytan bedömdes utifrån tjockleken på det plastiska 
flödesskiktet samt ytjämnheten mätt i 𝑅𝑎. Resultaten från denna studie visade på att 
hastigheter snabbare än 60 m/s resulterade i svaga resultat enligt tidigare nämnda 
kvalitetsmått. Huvudkraften minskades signifikant från 1 m/s till 20 m/s och därefter fortsatte 
denna minska med högre hastighet. Dragkraften ökades enformigt med ökad hastighet, men på 
samma sätt som huvudkraften minskade den signifikant från 1 m/s till 20 m/s. Huvudkraften 
påverkas som den gör, då skjuvzonen i kopparmaterialet utsätts för termisk uppmjukning. 
Ökningen i dragkraften beror på töjningen och dess hastighet vid materialets yta. 
 

2.1.3 Ledare och ledarskruv 

Vid överföring av roterande moment till linjär kraft kan ledarskruvar tillämpas. Ledarskruvar är 
gängade axlar som vid rotation överför rotationen till en gängad kropp. Vid fall där ledare är 
ihopkopplade till ledarskruven med gängor förflyttas ledaren linjärt. Det roterande momentet 𝑇 
beror på den linjära kraften och kan beräknas med formel (3) (Bhandari, 2010) (Shigley, et al., 
2004). Momentet 𝑇 beror på utgående kraften 𝐹, ledarskruvens medeldiameter Dm, stigningen 
P och friktionskoefficienten 𝜇. 
 

𝑇 =
𝐹 ∙ 𝐷𝑚

2
 (

𝑃 + 𝜋 ∙ 𝜇 ∙ 𝐷𝑚 

𝜋 ∙ 𝐷𝑚 − 𝜇 ∙ 𝑃
) 

 

(3) 
 

2.1.4 Mänsklig greppstyrka 

Mekaniska drivdon består av överförandet av tillsatt moment från en människa till ett utfört 
arbete (Wang, et al., 2018). Detta arbete kan överföras på olika sätt. Mekaniska drivdon 
begränsas av människans kapacitet. Den lägsta utförda greppstyrkan för en människa mellan 18-
65 år är 20±7 kg, se Figur 3.  
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Figur 3: Låddiagram för greppstyrkan för dominant hand (A) och icke-dominant hand (B) för män och 
kvinnor i olika åldersgrupper (Wang, et al., 2018) 

 

2.2 Drivdon 

Vid utformning av verktyg kan höga krafter och moment utföras med hjälp av drivdon.  
Elektriska och hydrauliska drivdon lämpar sig väl för styrning av små och kraftfulla arbeten. I 
detta avsnitt presenteras hydrauliska och elektriska drivdon samt i vilka situationer det är 
fördelaktigt att använda dem. 
 

2.2.1 Hydrauliska drivdon 

Hydrauliska drivdon innebär att en kraft eller ett moment utförs genom att utsätta en vätska för 
tryck, vanligtvis 100 bar, som leder till att vätskan i sig utför samma kraft eller moment på ett 
annat föremål (Bolmsjö, 2006). Det är viktigt att denna vätska ej är komprimerbar för att göra 
kraftöverföringen kontrollerbar. Hydrauliska drivdon är användbara där jämn kraftfördelning är 
viktigt för att vätskan ska verka på all yta som den pressas mot. Hydrauliska drivdon kan 
användas med både linjära och roterande rörelser. Eftersom vätskorna som används har högre 
densitet än luft används hydrauliska drivdon istället för pneumatiska drivdon när högre krafter 
och mer precisa rörelser är nödvändigt. Geometrin för hydrauliska system är komplex och kan 
skapa komplikationer som läckage och tidsfördröjande service som exempelvis dränering och 
filtrering av hydraulvätska. 
 

2.2.2 Elektriska drivdon 

Elektriska motorer utför linjära eller roterande rörelser med hjälp av elektromagneter vars 
magnetfält ändrar storlek och polaritet genom varierande strömtillförsel genom induktion 
(Bolmsjö, 2006). Genom att variera strömtillförseln till olika elektromagneter kan en 
permanentmagnet förflytta sig i förhållande till elektromagneterna. Elektriska drivdon används 
mest vid små kontrollerade rörelser. Elektriska motorer är väldigt populära och detta har 
resulterat i att de är mycket billigare än likvärdigt kraftfulla alternativa drivdon. Jämfört med 
hydrauliska drivdon har elektriska drivdon högre precision. Vissa elektriska motorer använder 
kolborstar för att kunna styra motorn från en extern styrlåda. Styrningen ligger till grund för 
hastighetsreglering för motorerna. 
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2.3 Miljöaspekter 

Tillverkningen av ett klippverktyg har många olika sorters miljöpåverkan. Materialframtagningen 
och tillverkningsprocessen utgör en liten del av den totala miljöpåverkan eftersom verktyg har 
en relativt lång livslängd, således är det användningen av verktyget som har störst 
miljöpåverkan (Ulrich & Eppinger, 2014). Toxicitet och bränsle för drivdonen utgör därav en 
större andel av miljöpåverkan. Genom att förhålla sig till de fastställda produktkraven undviks 
överflöde av material och bränsle. Begränsning av användning av material och resurser är 
kritiskt för att begränsa miljöpåverkan. 
 

2.4 Hållfasthet 

Klippverktyget som designas har krav på vilket arbete som den ska kunna utföra. Klippverktygets 
geometri har en påverkan på hur stor kontaktyta som uppstår vid klippningen. Vid en mindre 
kontaktyta med samma applicerade kraft ökar trycket (Wu, et al., 2016). Detta tryck är det som 
påverkar om verktyget kan klippa av ett material eller inte. 
 

2.5 CE-märkning 

En produkt som är CE-märkt innebär att tillverkaren eller importören intygar att produkten 
förhåller sig till EU:s grundläggande krav gällande hälsa, miljö och säkerhet (Arbetsmiljöverket, 
2021). CE-märkningen gör att produkten fritt kan säljas mellan länder inom EU och EES. 
Försäkran om att en produkt förhåller sig till EU:s säkerhetsstandarder uppnås med dokumentet 
”försäkran om överensstämmelse” vilket innebär att tillverkaren ansvarar över att de 
grundläggande kraven för hälsa och säkerhet är uppfyllda, samt att nödvändig dokumentation 
och användaranvisningar finns tillgänglig.  
 

2.6 Generering och val 

Vid val av koncept skall först olika lösningar på det formulerade problemet presenteras. När ett 
brett urval av koncept är presenterade ska de rangordnas enligt kategorier i en 
konceptsållningsmatris. Det vinnande konceptet utifrån användarkraven vidareutvecklas och 
konstrueras.  
 

2.6.1 Konceptgenerering 

Konceptgenereringen utförs enligt konceptgenererings-metoden i fem steg, se Figur 4 (Ulrich & 
Eppinger, 2014). Denna metod består av att först klargöra problemet. Det formulerade 
problemet skall undersökas för att få höjd förståelse samt att förenkla problemlösningen. 
Huvudproblemet bryts ned i delproblem. Sedan tas kvalitativa datamaterial fram både externt 
genom spetsanvändare och experter. Samt tas kvalitativa och kvantitativa datamaterial fram 
genom att söka internt från exempelvis individuella intervjuer eller gruppundersökningar. Sedan 
delas koncepten in systematiskt genom klassifikationsträd och konceptkombinationstabeller. 
Sist jämförs koncepten och hela processen i sig utvärderas med konstruktiv återkoppling. 
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Figur 4: Konceptgenererings-metoden i fem steg (Ulrich & Eppinger, 2014)  

2.6.2 Konceptval 

Konceptvalet utförs enligt konceptsållnings-metoden i fem steg som består av att utgå ifrån de 
genererade koncepten och sedan eliminera de icke realistiska eller icke ideala koncepten för att 
utesluta koncept (Ulrich & Eppinger, 2014). Det första steget i konceptsållningsprocessen är att 
förbereda konceptvalsmatrisen. Konceptvalsmatrisen består av koncepten på matrisens vågräta 
axel och konceptkriterierna på matrisens lodräta axel. Efter att matrisen är förberedd 
poängsätts de olika koncepten utifrån framställda kriterier. Därefter rangordnas koncepten 
enligt poängtilldelningen. Rangordningen av koncepten analyseras genom att identifiera 
konceptens olika starka och svaga punkter jämfört med nuvarande klippningsmetod samt hur 
realistisk själva rangordningen är, där åtgärder tas för att förbättra koncepten. Sist utses ett 
eller flera koncept att gå vidare till eventuell prototypframtagning.  
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3 Metod 

För att se till att utförandet är korrekt och uppriktigt, presenteras metoden av studien. Studiens 
olika steg redovisas i ett flödesschema och datainsamlingens utformning presenteras. Sist 
presenteras dataanalysens utförande samt att datakvalitet och etiska frågeställningar benämns. 
  

3.1 Design av studien  

Studien består av utvecklingen av ett nytt handhållet verktyg för klippning av blindslingeledare. 
Utformningen av studien presenteras i ett flödesschema i Figur 5. Initialt påbörjades metoden 
med datainsamling för att klargöra användarkraven för det tänkta verktyget. Intern 
datainsamling utfördes i form av semistrukturerade kvalitativa intervjuer med 
monteringsansvarig på Hitachi Energy Power Transformers i Ludvika och tillverkningsansvarig i 
Crystal Springs, USA. En kvantitativ enkät besvarades även av montörer från 
lindningsverkstaden i Ludvika. Utifrån de identifierade användarkraven fastställdes produktkrav.  
 
För att besvara den andra frågeställningen diskuterades de tre alternativen för vilket drivdon 
som är mest lämpligt för ett handhållet verktyg med montörerna. För och nackdelar för samtliga 
alternativ togs fram med litteraturstudier. Den tredje frågeställningen besvarades genom att 
dela in produktkraven i tre kategorier, kvalitetskrav, säkerhetskrav och användarvänlighet då 
dessa kategorier ansågs tillräckliga för studiens omfattning. Litteraturstudier utfördes för att få 
fram lösningsoberoende och standardiserade definitioner för respektive produktegenskaper.  
För att besvara den första frågeställningen analyserades den nuvarande metoden för klippning 
av blindsligeledare genom det insamlade datamaterialet från intervjuerna och den tillgängliga 
informationen från Hitachi Energys interna databas. En konceptvalsmatris utformades med 
produktegenskaperna som kriterier där de viktades utifrån tematisk analys av det insamlade 
datamaterialet. För de koncepten som framkommit under konceptgenereringen utfördes 
löpande möjlighetsbedömningar för att begränsa antalet koncept som utvärderas i 
konceptsållningsmatrisen. Kvarstående koncept samlades i konceptvalsmatrisen. Dessa koncept 
tilldelades poäng relativt den nuvarande klippningsmetoden genom workshops. Det vinnande 
konceptet konstruerades i CAD programmet Solidworks. 
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Figur 5: Flödesschema för produktutvecklingen av ett klippverktyg för blindslingeledare 

Konceptet som valdes, designades utifrån DFE perspektiv för att främst utföra sin grundfunktion 
med tillräcklig kvalitet. Tillräcklig kvalitet definierades som en klippmekanism med tillräcklig 
klippkraft och klipphastighet enligt kvalitetskraven. För att begränsa slöseri av resurser, var det 
ur ett DFE perspektiv viktigt att undvika överdimensionering för minimal miljöpåverkan (Ulrich 
& Eppinger, 2014). 
 

3.2 Datainsamlingsmetod  

Vid hämtning av extern information nyttjades Uppsala universitetsbiblioteks databaser och 
relevant kurslitteratur. Bland dessa databaser används främst Web of Science Core Collection 
och Scopus. Från dessa databaser har en litteratursökning utförts. Alternativa klippmekanismer 
undersöktes endast från interna källor. 
 
Den interna informationen togs fram från intervjuer på plats och via e-post med interna 
experter inom transformatormonteringen på Hitachi Energy. Utifrån intervjuerna formades 
enkäter med relevanta entydiga frågor för att på ett kvantitativt sätt uppskatta majoriteten av 
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användarnas åsikter. Den interna informationen består av de olika arbetsramar och preferenser 
som togs i hänsyn vid produktutvecklingen. Intervjuerna med avdelningsansvariga var 
semistrukturerade med fokus på de essentiella användarkraven (Säfsten & Gustavsson, 2019). 
Intervjuerna transkriberades för att underlätta senare analys av det kvalitativa datamaterialet. 
Datainsamling för fastställning av användarkrav gjordes även via tillgänglig information som 
fanns i Hitachi Energys interna databas. 
 

3.3 Dataanalys 

I detta avsnitt presenteras samtliga analysmetoder för det tidigare insamlade datamaterialet. 
Analysmetoderna valdes för att på lämpligast sätt utreda studiens frågeställningar. 
Frågeställningarna bemöts på olika sätt beroende på förhållandet till extern eller intern 
relevans. 
 

3.3.1 Vilket eller vilka klippmekanismer för klippning av koppar lämpar sig väl för 
ett handhållet verktyg? 

Litteraturstudier från vetenskapliga artiklar utfördes för att fastställa flertal olika aspekter som 
är viktiga vid klippning av koppar. Utifrån intervjuerna fastställdes aspekter från liknande 
applikationer vid Hitachi Energys olika transformers enheter. All denna information 
analyserades med tematisk analys genom att notera intressant datamaterial relevant till arbetet 
(Säfsten & Gustavsson, 2019). Samtligt datamaterial delades upp i teman som exempelvis 
kraftkrav och klipphastighet. Därefter kontrollerades det uppdelade datamaterialets förhållande 
till det givna temat. När detta var färdigställt kontrollerades även de olika temans relevans till 
arbetet. 
 

3.3.2 Vilket eller vilka drivdon lämpar sig väl för det tänkta klippverktyget? 

Vid utredning av vilka sorts drivdon som är lämpliga för det tänkta klippverktyget analyserades 
det kvalitativa datamaterialet från datainsamlingen vid litteraturstudien tematiskt. Det 
kvalitativa datamaterialet delades in i grupper enligt respektive drivdon. För att hitta det 
lämpligaste drivdonet för kundens specifika krav utfördes semistrukturerade intervjuer. 
 

3.3.3 Hur kan kvalitets- och säkerhetskraven uppfyllas utan att begränsa 
användarvänligheten? 

Vid utredning av avvägningen mellan kvalitet, säkerhet och användarvänlighet utfördes en 
kvalitativ datainsamling internt på Hitachi Energy för att få tydliga definitioner av vilka 
användarkrav som gäller. Med dessa krav definierades och analyserades samtliga 
produktkoncept enligt konceptsållningsprocessen (Ulrich & Eppinger, 2014). Sedan analyserades 
de godkända koncepten där det undersöktes ifall kvalitetskrav, säkerhetskrav och 
användarvänlighet är motstridiga produktkrav. 
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3.4 Validitet och reliabilitet  

För att uppnå god validitet har undersökningen problembeskrivningen som sin centrala 
utgångspunkt, då uppgiften är att i samtliga avsnitt bidra till besvarandet av frågeställningarna 
(Säfsten & Gustavsson, 2019). De applicerade metoderna har främst inspirerats av väletablerad 
kurslitteratur för datainsamling och analysverktyg. Minimering av varierande resultat har 
eftersträvats genom regelbunden dokumentering samt en utförligt beskriven metod och att 
denna utfördes utan avvikelser. Då många moment i undersökningen bygger på individuella 
idéer, har konceptgenereringen utförts med stor omfattning och med hjälp av flertal parter för 
minimering av individberoende och partiska resultat. Utformningen av verktyget har baserats på 
tidigare presenterade vetenskapliga teorier presenterade i granskade vetenskapliga artiklar från 
databaserna Web of Science Core Collection och Scopus. 
 
Reliabiliteten har eftersträvats då genomförandet har dokumenterats väl och de initiala 
planerade metoderna har haft ett noggrant förhållningssätt och sedan beskrivits tydligt för att 
väl kunna upprepas (Säfsten & Gustavsson, 2019). Då en stor del av undersökningen grundade 
sig i konceptgenerering vilket innefattar individuella idéer, osannolikt att uppnå ett identiskt 
resultat. Förutsättningarna gällande datainsamling kan även variera då olika användare kan ha 
annorlunda åsikter om produktens utformning, vilket kan leda till annorlunda viktning av 
produktegenskaper. Intervjuerna utfördes med specifika urvalskriterier och semistrukturerade 
frågor för att samla relevant information från relevant personal. Enkäterna utfördes för att se till 
att datamaterialet som togs fram reflekterar företagets gemensamma uppfattning och åsikter. 
Transkribering av intervjuerna bidrog till presentation av logiska antaganden. Komplett 
transkribering av intervjuerna och dokumentering av utomstående observationer och 
uppfattningar har utförts för att uppfylla tillfredsställande öppenhet. Under intervjuerna togs 
miljö och sammanhang i beaktning för att intervjuobjekten skulle känna sig bekväma och högst 
sannolikt ge genuina svar. Regelbundna korrekturläsningar har utförts av flertal respondenter. 
 

3.5 Etiska ställningstaganden 

Undersökningens datainsamling består av datamaterial från intervjuer, enkäter samt 
litteraturstudier. Anonymitet hos intervjuobjekten var satt som standardprocedur om inte annat 
efterfrågades från inkluderade parter. Opartiskhet och neutralitet myntades genom 
semistrukturerade frågor för att uppnå relevanta svar med begränsad inverkan. Företagets 
riktlinjer har följts samt att dess sekretesser har respekterats och bevarats enligt kontrakt.  
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4 Förstudie 

Förstudien presenterar det insamlade datamaterialet och det insamlade datamaterialet 
formuleras som produktkrav. Produktkrav angående användarvänlighet baseras främst på 
datamaterialet insamlat från de intervjuer som utförts samt enkätsvaren. Säkerhetskraven 
baseras på det interna datamaterialet givet från Hitachi Energy angående de 
säkerhetsstandarder som de förhåller sig till. Kvalitetskraven formas utifrån den litteraturstudie 
som utförts gällande klippning och beräkningarna som utförts har utgått från datamaterial från 
intervjuerna och Hitachi Energys interna databas. 
 

4.1 Användarvänlighet 

Intervju med monteringsansvarig, se Bilaga 1, utförs i syfte att öka kunskapen om 
arbetsprocessen, identifiera användarkrav samt skapa en grund för formulering av enkätfrågor. 
Angående tidsaspekter identifieras användarkrav som att stycktiden för processen helst inte 
överstiger 20 sekunder.  
 
Spån och damm är en stor risk för haveri av transformatorerna. Med detta tillkommer kraven på 
att verktyget inte bidrar till spånbildning vid klippningen. Verktyget skall underlätta hanteringen 
av spillmaterial. Blindslingeledarna skall vara lättåtkomliga och det skall vara bekvämt att 
använda verktyget. Ett handhållet verktyg är därav den mest optimala lösningen. Önskvärt skall 
verktyget även vara sladdlöst, då montörerna ofta är i rörelse och blindslingeledarens placering 
runtom lindningarna varierar.  
 
Med kabelanslutna verktyg tillkommer risker som exempelvis spridning av damm vid förflyttning 
av kabel, läckage vid användning av hydraulslangar samt medför en snubbelrisk. 
Säkerhetslösningar är viktiga, verktyget skall inte gå att starta av misstag eller när nödvändiga 
säkerhetsfunktioner är ur funktion. Dock skall säkerhetslösningar ej förhindra övriga 
produktkrav.  
 
Verktyget skall styras mekaniskt, elektriskt, hydrauliskt eller en kombination av samtliga 
(Johansson, et al., 2022). Utifrån intervju med tillverkningsansvarig, se Bilaga 2, samlas 
potentiella lösningar för samtliga delproblem. Ett exempel på detta är modulariserade backar 
för klippning av blindslingeledare med olika dimensioner. 
 
I enkäterna betonas faktumet att den befintliga metoden för montering av blindslingeledare är 
omständlig och tidskrävande, se Bilaga 3. Montörerna tycker även att åtkomlighet och 
smidighet är den viktigaste aspekten vid klippningsprocessen framför säkerheten. Samtliga 
montörer föredrar ett batteridrivet verktyg. 
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4.2 Säkerhetskrav 

4.2.1 Generell maskinsäkerhet 

De generella maskinsäkerhetskraven delas in i fyra nivåer (Masotti, 2021). Dessa nivåer 
appliceras olika beroende på arbetsuppgifter, kompetens et cetera. De fyra nivåerna från lägsta 
nivå till högsta nivå är: Basic Maturity Level (BML), Standard Maturity Level (SML), Advanced 
Maturity Level (AML) och Leading Maturity Level (LML). BML beskriver minimumkraven för 
samtliga arbetsmaskiner. Krav på maskininspektion, personalträning, kompetens, 
riskbedömningar samt nödstopp inkluderas i BML. SML innehåller samtliga BML krav, men med 
högre krav, samt adderar krav på arbetsansvar, planering, kompetens, kommunikation, 
utförande, kontroller och återkoppling. Ett exempel på de olika nivåerna på liknande krav är att 
BML har krav på att maskiner och utrustning inspekteras, men inte dagligen. SML har krav på att 
handhållna verktyg och maskiner skall inspekteras visuellt av kompetenta användare innan varje 
användning för att garantera att säkerhetsfunktionerna fungerar som de skall. AMLs krav 
adderar ytterligare på SMLs där krav på dokumentering av åtgärder, personals ansvar och roller 
samt utvärdering av system och arbetsmetodik krävs. Den högsta nivån för generella 
maskinsäkerhetskrav är LML som innefattar höga krav på återkoppling för personalträning och 
säkerhetsrutiner för att höja kompetensen samt att dokumenteringen för maskinarbete skall 
följa standarder exempelvis ISO eller ANSI. 
 

4.2.2 Hand- och elverktyg 

Vid framtagning av hand- och elverktyg finns det fastställda riktlinjer som samtliga Hitachi 
Energy enheter skall förhålla sig till (Masotti, 2022). Dessa riktlinjer benämner minikraven för 
HSE/SA (Health, Safety, Environment, Security and Sustainability) som skall följas för att bemöta 
säker användning för hand- och elverktyg. Vid lagstiftning eller lokala regleringar kan ytterligare 
krav tillkomma. Med handhållna verktyg ökar generellt risken för skador, exempelvis yttre 
åverkan eller att verktyget är i dåligt skick, men fortfarande anses vara fungerande. Detta kan i 
sin följd öka risken för ytterligare förfall och skador vid användning av verktyget, då det inte 
uppfyller sin fullständiga prestanda. Handhållna verktyg tenderar att i större utsträckning 
användas på fel sätt gentemot syftet vars verktyget är designat för. Med detta tillkommer krav 
på design av verktyg för att bland annat minimera risken att montören använder verktyget på 
fel sätt, tydliga indikationer på när verktyget behöver service och att verktyget har god 
hållfasthet. Portabla elverktyg innefattar en potentiell risk för elstötar om elektriska ledare blir 
oskyddade vid skador. Dessa typer av verktyg använts ofta i stor utsträckning och under långa 
perioder och utsätts för slitage och skador, speciellt vid missbruk. 
 

4.2.3 Klippning och skärande bearbetning 

För verktyg med klippande eller skärande bearbetning skall klippytan skyddas med en kåpa eller 
hölje, bortsett från den delen som skall vara kontaktytan för operationen beroende på funktion 

(Masotti, 2022). En försiktighetsåtgärd är att hålla verktyg vassa, då slöa verktyg medför risker 
som ett resultat av otillräcklig prestanda. 
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4.2.4 Underhåll och arbetsmetodik för klippverktyg 

För klippverktyg och knivar finns det stora krav på instruktionernas omfattning samt krav på 
utbildning och demonstration (Masotti, 2022). Trots att verktygssäkerheten ökas med 
förbättrad design, är mänskliga aspekten fortfarande ett problem om användaren inte tar till 
tillräckliga försiktighetsåtgärder vid användning. Verktyg skall inspekteras innan varje 
användningstillfälle för att säkerställa verktygets kompletta funktion och hållbarhet. Det är 
essentiellt att se till att det är rätt delar som använts, exempelvis de brickor och muttrar som 
sitter monterade. Vid användning av verktyget skall kroppsdelar alltid hållas från arbetsytan. 
Förflyttning av verktygen skall utföras ansvarsfullt, exempelvis skall verktyg inte bäras genom att 
hålla i sladden och verktyget skall förvaras i lämpligt torrt område. 
 

4.3 Kvalitetskrav 

4.3.1 Kraftkrav 

Beräkningarna av kraftkraven görs baserat på extremutfallet av verktygets användning, det vill 
säga vid klippning av den största blindslingeledaren som används på samtliga Hitachi Energys 
enheter, med den grövsta godkända klippkantsradien. Detta motsvarar dimensionerna  
19 mm ∙ 1,65 mm för tvärsnittet av de största blindslingeledarna som används i Chongqing, 
Kina, se Bilaga 4, samt den antagna klippkantsradien 𝑟𝜖 = 0,1 mm. En säkerhetsfaktor 𝑛 = 1,5 
appliceras även på dessa beräkningar för att öka säkerheten i beräkningarna. Beräkningen av 
klipplängden d utförs med formel (4) baserat på blindslingeledarens axiala dimension med en 
radie på 3 mm i ändarna, se Figur 6 respektive Figur 7. Radiernas klipplängder är lika med halva 
omkretsen (O 2)⁄ . Kraftkraven beräknas med formler (1) och (2). Samtliga dimensioner för 
extremutfallet presenteras i Tabell 2. 
 

 
Figur 6: Arbetsinstruktion för isolering av kabeländen. Montörernas arbetsinstruktion vid klippning av 
blindslingeledarens ände (Hitachi Energy, 2022) 
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Figur 7: Beteckningar för dimensioner på blindslingeledarens ände med den rödmarkerade sträckan som 
visar klipplängden 𝑑 

 
 
Beräkning av klipplängden: 

𝑑 = 𝐷 − 2𝑅 +
𝑂

2
= 𝐷 − 2𝑅 +

2𝜋𝑅

2
= 𝐷 − 𝑅(2 − 𝜋) (4) 

                          
Tabell 2: Sammanfattning av insamlade dimensioner för extremutfallet 

Diameter (𝑫) Radie (𝑹) Höjd (𝒉) Klippkantsradie (𝒓𝝐) 

19,0 mm (Bilaga 4) 3,00 mm (Figur 6) 1,65 mm (Bilaga 4) 0,10 mm 

 
Följande beräkningar utförs med formler (1), (2) och (4) vars variabler bestäms utifrån 
dimensionerna från extremutfallet i Tabell 2 samt koefficienterna för klippning av 
standardkoppar från Tabell 1. Dessa koefficienter har tillgetts med felmarginaler och därav har 
det högsta möjliga värdet på koefficienterna valts för att säkerställa beräkningarnas pålitlighet.  

𝐹𝑐𝑐𝑎𝑙𝑐 =  ∫ (𝐾𝑠𝑣 ∙ ℎ + 𝑘𝑒𝑣) ∙ 𝑟𝜖(𝐷 − 𝑅(2 − 𝜋))
ℎ

0

 

= ∫ ((1370 + 95,0) ∙ 1,65 + (20,2 + 3,30)) ∙ 0,10(19,0 − 3,00(2,00 − 𝜋))
1,65

0

 

≈ 9,02 kN 

 
Med en säkerhetsfaktor 𝑛 = 1,50 blir därav det slutliga kraftkravet: 
 
𝐹𝑐𝑐𝑎𝑙𝑐 ∙ 𝑛 ≈ 13,5 kN 
 
 



 
 

16 
 

4.3.2 Klipphastighet 

Hela monteringsprocessen utförs i en lång serie av olika processer. Detta leder till att 
klippningsprocessen måste avslutas innan resterande processer kan påbörjas. 
Klippningsprocessen består av stycktid och ställtid. Stycktiden avser självaste klippningen av 
blindslingeledaren och ställtiden avser eventuella nödvändiga ändringar för att utföra 
varierande uppgifter. För att minimera hela monteringstiden för en transformator är det viktigt 
att minimera de olika delprocesserna. Stycktiden bör ej överstiga 20,0 sekunder, där det är 
gynnsamt med kortast möjliga stycktid, se Bilaga 1. Stycktiden skall även förhålla sig till den 
maximala klipphastigheten 60,0 m/s (Shinozuka, 2013). Skillnaden i hastigheten mellan de två 
klippytorna skall inte överstiga 60,0 m/s. 
 

4.4 Sammanställning av krav 

I detta avsnitt presenteras samtliga produktkrav samt vilka krav som påverkar varandra i ett 
nätverksschema, se Figur 8. Nätverksschemat utformas genom att sortera samtliga 
användarkrav och koppla samman de krav som påverkar varandra. Samtliga krav sammanställs i 
en produktkravspecifikation i Tabell 3. 
 
Tabell 3: Produktkravspecifikation för konstruktion av klippverktyg 

Nr Beskrivning Enhet 

1 Kvalitetskrav  

1.1 Klippkraften för verktyget skall överskrida (13 500) [N]  N 

1.2 Klipphastigheten får inte överskrida (60,0) [m/s] m/s 

2 Säkerhetskrav  

2.1 Bruksanvisning på hur arbetsmetodiken samt verksamheten skall inkluderas Ja/Nej 

2.2 Verktyget skall ej ha möjligheten att användas på annat sätt än enligt 
bruksanvisningen 

Ja/Nej 

2.3 Individuella komponenterna skall ha möjligheten att bytas ut Ja/Nej 

2.4 Verktyget skall kunna klara påsatta spänningar från klippningsprocessen samt 
att kunna tappas från 1,50 meters höjd 

Ja/Nej 

2.5 Samtliga elektriska ledare skall isoleras Ja/Nej 

2.6 Klippningsmekanismer skall ej skapa okontrollerbara spillmaterial som spån 
och damm 

Ja/Nej 

3 Användarvänlighet  

3.1 Stycktiden för klippverktyget skall ej överskrida (20) [s] s 

3.2 Klippmekanismer skall ej skapa okontrollerbara spillmaterial som spån och 
damm 

Ja/Nej 

3.3 Avklippt material skall kontrollerbart samlas för avvisning Ja/Nej 

3.4 Klippverktyget skall enkelt kunna komma åt och klippa en platt koppartråd 
både horisontellt och vertikalt som lindas både medsols och motsols 

Ja/Nej 

3.5 Klippverktyget är utformat för att hållas i en hand och klippa koppartrådar i 
mindre serier 

Ja/Nej 

3.6 Snubbelrisker, kablageläckor samt oavsiktlig kabelförflyttning skall undvikas Ja/Nej 

3.7 Verktyget skall drivas mekaniskt, elektriskt eller hydrauliskt Ja/Nej 
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Figur 8: Nätverksschema för hur olika krav för klippverktyget är kopplade 
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5 Klippmekanism 

I detta kapitel hanteras den första frågeställningen genom att presentera resultatet från 
konceptgenereringen för klippmekanismer för klippning av koppar som lämpar sig väl för ett 
handhållet verktyg. Respektive koncept illustreras med en skiss och koncepten beskrivs med en 
förklarande text över dessa lösningars funktion. Därefter sållas de olika koncepten i en 
konceptsållningsmatris för att framta ett konceptval som bidrar till den mest gynnsamma 
lösningen för konstruktionen. 
 

5.1 Konceptgenerering 

Koncept 1, se till vänster i Figur 9, grundar sig i att överföra en linjär kraft till ett pressande 
moment i två led. Detta sker genom att ha ett cirkulärt lager som pressas upp mot två 
klipparmar med en fästningspunkt i centrum av de två armarna. Med en lutning på ytorna som 
cylindern pressas mot kommer armarna rotera runt fästpunkten och klippytorna kommer 
mötas. Blindslingeledaren förs in vinkelrätt mot verktygets centrumlinje och den vänstra 
klipparmen har då en back designad för att verka som underdel och det motsatta gäller den 
högre klipparmen. Koncept 2, se till höger i Figur 9, har samma princip som koncept 1, men i 
detta koncept har klipparmarna två separata fästpunkter. 
 

       
Figur 9: Konceptskisser av koncept 1 (vänster) och koncept 2 (höger) 

Koncept 3, se Figur 10, överför likt koncept 1 och 2 en linjär kraft, men i detta fall till ett 
pressande moment från ett led, där ena klippytan är fixerad. Den linjära axeln är fäst i en 
distansbricka som i andra änden är fäst på en vinkel i klipparmen. Den övre klipparmen är fäst i 
den undre fixerade klipparmen (baskroppen) med ett avstånd från distansbricka vilket leder till 
att denna roteras och möter den fixerade klippytan. 
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Figur 10: Konceptskiss av koncept 3 

Likt koncept 3 har koncept 4 också en fixerad klipparm. Skillnaden med detta koncept är att 
klipparmen fortsätter genom verktyget ner till greppytan, se Figur 11. Detta för att integrera ett 
mekaniskt gränssnitt i form av en spak, där användaren även kan pressa samman klippytan 
manuellt. I spaken sitter det en vajer som är kopplad till en roterande motor som vid 
strömtillförsel spänner vajern och drar ihop spaken. Med denna konceptuella klippmekanism 
kan användaren således placera blindslingeledaren i klippområdet och pressa klipparmen i rätt 
position för sedan aktivera motorn för ett kraftfullt klippmoment. 

 
Figur 11: Konceptskiss av koncept 4 
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Koncept 5, se Figur 12, är likt den traditionella avbitartången som används för processen idag, 
men att i detta koncept har den utbytbara backar för att kunna anpassa verktyget till olika 
storlekar på blindslingeledare. 

 
Figur 12: Konceptskiss av koncept 5 

Koncept 6 i Figur 13 utför en klippkraft från tillfört moment från en roterande axel från motorn. 
Den roterande axeln över moment till ett kugghjul som är kopplad till en kuggstång. När 
kugghjulet roterar förflyttas kuggstången vertikalt. Vid botten av kuggstången sitter den övre 
backen. När kuggstången förflyttas nedåt pressas den övre backen ner mot den undre backen, 
vilket resulterar i ett klippande moment mellan backarna.  
 

 
Figur 13: Konceptskiss av koncept 6 
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Koncept 7, se Figur 14, består av kraftöverföring från en roterande axel till en roterande 
klippning. En blindslingeledare förs in i den rektangulära formen. Det tillförda roterande 
momentet överförs med en kuggväxling till att rotera klippmunstycket. Klippmunstycket roterar 
och klipper material längs bredden av det rektangulära spåret. 

 
Figur 14: Konceptskiss av koncept 7 

Koncept 8, Figur 15, består av en mekanisk lösning. Konceptet bygger på formen av en vanlig 
sax. Saxens klippkraft höjs genom att verktyget klipper med en fjäder som komprimeras med 
hjälp av en vev. Den lagrade potentiella energin utlöstes med en knapp som låter fjädern 
expandera och trycker ihop backarna. 

 
Figur 15: Konceptskiss av koncept 8 
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Majoriteten av koncepten som presenteras byggs på implementation av backar för att uppnå de 
önskade dimensionerna vid klippningen. Dessa backar tar inspiration från de nuvarande 
lösningarna på klippverktyg i Hitachi Energys internationella hubbar, se Figur 16. Dessa backar är 
utbytbara och anpassade till blindslingeledarnas olika dimensioner, med en undre och en övre 
back. 
 

 
Figur 16: Backar som används för klippning av blindslingeledare i USA, Crystal Springs 

5.2 Konceptval 

Det vinnande konceptet tas fram genom att utföra en konceptsållningsmatris och sedan 
poängsätta de olika koncepten, se Tabell 6. Konceptsållningsmatrisen poängsätter de olika 
koncepten med en skala 1 till 9 baserat på relativ prestanda, med en avbitartång och fil som 
referens. Detta då avbitartången och filen är verktygen som används idag för 
klippningsprocessen, som i denna studie ska förbättras och därför är denna referens en relevant 
utgångspunkt för bedömningen av de olika koncepten. Vid fall där referensen klassas som 0 
poäng, det vill säga då referensen inte är applicerbar till kriteriet, kan poängen utgå från 
resterande koncept. Poängsättningens skalor förklaras i Tabell 4, med poängens förhållande till 
den relativa prestandan till referensprodukten. De olika kriterierna som koncepten poängsätts i 
har beslutats från olika aspekter nämnda i datainsamlingen. Dessa kriterier viktas olika baserat 
på dess betydelsegrad beroende på i vilken omfattning och bemärkelse dessa nämnts i, vilket 
representeras i Tabell 5. Viktningen baseras inte på hur de olika kriterierna kan uppfyllas, utan   
från det grundläggande konceptets nuvarande lösning på problemet. 
 
Tabell 4: Förklaring av poängsättningens skalors förhållande till referensprodukten 

Relativ prestanda  Poängsättning 

Mycket sämre än referensen  1 

Sämre än referensen  3 

Samma som referensen  5 

Bättre än referensen  7 

Mycket bättre än referensen  9 
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Utifrån datainsamlingen sätts åtkomlighet som det viktigaste kriteriet eftersom det är den 
aspekten som användarna anser mest väsentlig. Vid fall där åtkomlighet inte är tillräcklig kan 
verktyget möjligtvis inte användas alls av montörerna. Säkerheten sätts som det näst viktigaste 
kriteriet då Hitachi Energy har egna säkerhetskrav på samtliga produkter och verktyg samt att 
användarnas säkerhet är ingenting som skall begränsas. Kriterier som ergonomi och stycktid 
viktas inte högt då verktyget inte används många gånger per arbetsskift. Tillverkningskostnaden 
är ännu ett kriterium som inte viktas högt då det inte finns en satt budget för verktyget. Denna 
kan uppskattas baserat på konceptets komplexitet. Resterande kriterier jämförs till de redan 
viktade kriterierna och tilldelas resterande viktningsandelar.  
 
Tabell 5: Konceptsållningens produktkravskriterier samt viktningsandel för respektive kriterium 

Kriterium Viktningsandel Viktningsandel [%] 

Ergonomi 0,05 5 

Robusthet 0,075 7,5 

Fasningssymmetri 0,125 12,5 

Avrundningssymmetri 0,15 15 

Tillverkningskostnader 0,05 5 

Stycktid 0,05 5 

Åtkomlighet 0,2 20 

Slitstark 0,1 10 

Säkerhet 0,15 15 

Reparationsmöjligheter 0,05 5 

Totalt 1 100 
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Tabell 6: Konceptsållningsmatris med de viktade poängresultaten i respektive kolumn samt de oviktade 
poängen inom parentes 

Kriterium (Referens) 
Avbitartång 
+ Fil  

Koncept 
1 

Koncept 
2 

Koncept 
3 

Koncept 
4 

Koncept 
5 

Koncept 
6 

Koncept 
7 

Koncept 
8 

Ergonomi 0,25 
(5) 

0,45 
(9) 

0,45  
(9) 

0,45  
(9) 

0,35  
(7) 

0,25  
(5) 

0,45 
 (9) 

0,45 
 (6) 

0,3 
 (6) 

Robusthet 0,375 
(5) 

0,15 
(2) 

0,3 
(3) 

0,3  
(4) 

0,15  
(2) 

0,375 
(5) 

0,15 
 (2) 

0,075  
(1) 

0,08 
 (1) 

Fasnings- 
symmetri 

0,625 
(5) 

0,875 
(7) 

1 
(8) 

1  
(8) 

1  
(8) 

0,875 
(7) 

1 
 (8) 

0,75 
 (6) 

0,88 
 (7) 

Avrundnings- 
symmetri 

0,75 
(5) 

1,05  
(7) 

1,2  
(8) 

1,2  
(8) 

1,2  
(8) 

1,05  
(7) 

1,35 
 (9) 

1,35 
 (9) 

1,05 
 (7) 

Tillverknings-
kostnader 

0,25 
(5) 

0,1 
(2) 

0,05  
(1) 

0,15  
(3) 

0,1 
 (2) 

0,2 
 (4) 

0,05 
 (1) 

0,05 
 (1) 

0,2 
 (4) 

Stycktid 0,25 
(5) 

0,4  
(8) 

0,4  
(8) 

0,4  
(8) 

0,4 
 (8) 

0,35 
 (7) 

0,4 
 (8) 

0,3 
 (6) 

0,3  
(6) 

Åtkomlighet 1 
(5) 

1,4  
(7) 

1,4  
(7) 

1,6  
(8) 

1,8 
 (9) 

1,6  
(8) 

1,2 
 (6) 

1,6 
 (8) 

1,2 
 (6) 

Slitstark 0,5 
(5) 

0,6  
(6) 

0,7  
(7) 

0,7  
(7) 

0,6 
 (6) 

0,5 
 (5) 

0,6 
 (6) 

0,4  
(4) 

0,3 
 (3) 

Säkerhet 0,75 
(5) 

0,45  
(3) 

0,45  
(3) 

0,6  
(4) 

0,75 
 (5) 

0,75 
 (5) 

0,45 
 (3) 

0,9 
 (6) 

0,3 
 (2) 

Reparation-
möjligheter 

0 
(0) 

0,35  
(7) 

0,3 
(6) 

0,4  
(8) 

0,4  
(8) 

0,45 
 (9) 

0,3 
 (6) 

0,2 
 (4) 

0,25 
 (5) 

Totalt 4,75 
(45) 

5,825 
(58) 

6,175 
(60) 

6,8 
(67) 

6,75 
(63) 

6,4 
(62) 

5,95 
(58) 

6,075 
(54) 

4,85 
(47) 

 

Från konceptsållningen utses koncept 3, se Figur 10, till det vinnande konceptet med 6,8 poäng, 
se Tabell 6. På andra plats kommer koncept 4, se Figur 11, med 6,75, se Tabell 6. Den ringa 
skillnaden i totalpoängen mellan dessa koncept, grundar sig i att koncept 4 anses ha högre 
poäng gällande åtkomlighet och säkerhet, vilket är två kriterier med hög viktning. Dock är 
åtkomlighet och säkerhet i en relativt stor omfattning ej applicerbart på dessa grundläggande 
koncept, då koncepten mestadels omfattar den mekaniska lösningen på problemet och inte 
kompletta konstruktionen. Trots den minimala skillnaden i poäng hos koncept 3 och 4, med 
endast 0,05 poäng ifrån varandra, utses koncept 3 till det vinnande konceptet. Dock tas 
användarvänlighets- och säkerhetsaspekterna i koncept 4 till hänsyn vid vidareutveckling av 
koncept 3.  
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6 Drivdon och kraftöverföring 

I detta kapitel besvaras den andra frågeställningen genom att presentera resultatet för valt 
drivdon. Detta utförs genom att sammanfatta de för- och nackdelar de olika typer av drivdonen 
kan ha vid implementering för den valda klippmekanismen (Kapitel 5). Med de olika aspekterna 
presenterade, kan ett val göras. Därefter beskrivs mekanismen för kraftöverföringen och hur 
drivdonet implementeras för att generera ett klippmoment. 
 

6.1 Val av drivdon 

Hydrauliska drivdon lämpar sig väl i fall där höga krafter samt jämn kraftfördelning efterfrågas 
(Avsnitt 2.2). Detta är två aspekter som anses väldigt lämpligt för detta verktyg. Dock är 
hydrauliska drivdon allmänt svårreglerade och kan inte uppnå samma precision som ett 
elektriskt drivdon. Ytterligare nackdelar med ett hydrauliskt drivdon kan vara risk för läckage, 
snubbelrisk och omständliga reparationer. Med ett mekaniskt drivdon erfordras konstruktioner 
som bidrar till att uppnå kraftkravet för klippningen. Exempelvis en hävarm eller en fjäder som 
samlar potentiell energi. Detta kan bli väldigt omständligt och svårapplicerbart till ett handhållet 
verktyg. Då det finns stora krav på precision och noggrannhet, stiger även sannolikheterna för 
uteslutning av ett mekaniskt drivdon. Elektriska drivdon har hög precision och är lätt 
kontrollerbart (Bolmsjö, 2006). Med detta i åtanke, samt möjligheterna för att utvinna höga 
krafter på små ytor, lämpar sig ett elektriskt drivdon mycket väl för detta arbetes applikation. 
Det faktum att det även finns krav på att verktyget ska vara handhållet, lämpar sig ett elektriskt 
drivdon med strömtillförsel via batteri mest väl. 
 

6.2 Kraftöverföring 

Klippmekanismen som tillämpas på verktyget (Avsnitt 5.2) kräver en tillförd linjär kraft. För att 
uppnå en robust och effektiv konstruktion skall denna linjära kraft kunna tillföras från en linjär 
elektrisk motor. Linjära motorer kan inte växlas ner för att uppnå klippkraftskravet utan att 
överföra den linjära kraften till ett roterande moment som växlas ner och sedan överförs 
tillbaka till en nedväxlad ökad linjär kraft. En roterande motor kan växlas ner för att uppnå 
klippkraftskravet och sedan överföra det nedväxlade momentet till en ökad linjär kraft. Detta 
innebär ett mindre antal komponenter för roterande motorer gentemot linjära. Överföringen 
från ett roterande moment till den linjära kraften görs med en ledarskruv och en ledare, se Figur 
17. Ledarskruven är en utvändigt gängad axel som är kopplad till den roterande axeln från 
planetväxeln. Ledaren är en invändigt gängad kropp som är monterad på ledarskruven. När 
ledarskruven roterar pressas ledaren linjärt ifall den är låst i rotationsledet genom deras 
gemensamma gängning. Ledarens linjära rörelse blir den tillförda linjära kraften för den valda 
klippmekanismen.  
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Figur 17: Överföring av roterande moment till linjär kraft (Portescap, 2020) 

En ledarskruvs ingående moment för att ledaren skall kunna utföra en linjär kraft på 13,5 kN 
beräknas med formel (3) och värden från Tabell 7: 
 

𝑇 =
𝐹 ∙ 𝐷𝑚

2
 (

𝑃 + 𝜋 ∙ 𝜇 ∙ 𝐷𝑚 

𝜋 ∙ 𝐷𝑚 − 𝜇 ∙ 𝑃
)   

 

=
13 500 ∙ 0,0206  

2,00
 (

0,002 + 𝜋 ∙ 0,200 ∙ 0,0206  

𝜋 ∙ 0,0206 − 0,200 ∙ 0,0206  
) 

 
≈ 34,3 Nm  
 
Tabell 7: Sammanfattning av insamlade värden för kraftöverföring. 

 
  

Utförd kraft  
(𝑭) 

Ledarskruvens 
medeldiameter (𝑫𝒎) 

Gängstigning  
(𝑷) 

Friktionskoefficient  
(𝝁) 

13,5 kN (Avsnitt 4.3.1) 0,0206 m 0,002 m 0,200 (Bilaga 5) 
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7 Konstruktion av verktyg 

I detta kapitel presenteras resultatet för besvarandet av den tredje frågeställningen, angående 
ifall kvalitets- och säkerhetskraven leder till att användarvänligheten begränsas. Här utförs 
avvägningar mellan de olika kraven. Ett lösningsförslag presenteras översiktligt, se Figur 18, på 
hur ett klippverktyg kan utformas.

 
Figur 18: Rendering av slutlig konstruktion 

7.1 Kraftkrav och ergonomi 

För att uppnå klippkraften 13,5 kN för ett handhållet och batteridrivet verktyg är den elektriska 
motorns dimensioner och prestandamått viktiga. Vid större dimensioner för elektriska motorer 
riskerar verktyget att bli för stort för att kunna hanteras enkelt och ergonomiskt, se Figur 19, 
Not 1. För att en mindre motor skall kunna utföra tillräckligt moment behöver varvtalet växlas 
ner. För att uppnå tillräckligt högt moment med kompakt design väljs en planetväxel för att 
växla ner motorn, se Figur 19, Not 2. Nedväxlingen av den elektriska motorns varvtal leder till 
att klippmekanismer har betydligt högre tillfört moment, men samtidigt är betydligt 
långsammare. Enligt kraven på klipphastighet väljs motor och planetväxel för att uppnå 
klippkraften. Valet görs även baserat på stycktiden för att klippningsprocessen skall falla inom 
klipphastighetens intervall. 



 
 

28 
 

 
Figur 19: Snittad vy av slutliga sammanställning av klippverktyget med noteringar för motorn (1), 
planetväxeln (2), skyddshöljet (3) och baskroppen (4)  

 

7.2 Säkerhet och kraftkrav 

Vid tillämpning av ett motordrivet verktyg som kan utföra en klippkraft på 13,5 kN så ställs krav 
på användarens säkerhet. Klipptiden påverkar hur kontrollerbar verktyget blir ifall justeringar 
måste utföras under klipptiden. Genom att ha en konstant och kontrollerad klippningshastighet 
reduceras risken för olyckor. För att säkerställa att verktyget inte kan skada användaren 
implementeras ett skyddshölje, se Figur 19, Not 3. Detta skyddshölje hindrar att fingrar och 
dylikt kan komma i närheten av rörande delar. Skyddshöljet påverkar inte klippverktygets 
klippfunktion genom integrerade springor i skyddet, se Figur 27, vars funktion är att endast 
tillåta införsel av blindslingeledare till klippytan. Baskroppen integreras med en mikrobrytare, se 
Figur 28, Not 1, som ser till att skyddshöljet måste vara nedfällt för att verktyget skall kunna 
användas. 
 

7.3 Ergonomi och säkerhet 

Ergonomiska lösningar implementeras för att säkerställa att verktygets säkerhetsåtgärder inte 
leder till att användningen av verktyget blir klumpigt och omständligt. Genom att välja ett 
genomskinligt material som exempelvis akrylplast för skyddshöljet påverkar det inte 
användarens syn på placering av blindslingeledare i klippbackar inför klippning. För att verktyget 
skall ha tillräcklig hållfasthet behöver komponenter som baskroppen och ledaren bestå av starka 
material. Starka material kan leda till att det färdigmonterade verktyget blir tungt. Tunga 
verktyg blir svåra att hantera och besvärliga vid längre användning.  
 

7.4 Sprängskiss och stycklista 

För ökad förståelse över verktygets uppbyggnad och monteringssätt, presenteras en sprängskiss 
i Figur 20 med noteringar som förklaras i stycklistan i Tabell 8. Verktyget består av totalt 40 
komponenter som är en blandning av inköpskomponenter och komponenter konstruerade för 
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möjlighet till intern tillverkning. Mer detaljerad beskrivning av de essentiella komponenternas 
funktion presenteras i analysen. 
 

 

Figur 20: Sprängskiss över slutliga konstruktionen med noteringar, där standardkomponenter som 
skruvar, muttrar och lager har små noteringar och resterande komponenter med stora noteringar. 
Samtliga komponenter med respektive notering presenteras i Tabell 8 
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Tabell 8: Strukturlista för verktygets samtliga komponenter 

Artikel Komponent Antal Beskrivning 

1 Baskropp 1  

2 Backhållare 1  

3 Övre klipparm 1  

4 Övre back 1  

5 Undre back 1  

6 Rotationsaxel 1  

7 Distansbricka 2  

8 Styraxel 1  

9 Ledaraxel 1  

10 Mikrobrytare 2  

11 Ledare 1  

12 Ledarskruv 1  

13 Bussning 1 PCM 303430 E 

14 Motor 1  

15 Planetväxel 1  

16 Planetväxel fäste 1  

17 Skyddshölje 1  

18 Skyddshölje fäste 1  

19 Undre kablageskydd 1  

20 Spillskydd 2 Två spegelhalvor 

21 Skalhalvor 2 Två spegelhalvor 

22 Makita batterihållare 1  

23 Knapp panel 1  

24 Knapp 2  

25 Rotationsaxel skyddsknopp 2  

26 Handtag gummering 1  

27 Lager 4 SKF W 627 6 2Z 

28 Lager 8 SKF W 637 3 2Z 

29 Skruv 1 ISO 4762 M5 x 40 - 22N 

30 Mutter 1 ISO - 4034 - M5 – N 

31 Skruv 8 ISO 4762 M3 x 5 - 5N 

32 Skruv 2 ISO 7045 - M2 x 10 - Z - 10N 

33 Skruv 6 ISO 7045 - M2.5 x 10 - Z - 10N 

34 Skruv 4 ISO 7045 - M2 x 3 - Z - 3N 

35 Skruv 2 DIN 912 M2.5 x 16 - 16N 

36 Skruv 5 ISO 4028 - M3 x 10 - N 

37 Skruv 2 ISO 4018 - M5 x 10 - WN 

38 Skruv 3 ISO 14581 M2x6x6-N 

39 Skruv 2 ISO 14581 M2x5x5 - N 

40 Skruv 4 ISO 14586 - ST3.5 x 16 - C-N 
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8 Beskrivning av ingående komponenter 

Detta kapitel analyserar de komponenter som ingår i det lösningsförslag som presenterades i 
tidigare kapitel (5, 6 och 7) och bidrar med en mer djupgående förklaring. Detta genom att 
förklara innebörden av konstruktionens mest essentiella komponenter och hur dessa har 
konstruerats efter de krav som fastställts och dess gränssnitt förklaras. Slutligen presenteras 
förslag på inköpskomponenter samt kraftberäkningarna som gjorts för urvalet.  
 

8.1 Konstruerade komponenter 

Baskroppen, se Figur 21, är benämningen för den komponent som i denna konstruktion har flest 
gränssnitt och bland annat verkar som undre klipparm med fäste för backhållare, se Not 1, hål 
för övre klipparmens rotationsaxel, se Not 2, hål för montering av skyddshölje, se Not 3, hål för 
skyddshöljets fäste, se Not 4, fixering av ledare, se Not 5, inbyggnad för bussning, se Not 6, 
inbyggnad för mikrobrytare, se Not 7, hål för spilluppfångare, se Not 8, monteringshål för skalet, 
se Not 9, och hål för montering av undre kablageskydd, se Not 10. Baskroppen har ett 
rektangulärt tvärsnitt för att underlätta montering i rätt riktning samt att denna fixeras mot 
resterande komponenter i verktyget. 
 

  
Figur 21: Perspektivsvyer samt isometrisk vy av baskroppen med noteringar för de olika gränssnitten 
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Backhållaren, se Figur 22, monteras på baskroppen med de tre nedsänkta hålen, se Not 1. 
Backhållaren har ett spår med dimensioner för att passa de undre backarnas dimensioner, samt 
ett nedsänkt gängat hål, se Not 2, för att fästa backarna i sin position.  

 
Figur 22: Perspektivsvyer samt isometrisk vy av backhållaren med noteringar för de olika gränssnitten 

Den övre klipparmen, se Figur 23, har ett gradvist ökande tvärsnitt för att passa de undre 
backarnas dimensioner i ena änden, se Not 1. Detta samtidigt som denna kan fästas internt i 
verktygen utan att överdimensionera verktyget, då klipparmen ska monteras samman med 
flertal ytterligare komponenter. Precis som backhållaren har denna komponent även ett 
nedsänkt gängat hål för montering av backarna, se Not 2. Klipparmen har två hål konstruerade 
på sidan, se Not 3 och 4, placerade med ett avstånd för att uppnå önskat rotationsmoment, där 
det undre hålet är rotationsaxeln fäst i baskroppen och det övre hålet är styraxeln som sitter 
fäst i distansbrickorna. Ett gängat hål befinner sig ovanpå klipparmen, se Not 5, där en bult 
monteras för att kalibrera klipparmens maximala rotation.  
 

 
Figur 23: Perspektivsvyer samt isometrisk vy av övre klipparmen med noteringar för de olika gränssnitten 
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Backarna har konstruerats med olika konfigurationer för att kunna appliceras till samtliga 
dimensioner på blindslingeledare som bland annat samlats in i Bilaga 4. Bland Hitachi Energys 
olika transformers enheter, är Sverige lite av ett specialfall, med mer orderbundna dimensioner 
på blindslingeledare. Detta innebär att blindslingeledarnas dimensioner ofta varierar. I detta fall 
lämpar det sig att ha backar för ett visst intervall, med antalet konfigurationer av backar baserat 
på toleranserna på rundhetskravet. Undre backarna, se till vänster i Figur 24, monteras fixerad 
på backhållaren och övre backarna, se till höger i Figur 24, monteras på den övre dynamiska 
klipparmen. Undre backarna är konstruerade med ett spår för att hålla blindslingeledaren i 
position. En nedsänkning samt fasning har konstruerats efter undre backarnas kanter för att 
leda bort spillmaterialet. Övre backarna har ett öppnare spår för att acceptera vissa 
felmarginaler. Då övre backarna inte har en klippkant, är det undre backarna som utför 
klippningen, medan övre backarna pressar ner mot den undre. Samtliga backar har ett T-format 
tvärsnitt, med ett hål igenom undre delen som monteras i respektive backhållare. 

 
Figur 24: Perspektivsvyer samt isometrisk vy av backar (undre back till vänster och övre back till höger) 
med konfigurationer för 9,7536 mm diameter på blindslingeledare 

Motorn roterar med ett visst moment och är sammankopplad (låst i rotationsled) till en 
planetväxel för att uppnå önskat moment. För att förhindra rotation av motor och planetväxel 
har ett fäste konstruerats som monteras på planetväxelns ände och låser rotation genom att 
fästas i skalet. Planetväxelns slutaxel kopplas samman med en ledarskruv, se till vänster i Figur 
25. Ledarskruven monteras i en ledare, se till höger i Figur 25, med invändiga gängor, se Not 1, 
med adekvata dimensioner. Ledaren har till en början ett cirkulärt tvärsnitt, se Not 2, vilket 
övergår till ett rektangulärt tvärsnitt, se Not 3. Detta då en bussning, se Tabell 8, Art 13, 
monteras mellan ledaren och baskroppen för att minimera friktion, samtidigt som ledaren 
fixeras i rotationsledet. Därigenom pressas ledaren framåt genom verktyget vid motsols rotation 
av motorn, respektive bakåt genom verktyget vid medsols rotation. Ledaren har i det 
rektangulära tvärsnittet två hål, se Not 4, där respektive hål monteras i varsin distansbricka. 
Distansbrickorna är därefter monterade i den dynamiska klipparmen som även är fäst i 
baskroppen. Med distansbrickorna monterade över klipparmens fäste till baskroppen, kommer 
klipparmen därav utföra ett rotationsmoment mot den undre klipparmen. På respektive sida av 
klipparmarna sitter två plastdetaljer, se Figur 26, Not 1, vars funktion är att förhindra 
spillmaterial från att falla in till verktygets mekanism. Detta gäller främst vid vertikal klippning, 
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då spillmaterialet vid horisontell klippning mest sannolikt faller ner på den undre backhållaren. 
Samtliga rotationsaxlar har inbyggnadsmått för respektive lager för att förhindra förflyttning i 
axiellt led. Lagerna har greppassning mellan ytterringen och respektive roterande komponent. 

 
Figur 25: Perspektivsvyer samt isometriska vyer av ledarskruven (vänster) och ledaren (höger) 

 

 
Figur 26: Sammanställnings vy av klippytans olika komponenter 
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Fördelaktigt är skyddshöljet gjort i transparant material, exempelvis akrylplast. Detta för att 
underlätta för användaren att kunna bevittna placeringen av blindslingeledaren för optimalt 
resultat. Skyddshöljet, se Figur 27, monteras med två skruvar på respektive sidor. Skyddshöljet 
öppnas och stängs mekaniskt. Skyddshöljet skall endast öppnas vid byte av backar, kalibrering 
och tömning av spillmaterial från klippningen. Vid den yttersta änden sitter ett fäste monterat 
på baskroppen, se Figur 26, Not 2, där skyddshöljet klickas i för att fästas. För att sedan öppna 
skyddshöljet, lyfter användaren på locket och låter det vila mot ovansidan av baskroppen. På 
respektive sida av skyddshöljet finns det springor, vars blindslingeledarens oisolerade del förs in 
igenom. Dimensionerna är 20 mm x 2 mm för dessa springor, då verktyget ska kunna användas 
till samtliga dimensioner av blindslingeledare som presenteras i Bilaga 4 samt att dessa ska 
positioneras med en minimal lutning. Springans undre kant har konstruerats för att vara 
parallell mot den undre backens klippyta. 

 
Figur 27: Isometrisk vy av skyddshöljet 

Två mikrobrytare, se Figur 28, används för att säkerställa och underlätta användning av 
verktyget. En mikrobrytare placeras under skyddhöljet, se Figur 28, Not 1, för att garantera att 
verktyget ej går att använda utan skyddshöljet nedfällt. Den andra mikrobrytaren placeras i 
baskroppen, under övre klipparmen, Figur 28, Not 2, varav klipparmen har en monterad bult 
som går i kontakt med mikrobrytaren. Vid aktivering av denna mikrobrytare skickas en signal till 
kontrollerkortet vilket ger utsignalen att verktyget ska återgå till sin initiala startposition. Detta 
för att underlätta för användaren att vara medveten om när klippningen är slutförd. Den 
monterade bulten i övre klipparmen har en mutter under klipparmen för att kunna justera 
höjden på denna vilket inverkar på i vilket skede mikrobrytaren får kontakt. Detta för att kunna 
kalibrera verktyget till optimal klippkontakt vid exempelvis eventuellt slitage av backarna, 
oregelbunden höjd på blindslingeledarna eller beroende på mikrobrytarens känslighet. 
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Figur 28: Exempel på mikrobrytarens utformning (vänster) och dess placering (höger) 

 
Två knappar har placerats på en panel anpassad för knapparnas dimensioner samt beskrivande 
text för knapparnas funktion, se Figur 29. Denna panel monteras sedan på ovansidan av skalet. 
Där den vänstra knappen en återställningsknapp (reset), som vid aktivering, skickar en signal till 
kontrollkortet att verktyget skall återgå till sin initiala startposition. Den fungerar principiellt på 
samma sätt som klippmekanismens mikrobrytare, men att denna knapp bidrar med ett manuellt 
alternativ för återställning, ifall exempelvis blindslingeledaren hamnat i fel position, användaren 
har råkat aktivera klippverktygen av misstag, användaren vill säkerställa att klipparmen är fullt 
uppfälld inför byte av backar eller kalibrering. Den högra knappen är startknappen (power) som 
används för att starta klippningsprocessen. Denna knapp indikerar till kontrollkortet att motorn 
skall rotera motsols. Denna knapp hålls in regelbundet tills baskroppens mikrobrytare får 
kontakt och då avaktiveras startknappen tills verktyget befinner sig i sitt startläge. Knapparna 
har cirkulära tvärsnitt på 10 mm som är gängade på undersidan och fästs med en mutter. 
 

 
Figur 29: Monteringspanel för återställningsknapp (reset) samt startknapp (power) 
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Skalet, se Figur 30, är anpassat efter innehållets volym och är konstruerat i två spegelvända 
halvor för att underlätta montering av verktyget. Den generella tjockleken på skalet är 4 mm, 
med avvikelser för fästen av olika komponenter. Med ett cirkulärt tvärsnitt över motor och 
planetväxel, samt ett rektangulärt tvärsnitt över den linjära kraftöverföringen. På ovansidan av 
det rektangulära tvärsnittet finns det ett utrymme för knapp panelen samt hål för montering av 
denna. På sidorna av skalhalvorna finns det även utstick för att fästa de två skalhalvorna i 
varandra. Vid den yttersta änden av skalhalvorna finns det utskurna radier för utrymme för 
kabeldragning. Ytterligare underlättande av kabeldragning har gjorts genom att konstruera spår 
i väggarna av skalhalvorna. Inre dimensionerna motsvarar yttre dimensionerna på planetväxeln 
(42 mm) och dessa ytor kommer därav vara i kontakt. Då motorn har ett mindre tvärsnitt (35 
mm), har ribbor konstruerats för att hålla motorn i position, men samtidigt möjliggöra gott 
luftflöde. Ett utrymme under motorn har konstruerats med fästen för sensor, kontrollkort och 
kabelutrymme. På den bakre änden av skalhalvorna har ett batterigränssnitt implementerats för 
att passa det valda batteriet. 

 
Figur 30: Invändig isometrisk vy av höger skalhalva 
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Strömkällan till elektriska motorn är ett 18 V batteri. Batterihållaren, se Figur 31, är anpassad för 
Makita BL1820B 18V 2,0Ah. Makitabatterier har en standardiserad strömtillförselskomponent, 
se Not 1, som ser till att strömmen kan ledas från batteriet till batterihållaren och sedan till 
motorn. De elektriska ledarna, se Not 2, leder strömmen från batteriet till motorn genom två 
genomgående hål i batterihållarens kropp. Batteriet positioneras genom två spår, se Not 3, som 
låser batteriet i två led och ett klacknav, se Not 4, som låser batteriet i det tredje ledet. 
Batterihållaren fästs på verktygets skal med fyra M4 skruvar, se Not 5. 
 

 
Figur 31: Diametrisk vy av batterihållaren 

8.2 Inköpskomponenter 

I detta avsnitt presenteras kraven på motor, batteri, sensor, planetväxel och kretskort. 
Resterande inköpskomponenter presenteras i Tabell 7. Sedan ges exempel på kompatibla 
inköpskomponenter exklusive kretskort. Sist presenteras beräkningar på hur den föreslagna 
kombinationen av inköpskomponenter uppfyller användarkraven. 
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8.2.1 Krav på inköpskomponenter 

Motor: 

• Maximal ytterdiameter får ej överstiga 42,0 mm 

• Nedväxlad moment skall överstiga 34,3 Nm med ett varvtal på minst 20,0 rpm 

• Kompatibel med planetväxel, sensor och batteri.  
Batteri:  

• Elektrisk spänning kompatibel med motorn. 
Sensor (Encoder): 

• Kapabilitet att beräkna antal roterade varv av motorn och skicka information till 
kretskort. 

Planetväxel: 

• Maximal ytterdiameter på 42,0 mm 

• Kapabel att kunna växla ner motorn till moment över 34,3 Nm 

• Kompatibel med motor. 
Kretskort: 

• Kapabel att kunna reglera motorns ströminmatning 

• Kapabel att kunna styra två mikrobrytare 

• Kapabel att kunna styra två knappbrytare 

• Kompatibel med sensor för att styra motorns rotation. 
 

8.2.2 Exempel av kombination av inköpskomponenter 

Motor DCX35L GB KL 18V: 

• Utgivare: Maxon Group 

• Moment: 0,120 Nm 

• Varvtal: 7200 rpm 

• Största ytterdiameter: 35,0 mm 

• Axiell längd: 80,0 mm 

• Elektrisk spänning 18,0 V. 
 
Batteri BL1820B 18V 2Ah: 

• Utgivare: Makita 

• Elektrisk spänning: 18,0 V. 
 

Sensor (Encoder) ENX10 EASY 512 IMP: 

• Utgivare: Maxon Group 

• Kompatibel med motorn DCX35L GB KL 18V. 
 

Planetväxel GPX42UP (326:1): 

• Utgivare: Maxon Group. 

• Största ytterdiameter: 42,0mm 

• Kompatibel med motorn motorn DCX35L GB KL 18V 

• Nedväxling: 326:1. 
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Kretskort: 
När den övre klipparmen skall återvända till sin ursprungliga position skickar sensorn en signal 
till kretskortet med antal varv som motorn skall roteras i motsatt riktning. Antal varv som 
motorn skall roteras blir det börvärde som kretskortet skall reglera nuvärdet asymptotiskt emot. 
Kretskortet skall kunna ta emot inmatning från två mikrobrytare, två knappar, motorns 
rotationssensor och kunna reglera motorns strömtillförsel. 

8.2.3 Kraftberäkning på kombination av inköpskomponenter 

Kravet på tillfört moment från motorn för att kunna utföra en linjär klippkraft på 13,5 kN är med 
formel (3) T = 34,3 Nm. Motorns strömtillförsel kommer ifrån ett 18,0 V batteri för att få 
maximerad säker prestanda. För en motor som har utförande moment på 0,12 Nm behöver 
momentet växlas ner. Utväxlingen blir:  
 

 
34,3

0,12
 ≈ 286 ∶ 1 

 
Med motorns moment på 0,12 Nm behövs en planetväxel för att växla ner varvtalet 286 gånger 
för att uppnå momentkravet. Klipphastigheten för verktyget beräknas genom att hitta 
nedväxlade varvtalet för ledarskruven som överförs till en linjär kraft, stigningen på 
ledarskruvens utvändiga gänga samt den linjära sträckan som ledaren kommer behöva förflytta 
sig för att klipparmen skall uppnå önskad rörelse. Ledarskruvens varvtal blir: 
 

7200

286
= 25,17 ≈ 25,2 rpm 

 
Omvandlat till sekunder per varv blir: 
 

60 ∙
1

25,17
 =  2,38 Hz 

 
När ledarskruven roterar ett varv med stigningen 2,00 mm betyder det att ledaren kommer 
förflytta sig 2,00 mm. För att backarna skall mötas från att vara isär 45° med den konstruerade 
övre klipparmen och baskroppen (Avsnitt 8.1) behöver ledaren förflytta sig 13,41 mm. Denna 
sträcka beräknades med hjälp av CAD-programmet Solidworks measure-funktion. Antal varv 
som ledarskruven skall rotera för att ledaren skall förflyttas 13,41 mm blir: 
 

13,41

2
= 6,705 ≈ 6,71 varv 

 
Den totala klipptiden för att ledarskruven ska rotera 6,71 varv blir: 
 
2,38 ∙ 6,705 = 15,96 ≈ 16,0 s 
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Vid en klippning färdas klippkanten i en 33,6 mm lång båge (Avsnitt 7.1) på 16,0 sekunder.  
 
Klippkantens klipphastighet blir: 
 

33,6

15,96
= 2,10 mm/s = 0,00210 m/s 

 
Klippverktygets beräknade stycktid är ungefär 16,0 sekunder, vilket är under kravet på maximalt 
20,0 sekunder (Avsnitt 4.1). Samtidigt som klipphastigheten på 0,00210 m/s faller under den 
maximala tillåtna klipphastigheten på 60,0 m/s. 
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9 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras lösningsförslaget och inkluderade komponenter. Endast lösningsförslag 
som förhåller sig till studiens omfattning diskuteras. Sedan diskuteras studiens metod genom att 
utvärdera hur resultatet påverkats av valda metoder. 
 

9.1 Generell diskussion  

Detta arbete har lagt en grund för vidareutveckling av ett verktyg för klippning av 
blindslingeledare. Den konceptuella konstruktion som tagits fram uppfyller funktionen 
teoretiskt, men nästa steg är att testa den praktiskt. I detta avsnitt diskuteras lösningsförslaget 
för de tre frågeställningarna. 

9.1.1 Klippmekanism 

En tanke som framkom tidigt i arbetet var att utforma justerbara backar, som kan anpassa sig till 
blindslingeledarens alla möjliga dimensioner. Med arbetets breda omfattning och begränsade 
tidshorisont förbisågs denna möjlighet redan vid ett tidigt skede och har därigenom inte 
applicerats. Justerbara backar anses fortfarande vara den mest gynnsamma lösningen för 
backarna, då nuvarande modulariserade lösning fungerar, men kan resultera i ett stort antal 
backar eller försämrad kvalitet som följd av höga respektive låga krav på blindslingeledarens 
rundhet. Det är dock svårt att säkerställa vilken lösning som är mest optimal, utan något konkret 
rundhetskrav på blindslingeledarens klippta kant. Med dagens manuella klippteknik kan 
antaganden göras att kravet inte är extremt noggrant, men ett välberäknat rundhetskrav är 
lämpligt för att både underlätta utformningsprocessen av verktyget och minska riskerna för 
slöseri av resurser. Slutprodukten kan självklart jämföras med den befintliga metoden, men med 
tydliga krav tillkommer flera möjligheter för beräkningar och kvalitetskontroller.  
 

9.1.2 Drivdon och kraftöverföring 

Lösningen för drivdon och kraftöverföring kanske inte är den mest optimala lösningen med 
hänsyn till livslängd och friktionsreducering, men trots detta anses det vara en välfungerande 
lösning som inom detta arbetes omfattning uppfyller de önskade uppgiften. Alternativt kan 
friktionsreducering mellan baskroppen och ledaren uppnås genom tillämpning av en rektangulär 
bussning eller torra glidlister mellan kontaktytorna. En ledarskruv kräver inte avancerade 
beräkningar och är relativt okomplicerad att tillverka och montera jämfört med alternativa 
lösningar. Alternativa lösningar för kraftöverföring kan vara att applicera en liknande lösning 
med kulskruvsdrift eller eventuellt intern hydraulik. Dessa alternativ har inte applicerats för 
denna konstruktion. Detta hade genererat fler komponenter samt en mer komplicerad design 
vilket således hade gett upphov till fler felkällor och mindre utrymme för arbete inom övriga 
sektorer.  
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9.1.3 Kvalitetskrav, säkerhetskrav och användarvänlighet 

Största fokuset vid konstruktionsstadiet har varit att utforma ett fungerande verktyg som 
förhåller sig till de presenterade teorierna, uppfyller kraven, besitter korrekta gränssnitt och går 
att tillverka. Därav har lite vikt lagts på de ergonomiska och estetiska designaspekterna och i 
detta område finns det således stora utrymmen för förändringar. Lösningar angående ett mer 
handanpassat skal och mer integration av komponenter har således ej utforskats djupgående. 
Prioriteringen för vilka aspekter som undersökts mest har gjorts utifrån de fastställda 
produktkraven som identifierades i datainsamlingen. Utöver dessa typer av designaspekter, 
finns det även förbättringsmöjligheter i att konstruera en mer kompakt design, detta för att öka 
verktygets robusthet, men även för att förhindra partiklar som spillmaterial och smuts från att 
händelsevis komma in i verktygets inre skikt.  
 
Syftet med studien var att bygga en grund för konstruktionen av klippverktyget. Konstruktionen 
har därför utformats med en stor mängd inköpskomponenter som kan bytas ut mot andra 
komponenter med liknande inbyggnadsmått. Alternativt skulle andra inköpskomponenter 
kunna väljas för att korta ner konstruktionens design ifall den anses vara för lång. Förslag på 
kompatibla inköpskomponenter har även presenterats för att ge ett mer konkret 
lösningsförslag. Ett gränssnitt som endast är anpassat för en specifik inköpsdetalj är 
batterihållaren som är anpassad till batteri från försäljaren Makita. Anledningen till att Makita 
valdes var för att de anses vara världsledande verktygstillverkare med egna batterier. Deras 
batteri används redan av Hitachi Energy Transformers i Ludvika för deras andra handhållna 
verktyg vilket minimerar det fortsatta arbetet vid prototypframtagningen. 
 
Skyddshöljets konstruktion har diskuterats gällande springornas utformning och materialval. 
Argument för en genomgående springa runt hela skyddshöljet har framförts för att underlätta 
inmatning av blindslingeledaren i skyddshöljet. Detta försvårar dock positionering av 
blindslingeledaren i backarna samt att en större öppning ökar risken för att materialspill 
kommer ut och därav har nuvarande konstruktion bevarats. Förslag på att tillverka skyddhöljet i 
metall har framställts, då det hade underlättat tillverkningen, men detta hade medfört en 
alldeles för stor påverkan på användarvänligheten. 
 
Materialval har gjorts baserat på den kunskap som fanns under konstruktionsfasen och har 
därav inte utförts med några större motiveringar, utan snarare valts baserat på 
tillverkningsmöjligheterna. Ändringar i material kan ske vid tillverkningsfasen, då alternativa 
material med liknande egenskaper finns tillgängligt eller har lägre kostnad.  
 
Det kan argumenteras för att klippverktyget har en lång klipptid, men trots detta är det 
betydligt mer effektivt än den nuvarande metoden. Med den höga utväxlingen som krävs för att 
uppnå kraftkravet, kommer det ta lång tid för klipparmen att förflytta sig vid jämförelse med 
den initiala rotationshastigheten hos motorn. En längre klipptid är dock gynnsamt för att 
klippverktyget skall vara lätthanterligt.  
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Ett av målen med detta arbete var att utforma ett verktyg som uppfyller kraven för CE-
märkning. Den information som samlats in gällande krav för CE-märkning har tagits till hänsyn 
vid utformningen av konstruktionen och setts över regelbundet under arbetets gång men 
användes inte som ett användarkrav då det inte ingick inom ramen för studien. Ytterligare 
kontroller och vidarearbete i form av dokumentation och ansökningar krävs för att produkten 
ska bli CE-märkt. 
 
En idé som framkom sent i arbetet efter att konstruktionen diskuterades med montörer, var att 
möjligtvis utforma ett verktyg med en vridbar baskropp för att kunna anpassa vertikal klippning i 
alla lägen. Nackdelen med en sådan lösning är att det begränsar verktygets stabilitet när 
handtaget och baskroppen inte är kolinjära. Dock anses detta kunna vara en alternativ lösning 
som förtjänar mer eftertanke än vad som kunde göras under detta arbete.  
 

9.2 Metoddiskussion 

Strukturen av metoden som presenteras i Figur 5 styrdes ifrån relevant kurslitteratur. Ingen 
undersökning har utförts för att hitta den ideala strukturen för studiens tillämpning på grund av 
den begränsade tidsramen. Datainsamlingen var det första viktiga momentet som skulle sätta 
grunden för vilka produktkrav som produkten skulle utvärderas utifrån. Datainsamlingen 
fokuserade mest på intern datainsamling från kompetent intern personal på Hitachi Energy, då 
tidiga litteraturstudier påvisade att extremt begränsad lämplig information fanns för verktygets 
snäva användning. Försök att kringgå denna snäva applikation gjordes genom att utforma 
verktyget på ett sätt som möjliggör fortsatt utveckling av verktyget för andra 
applikationsområden. Som tidig inspiration för verktygskonstruktionen kontaktades Hitachi 
Energys olika enheter som också använde blindslingeledare vid montering av transformatorer. 
De semistrukturerade intervjuerna var till stor hjälp för att ta reda på produktkraven samt dess 
viktning. Syftet med att fastställa produktkraven var att se till att verktyget går att användas 
smidigt, säkert och med god kvalitet. Kvalitetskraven för verktyget definierades endast som 
tillräcklig kraftkrav för själva klippningen av blindslingeledarna och klipphastigheten. En aspekt 
som ej inkluderades i kvalitetskraven var rundhetstoleranser på blindslingeledare efter 
klippningen. Rundhetskrav inkluderades ej i kvalitetskraven då de inte tillämpades för 
nuvarande klippningsmetoder samt att verktyg för mätning av rundhetskrav inte fanns 
tillgängliga. 
 
Antalet respondenter på den utskickade enkäten var mycket lägre än förväntad även fast 
enkäten utformades med fokus på att underlätta besvarandet. Den låga enkätresponsen kan ha 
orsakats av att enkäten skickades digitalt till de potentiella undersökningsrespondenterna. 
Syftet med enkäten var att styrka de användarkrav som identifierades från intervjuerna genom 
att få kvantitativa data. Inofficiella samtal med montörer utfördes parallellt med 
produktutvecklingen för att fördjupa förståelsen för hur montörerna vill att verktyget skall 
utformas. Med tanke på lösningsförslaget löser problemet i teorin, anses kortare informella 
samtal med montörerna ha varit tillräckligt.  
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Med den begränsade tidsramen blev konceptgenereringsprocessen relativt kortfattad då 
datainsamlingsprocessen var mer omfattande än vad som ursprungligen förväntades. Idéer på 
lösningsförslag diskuterades och antecknades i tidigare skeden och kompletterades vid den 
officiella konceptgenereringsfasen, vilket ledde till många unika koncept. För att kunna utföra 
en djupgående konceptsållning utfördes löpande möjlighetsbedömningar på idéer då denna 
process omfattning var begränsad. Även fast antal koncept reducerats fanns det inte tillräcklig 
tid för att utföra utförliga FEM simulationer för kvarstående koncept. Simulationerna var tänkta 
att främst undersöka konceptens hållfasthet för att ta reda på vilka koncept som uppfyller 
kraftkraven. På grund av tidsbegränsningen grundades hållfasthetsaspekter endast från tidigare 
erfarenhet med konstruktion av handhållna verktyg.  
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10 Slutsatser 

Syftet med examensarbetet är att förbättra monteringsprocessen genom att utveckla ett 
lösningsförslag på ett klippverktyg som minskar monteringsledtiden av transformatorer, 
samtidigt som att klippningsprocessen blir mer tillförlitlig. 
 
En konstruktion av ett lösningsförslag har tagits fram på komponentnivå. I teorin bör detta 
lösningsförslag ge upphov till minskad monteringsledtid samt underlättat arbete för 
montörerna. Utöver detta bör även klippningsprocessen bli säkrare och mer tillförlitlig. 
 
Vilket eller vilka klippmekanismer för klippning av koppar lämpar sig väl för ett handhållet 
verktyg? 
 
Flertal koncept för klippmekanismer har analyserats och av de koncept som presenterats har en 
stor mängd metodik tillämpats för att utse det vinnande konceptet. Med hjälp av välgrundade 
metoder för konceptgenerering och konceptval följt av många timmars brainstorming har ett 
koncept utsetts och visat på goda resultat vid vidareutveckling. Detta koncept för 
klippmekanism grundar sig i att omvandla en linjär kraft till ett roterande moment, där ett 
klippmoment sker genom att en roterande klipparm pressas mot en fixerad yta. Den kraften 
som kommer från en linjär axel överförs till klipparmen med en distansbricka som med en vinkel 
är fäst i respektive komponent. Denna klipparm har två fästpunkter, där den ena är 
rotationspunkten och den andra punkten som är fäst i distansbrickan utför den pressande 
kraften. Alla möjliga klippmekanismer har inte tagits med i denna rapport, då detta skulle vara 
orimligt med den tidshorisont som arbetet undergick. Trots detta har ett lösningsförslag 
utformats och lämnat en grund för utveckling av andra klippmekanismer för samma 
applikationsområde.  
 
Vilket eller vilka drivdon lämpar sig väl för det tänkta klippverktyget? 
 
Med lösningsberoende produktkrav har valet av drivdon varit relativt förutsägbart. De olika 
alternativa drivdonen som utgicks från har förklarats och resonerats med samtliga för- och 
nackdelar. Ett elektriskt drivdon blev det självklara valet efter en mer grundlig analys av 
produktkraven. Detta då ett mekaniskt eller hydrauliskt drivdon rentav inte går att applicera 
utan att frångå något av de framställda produktkraven.  
 
Hur kan kvalitets- och säkerhetskraven uppfyllas utan att begränsa användarvänligheten? 
 
Utöver att klippmekanismen och drivdonet skall lämpa sig väl för ett handhållet verktyg har det 
även varit stora krav på säkerhet och kvalitet samt hur dessa kan mötas och samtidigt uppnå 
god användarvänlighet. Samtliga aspekter influerar i många fall varandra och det är därav 
betydelsefullt att finna en lämplig balans och vara noggrann med viktning av de tillhörande 
produktegenskaperna. Under detta arbete har detta gjorts regelbundet och det slutliga 
lösningsförslaget anses uppfylla samtliga kriterier som både ställts som krav och önskemål. 
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Genom rapporten har ett kontinuerligt förhållningssätt till syfte och frågeställningarna 
bibehållits. De tre frågeställningarna har bearbetats och besvarats utan att överskrida arbetets 
omfattning. Med dessa frågeställningar besvarade och ett presenterat lösningsförslag, anser vi 
att syftet med arbetet uppnåtts. 
 

10.1  Förslag på fortsatt forskning och arbete 

Detta avsnitt behandlar eventuell framtida forskning och arbete som varit utanför denna studies 
omfattning. Här behandlas fortsatt arbete som är essentiellt för att forma verktyget, men även 
aspekter som kan bidra till en mer gynnsam lösning. Det ges även förslag på ytterligare underlag 
som bör samlas in för att underlätta vidareutveckling av denna eller liknande studier. 
 
Det finns mycket utrymme för förbättringar och vidarearbete på detta klippverktyg, då detta är 
ett väldigt nischat och ostuderat område. Då detta arbete till störst del bearbetat de 
maskintekniska aspekterna av verktyget, har även en begränsad mängd arbete utförts på 
elektronikaspekterna som kretskortet, sensorer och kablar. De teoretiska funktionerna av 
samtliga komponenter har beskrivits, men den praktiska tillämpningen har inte utformats, utan 
endast en grund för denna. Därav bör vidarearbete göras inom detta område för att säkerställa 
de rekommenderade komponenternas kompatibilitet och att de önskade funktionerna 
sannerligen går att applicera eller om det existerar alternativa mer gynnsamma lösningar.  
 
Ytterligare utvärdering av materialvalen kan göras innan tillverkningsfasen och incitamentet att 
minska vikten i verktyget bör utvärderas om detta anses relevant. Exempelvis kan fortsatt 
arbete analysera möjligheterna för att byta ut ståldetaljer till förstärkta aluminiumlegeringar 
och följaktligen om gänghål kan ersättas med gänginsatser. Men eventuella materialändringar 
bör grundas i hållfasthetsberäkningar där FEM-analyser utförs med de nya materialvalen. För att 
få en djupare förståelse för utformningen av ett ergonomiskt konstruerat verktyg skulle en 
specificerad undersökning kunna utföras. 
 
Som presenterats i diskussionen har idéer om eventuella lösningar uppkommit, men på grund 
av deras avancerade och tidskrävande mekaniska funktion har dessa inte bearbetats. Exempel 
på en sådan idé är implementationen av automatiskt justerade backar. Vidareutveckling inom 
detta område är sannolikt högt efterfrågat och hade varit en optimal lösning för att kunna 
minska kostnader och effektivisera verktyget. En annan idé som tagits upp har varit att göra 
baskroppen justerbar för att kunna anpassa klippytan efter blindslingeledarens vinkel och 
position. Trots nackdelarna med denna lösning, är sannolikheten för ökad användarvänlighet 
väldigt stor och undersökning av detta koncept kan således vara av stort intresse. 
 
Som belysts tidigare har kvalitetskraven på blindslingeledarens klippta kant inte baserats på 
givna toleranser på ytjämnhet eller rundhet. Detta är något som hade varit förmånligt att 
studera djupare för att underlätta och optimera framställningen av det idealistiska 
klippverktyget. 
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Bilaga 1: Transkribering av intervju med 
monteringsansvarig 
Fråga 1: 
Hur viktigt är ställtiden och stycktiden för hela processen? Det vill säga hur viktigt är det att göra 
verktyget redo för klippning av en specifik dimension på blindslingan och hur viktigt är 
snabbheten i klippningsmomentet?  
Svar: 
En transformator använder samma storlek på alla blindslingor, så det är inte ofta verktyget 
kommer att behöva anpassas för olika dimensioner, då en transformator tar väldigt lång tid att 
färdigställa. Klippningen behöver inte vara jättesnabb. Skulle säga att upp till 20 sekunder skulle 
vara acceptabelt och det är mycket snabbare än metoden vi använder nu. 
 
Fråga 2:  
Hur ofta utförs denna process och med vilken volym? 
Svar:  
Skulle gissa på ungefär 40 klippningar per transformator vilket kanske motsvarar fem stycken 
klippningar per arbetsskift. 
 
Fråga 3:  
Hur påverkar klippningen de andra monteringsprocesserna? Stannar det upp processen och 
bildar någon form av flaskhals? 
Svar:  
Blindslingan måste klippas innan övre lindning kan påbörjas, så det stannar upp kommande 
steg, men hela uppbyggnaden av transformatorn måste utföras stegvis enligt planeringen. 
 
Fråga 4:  
Vad tycker ni om monteringen och klippningen av blindslingeledare?  
Svar:  
Nuvarande klippningsmetoden är omständlig och kan leda till fel vid testprovning från spån och 
flisor som kan förstöra hela transformatorer om de hamnar på fel plats. 
 
Fråga 5:  
Vad tycker ni är viktigt vid klippningsprocessen?  
Svar:  
Det ska vara enkelt och bekvämt att klippa blindslingan. Blindslingar ska vara lättåtkomlig och 
säkerhetskraven ska inte försvåra användningen. 
 
Fråga 6:  
Tycker ni att ett handhållet verktyg eller ett statiskt verktyg är lämpligast för 
klippningsprocessen? 
Svar:  
Eftersom hälften av klippningen görs precis intill lindningen så behöver man kunna nå 
blindslingorna. Det går då inte att ha ett statiskt verktyg. 



 
 

 
 

Fråga 7:  
Tycker ni att verktyget ska vara driven med sladd eller batteri? 
Svar:  
Batteridrivet är det bästa eftersom klippningen görs på olika sidor av transformation och 
montörerna är ofta i rörelse. Det skulle ju gå att ha någon slags kabelkanal längst golvet, men 
hade nog blivit rätt så jobbigt och lätt och snubbla på. 
 
Fråga 8:  
Har ni någon preferens av vilket drivdon som används för verktyget?  
Svar: 
Hydraulslangar används idag för andra monteringsverktyg och det har hänt att de börjar läcka. 
Lindningen måste hållas torr så ingen vätska ska vara nära lindningen. Det är nog bäst att 
undvika hydraulslangar.  
 
Fråga 9:  
Går det att ha en kabel hängandes från taket? 
Svar:  
Det går säkert, men hade nog inte underlättat eftersom blindslingorna måste kommas åt från 
alla håll. Vi inte vill ha rörande saker över transformatorn eftersom det kan komma ner damm 
eller liknande som kan innebära stora risker, en liten bit som hamnar fel kan göra att hel 
transformatorn får skrotas. 
 
Fråga 10:  
Vad tycker du att den maximala klippningstiden för ett verktyg ska vara? 
Svar:  
Det är inte jätteviktigt med klippningstid för att det inte är så många klippningar som görs under 
ett skift, så upp till 20 sekunder känns acceptabelt. 
 
Fråga 11:  
Vad finns det för för- och nackdelar med blindslingeledare som teknik?  
Svar:  
Det är ju tyvärr ännu en aspekt som kan gå fel vid montering, men den fyller sin funktion och 
dämpar spänningsöverskott. Ganska häftigt att en så liten del kan göra att hela transformatorn 
inte fallerar. 
 
Fråga 12:  
Finns det några säkerhetsaspekter som är viktigt att tänka på vid klippningsprocessen?  
Svar:  
Det är viktigt att verktyget inte blir lika svårhanterligt och tidskrävande att använda på grund 
överdrivna säkerhetsåtgärder. Montörerna har en lång utbildning och att de är vana att använda 
andra farliga verktyg. Men det är viktigt att vissa säkerhetsfunktioner finns, som att verktyget 
inte går att råka använda av misstag mm. 
 
 
 



 
 

 
 

Fråga 13:  
Har ni något övrigt önskemål till någonting vi bör tänka på vid framtagningen av verktyget? 
Svar:  
Det är ju viktigt att det inte förkommer något damm eller spån. Önskvärt är nog om det finns 
någon typ av lucka som fångar upp den avklippta koppardelen. Det går ju självklart att lägga för 
skyddande plast över för att skydda transformatorn mot spill. Det tar inte jättemycket tid, men 
absolut bäst är om den fångar upp det enkelt. 
 
Fråga 14:  
Hur tycker ni att det skulle vara mest ergonomiskt att utforma verktyget och placering av 
knappen? Exempelvis pistolformad, boxformad eller cylinderformad.  
Svar:  
Jag personligen tycker våra cylinderformade lödverktyg med tummknapp är väldigt lätta att 
hantera, men det är svårt att svara på och det är ju olika från person till person. Med tanke på 
att verktygen inte kommer användas i flera timmar i sträck, utan bara några sekunder då och då, 
så tror jag inte det är jätteviktigt hur ergonomisk den är sålänge den går att hantera. 
 

 

  



 
 

 
 

Bilaga 2: Transkribering av intervju med 
tillverkningsansvarig 
Fråga 1:  
(What are the) “dimensions of shield wires that needed cutting. Are the dimensions from the 
_______ location correct in the attached sheet?” ( See figure 1) 
Svar:  
”I attached the standard shield thickness we use in _______.  One was missing and I added the 
uninsulated dimensions as this is what the tool will need to cut.  I have my winding group 
remove the insulation and use only the copper to profile.  Otherwise, it can cause excessive die 
wear.” 
 
Dimensioner som används vid en av Hitachis internationella avdelningar: 

Insulated Conductor Dimensions (mm) 

Axial Radial 

8,00 3,38 

9,47 3,38 

11,05 3,38 

12,24 3,38 

13,64 3,38 

15,44 3,38 

 
Fråga 2:  
(Do you have any) ”calculations about the cutting force needed for the cutting tool?” 
Svar:  
” I did not do any formal die cutting calculations.  The tooling maker had use the same tool in a 
similar application, so I was not concerned about tool force.” 
 
Fråga 3:  
(Do you have any) “blueprints for the cutting tool or any of the used cutting modules?” 
Svar:  
”I did not get any prints on the module.” 
 
Fråga 4:  
(Do you have any) “construction concepts that you decided not to use?” 
Svar:  
“The only other modifications were the end shield to prevent any fingers getting in and 
crushed/pinched.” 
 
Fråga 5: 
(What were your) “solutions to containment of cut off material? Is it maybe enough to just catch 
the cut off materials with your hands?” 
Svar:  
”The cutting would take place over a trash can/bin of sorts.“ 



 
 

 
 

Bilaga 3: Enkätsvar från montörerna 

 



 
 

 
 

Bilaga 4: Internationella dimensioner av 
blindslingeledare 
Ludvika, Sverige: 

Oisolerad blindslinga (mm) 

Axiell Radiell 

14-15 1,60 

18-20 1,60 

 
Chongqing, Kina: 

Oisolerad blindslinga (mm) 

Axiell Radiell 

7,00 1,65 

9,00 1,65 

11,00 1,65 

13,00 1,65 

15,00 1,65 

17,00 1,65 

19,00 1,65 

 
Crystal Springs, USA: 

Oisolerad blindslinga (mm) Isolerad blindslinga (mm) 

Axiell Radiell Axiell Radiell 

6,6548 1,6510 8,0010 3,3782 

8,1534 1,6510 9,4742 3,3782 

8,6614 1,6510 9,9568 3,3782 

9,7536 1,6510 11,0490 3,3782 

10,9728 1,6510 12,2428 3,3782 

12,3698 1,6510 13,6398 3,3782 

14,1732 1,6510 15,4432 3,3782 

 
South Boston, USA: 

Oisolerad blindslinga (mm) 

Axiell Radiell 

7,00 1,65 

8,00 1,65 

9,00 1,65 

10,00 1,65 

11,00 1,65 

12,00 1,65 

13,00 1,65 

 



 
 

 
 

 
Vaasa, Finland: 

Oisolerad blindslinga (mm) 

Axiell Radiell 

7,00 1,65 

8,00 1,65 

9,00 1,65 

10,00 1,65 

11,00 1,65 

12,00 1,65 

13,00 1,65 

 
Vadodara, Indien: 

Oisolerad blindslinga (mm) Isolering (mm) 

Axiell Radiell Radiell 

7,00 1,65 1,6 

8,00 1,65 1,6 

10,00 1,65 1,6 

12,00 1,65 1,6 

14,00 1,65 1,6 

 

  



 
 

 
 

Bilaga 5: Friktionskoefficient ledarskruv och 
ledare 

 
 
 

 
 

 


