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Förord 
 
Examensarbetet utgör en obligatorisk del i utbildningen till Teknologie 
Kandidat i Maskinteknik, inriktning mot Utvecklingsteknik på Blekinge 
Tekniska Högskola. Arbetet omfattar tio poäng och utfördes under tredje 
läsårets vårtermin.   
 
Examensarbetet har genomförts i samarbete med Industriellt Utvecklings 
Centrum i Olofström AB.  
 
Vi vill främst tacka vår handledare, Bengt Bergh, samt övrig personal på 
IUC:s avdelning för Formning och Verktyg. 
 
Vi vill även tacka vår handledare på Blekinge Tekniska Högskola, 
Institutionen för Maskinteknik Tekn. Dr Morgan Klang. 
 
 
 

Karlskrona 2003-05-01 
 
 
 
 

   
 
Carl-Johan Wåhlberg  Henrik Fristedt  Marcus Olsson 
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Sammanfattning 
 
Vid Industriellt UtvecklingsCentrum i Olofström AB utförs bland annat 
slitageprov av verktygsstål vid plastisk formning av plåt. Parametrar som 
undersöks är verktygstålsmaterial, plåtkvalitéer, ytbehandlingsmetoder, 
smörjning och olika kombinationer av dessa faktorer. Den nuvarande 
testmetoden upplevs av IUC som icke tillräckligt produktionslik. Därför 
skulle det vara önskvärt med ett mer produktionslikt slitagetest än det 
nuvarande.   
 
Vårt uppdrag var förutom att utforma ett nytt slitagetest även att undersöka 
intressenters synpunkter på den nuvarande testmetoden och önskemål om 
ett framtida slitagetest. 
 
Inledningsvis inventerades befintliga slitagetestmetoder för att försäkra sig 
om att särskilja det nya testet från befintliga testmetoder och kartlägga vilka 
egenskaper som undersöks. 
Eftersom önskemål om ett mer produktionslikt slitagetestmetod fanns 
behovet av att göra en studie för att definiera begreppet mer produktionslik. 
Med ledning av denna studie bestämdes att dragpressning av en rektangulär 
burk var en lämplig geometri. Eftersom slitagetest kommer att utföras på 
flertalet olika verktygsstål krävs en moduluppbyggnad av formningsenheten 
med lätt utbytbara slitdelar. 
 
För konstruktion av verktyget användes tillämpliga delar av Fredy Olssons 
metod för produktutveckling. Konstruktionsarbetet vid såväl princip- som 
primärkonstruktionsfasen präglades av funktion och verkningssätt vid 
plåtformning. Detta medförde begränsade alternativa möjligheter för 
innovativa lösningar av ingående delar i formningsmodulen. En stor del av 
konstruktionsarbetet var att välja och placera givare i verktyget för att 
erhålla tillförlitlig mätdata. 
 
Den slutgiltiga konstruktionen av formningsmodulen resulterade i en 
uppdelning i enheter bestående av en slitdel och en fästdel. Stor vikt lades 
vid slitdelens tillverkningsvänlighet och lättutbytbarhet. En prototyp som 
visar funktion och bekräftar utbytbarheten har tillverkats. Konstruktionen 
har anpassats för kraft-, temperatur- och akustisk-emmissionsgivare.
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Abstract 
 
At Industrial Development Centre (IUC) in Olofström AB wear tests of tool 
steel are performed. More specific, the wear occurs during sheet metal 
forming. Properties examined are tool material, sheet metal material, 
surface treatment, lubrication and combinations of these factors. IUC:s 
opinion of the present wear test method that it is not representative for 
industrial production. There for a method more similar to real production is 
needed. 
 
Our assignment includes exploring other existing wear tests, development, 
design and documentation of a module-based wear test tool. Our task also 
includes investigating of steel manufacturers requirements of information 
from the present and future test methods. 
 
To achieve a “more production similar” test method a study of opinions was 
made to define the expression. The study resulted in that a suitable 
geometry of the test object is a rectangular shaped can. 
 
During the thesis an integrated production development method created by 
professor Fredy Olsson was used. The method consists of a concept and 
primary design phase. The creative process was constrained by function and 
performance. Main focus of the development was easy exchangeable wear 
parts and positioning of sensors.   
 
The final design of the sheet metal forming module was a split-up in units 
including a wear part and a mounting plate. A prototype was built to insure 
exchangeability of wear parts in test tool. Wear parts were designed for 
reducing cost of production. Mounting plates provide platforms for 
measurements of force, temperature and acoustic emission. 
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1 Företagspresentation 
 
Industriellt UtvecklingsCentrum i Olofström AB, IUC, har sitt ursprung 
från Volvo Personvagnar AB i Olofström. IUC bildades 1993 då 
internutbildning och utveckling inom teknik och organisation blev ett 
separat bolag. Idag har företaget 60 anställda och är ett kunskapsföretag 
med lång erfarenhet från tillverkningsindustrin, framförallt 
fordonsindustrin.  
 
IUC bedriver och förmedlar forskning och utveckling inom nya 
produktionsprocesser, såväl inom industrin som företag i innovativa 
branscher. 
Produktion och Organisation, Formnings- och Verktygsteknik och 
Datorstödd Produktutveckling och Tillverkning är några av 
kompetensområdena. 
IUC inriktar sig på att kombinera utbildningsinsatser och teknikuppdrag 
skräddarsydda för uppdragsgivares egna utvecklingsprojekt eller till deras 
normala verksamhet. 
Det bedrivs flera yrkesutbildningar i IUC:s regi, bland annat inom 
Bluetooth, IT-kommunikation och Design - Konstruktion. [11] 
 
Tillsammans med bil- och stålindustrin bedriver IUC forskning och 
utveckling. Tester som undersöker formning- och sammanfogningsmetoder 
hos plåtmaterial genomförs, även tester på material i formverktyg utförs. 
Det är framför allt verktygens generella egenskaper som är av intresse, 
särskilt verktygsslitage. 
 
 
1.1 Bakgrund till slitagetest 
 
Traditionellt sett har stål varit den främsta grundstenen i moderna 
fordonskonstruktioner. Bilindustrin har under senare år allt mer börjat 
använda sig av aluminium i såväl kaross som chassi. Aluminiumets lägre 
densitet medför lägre bränsleförbrukning och möjlighet till ökade 
nyttolaster. Dessa är bidragande orsaker till varför plåtleverantörer förändrat 
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sitt sortiment till att inkludera mer höghållfasta material. Utvecklingen har 
gått mot högre hållfasthet per viktenhet. Med detta kommer 
materialåtgången att minska och stålkonstruktionerna att bli lättare.  
De nya höghållfasta plåtkvalitéerna ställer allt högre krav på de verktyg 
som formar och klipper plåten. Dessa verktyg måste motstå den ökade 
förslitning som uppkommer vid formning av höghållfasta plåtar. För att det 
ska vara  ekonomiskt försvarbart att använda dessa kvalitéer krävs att 
verktygsstålstillverkarna utvecklar nya material som klarar av de ökade 
påfrestningarna. I dagsläget har plåttillverkarna utvecklat sitt sortiment i en 
snabbare takt än verktygsstålstillverkarna, därför utförs slitagetester på 
verktygsmaterial. [10][11] 
 
Vid IUC, utförs tester av verktygsmaterial för att undersöka verktygsslitage 
vid formning. Detta görs för att få fram underlag för framtida lämpliga 
materialkombinationer av plåt och verktygsmaterial. Utöver detta undersöks 
inverkan av olika ytbehandlingar t.ex. härdning, nitrering. Även 
reparationer av verktygsdelar slitagetestas. Testerna utförs på uppdrag av 
IUC:s kunder som är verktygsståls-, plåt- och verktygstillverkare samt 
tillverkningsindustrin. 
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2 Uppdrag 
 
Med nuvarande slitagetester har berörd personal uppfattningen, att 
verktygsmaterialens egenskaper inte utsätts för en fullt verklighetsliknande 
provning. Detta är den främsta orsaken till uppdraget, dessutom anses 
testmetoden inte tillräckligt produktionslik. 
Det finns intresse av att utveckla ett mer produktionslikt testverktyg för att 
utföra ett ytterligare test där verktygsmaterialen ges en mer rättvisande 
provning. 
 
Vi skall kartlägga IUC:s kunders önskemål om utdata vid slitageprov. 
Dessutom undersöka omvärldens tillämpade slitagetestmetoder och 
fastställa relevanta kriterier för en mer produktionsliknande slitageprocess 
än den nuvarande. 
 
Vår uppgift är att ta fram den formande modulen i detta verktyg. Detta 
inkluderar även att avgöra den bäst lämpade geometrin för den formande 
delen. Utformningen av modulen skall vara så att det är enkelt att byta ut 
slitdelarna (matrisen, stämpel och plåthållare) utan att hela verktyget 
behöver tas ut ur pressen. 
 
Specifikationen för uppdraget framgår av bilaga D. 
 
 
2.1 Översiktlig beskrivning av pressverktyg 
 
Traditionellt sett består ett pressverktyg av stans, dyna och tillhållare. Vid 
sammansatta/komplexa verktyg som t.ex. ett följdverktyg används en mer 
specifik terminologi knuten till olika operationer. Vid klippning 
förekommer begreppen dyna, stans och tillhållare/avdragare, men vid 
formning kallas motsvarande verktygsdelar istället matris, stämpel och 
plåthållare, se figur 2.1 och 2.2. 
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Figur 2.1 Principskiss formstation Figur 2.2 Principskiss klippstation 
 
Plåtmatningen, det vill säga förflyttning av plåten/detaljen mellan olika 
verktyg/stationer kan bland annat ske med hjälp av tänger, sugkoppar eller 
manuellt. I ett följdverktyg används istället bandformad plåt, som matas 
fram stegvis med ett matarverk. Den formade detaljen avskiljs inte från 
bandet förrän i sista tempot/operationen, se figur 2.3. 
 
 

 
Figur 2.3 Följdverktyg med sammanhängande plåtband 

 
Pressning kan vara enkelverkande eller dubbelverkande. Den generella 
skillnaden mellan dessa metoder är, att vid enkelverkande formpressning 
förekommer endast en rörlig slid som i samverkande rörelse med gasfjädrar 
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utför dragning och plåthållning. Vid dubbelverkande formpressning 
ombesörjes plåthållning och dragning av var sin separat slid. 
 
Ett högproduktivt verktyg är konstruerat för att klara serietillverkning med 
stor volym (i detta fall 500 000 detaljer per år) jämfört med ett 
lågproduktivt verktyg som är konstruerat för serietillverkning med liten 
volym (t.ex. 2000 detaljer per år). 
 
Ett följdverktyg kan vara uppbyggt av moduler, där klipp- och 
formningsstationer utgör utbytbara enheter/moduler. Detta är nödvändigt 
när plåt av olika tjocklek och kvalité pressas. [1] 
 
 
2.2 Beskrivning av formningsförfarandet 
 
Modulen för formning består av matris, plåthållare och stämpel. Vid 
enkelverkande formning drages plåtämnet över stämpeln av matrisen. 
Plåten tvingas glida mellan matrisen och plåthållaren dels för att behålla 
tjockleken på materialet, dels för att radiella veck ej skall uppkomma i 
plåten. Alltför stor plåthållarkraft ger sprickbildning i den formade plåten 
och en för liten kraft ger veckbildning. 
 
 
2.3 Slitagetest vid IUC i Olofström 
 
Provningen tillgår så, att plåten formas i verktyget genom enkelverkande 
dragpressning, under större plåthållarkraft än vid normal produktion. På så 
sätt påskyndas förslitningen av verktygsstålet. Den formade detaljen 
undersöks visuellt med avseende på repbildning. Repor klassificeras enligt 
en fastställd skala mellan 0 och 3. 
 
Under provet mäts stämpelkraft och temperatur vid matrisens yta. Matrisen 
består av två provbitar samt en hållare. Provbitarna vägs före och efter varje 
provserie för att bestämma viktändringen. Dessutom fastställs ytfinheten på 
provbitarna. 
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För närvarande genomförs provet i ett U-bockningsverktyg där dragradierna 
(provbitarna) är utbytbara, se figur 2.4. Önskemål föreligger att bedriva 
provning under formningstekniskt mer produktionsliknande förhållanden än 
vad U-bockningsverktyget medger för att därmed få en mer realistisk 
förslitningsprocess.  
 
 

 
Figur 2.4 IUC:s befintliga U-bockningsverktyg 

 
Ur miljöhänseende kan det tyckas vara resursslöseri att producera mängder 
plåtdetaljer för framkallande av slitage. På sikt leder det dock till 
resursbesparing genom lägre materialåtgång, mindre kassaktioner och att 
rätt materialkombination/behandling väljs. IUC har en väl fungerande 
skrothantering och är involverade i projektet ”Den torra pressverkstaden”, 
VAMP 21. Sett ur ett längre perspektiv är ett idealt val av verktygsstål och 
plåtkvalitéer till stor vinning för miljön. [22] 
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3 Omvärldsanalys 
 
Syftet med att genomföra en omvärldsanalys är att kartlägga vilka övriga 
metoder som tillämpas för provning av verktygsstål. Detta för att fastställa 
vilka egenskaper hos verktygsstålen som undersöks med metoderna samt 
för att utreda provförutsättningarna. 
 
 
3.1 Allmänt om testmetoder 
 
I världen förekommer idag ett antal provningsmetoder för undersökning av 
verktygsegenskaper. Flertalet av dessa undersöker de tribologiska 
egenskaperna vid formning. Tribologiska undersökningar innefattar 
provning av samspelet mellan tre områden: friktion, nötning och smörjning. 
Undersökningar sker för att konstatera hur variationer i verktygsmaterial, 
verktygsbeläggningar, smörjmedel, plåtmaterial, dyn/stämpel 
geometri/radier, ytbehandling av plåtmaterial och verktygsmaterial påverkar 
formnings/tribologiska egenskaperna. [16] 
De tribologiska testerna syftar till att undersöka förhållandet mellan olika 
påverkbara faktorer för att erhålla optimala resultat vid formning av 
plåtdetaljer.  
 
Flera testmetoder undersöker abrasiva och adhesiva egenskaper hos olika 
material och materialkombinationer mellan plåt och verktyg. Abrasiva 
förslitning kan också benämnas nötning, uppkommer främst i verktyg med 
för låglegerat stål och/eller för låg hårdhet. Den adhesiva förslitningen 
benämns också som kletning. Vid kletning fastnar partiklar på 
verktygsstålet genom mikrosvetsning mellan partikel och verktygsmaterial. 
Detta uppkommer i verktyg med för låg seghet och fel ytbehandling. 
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3.2 Sammanställning av testmetoder 
 
 
Testmetod Undersökta 

egenskaper 
Varierande 
faktorer 

Slitage-
riktning 

TNO – Tribometer Tribologiska, 
Adhesivt/ 
Abrasivt 

Ytbeläggning 
/behandling 

Enaxligt  

IVF – Djupdragnings-
simulering 

Tribologiska Material, 
beläggningar, 
smörjning 

Enaxligt 

DTU – Strip reduction 
test 

Tribologiska Yta 
(verktyg/plåt), 
smörjning 

Enaxligt 

DTU - Deep drawing 
test 

Tribologiska, 
hydrodynamisk 
smörjegenskap 

Smörjning Fleraxligt, 
jämt 
materialflöde 

IUC - U-Bockningstest Adhesivt/ 
Abrasivt 

Ytbeläggning/ 
behandling, 
smörjning 

Enaxligt 

Tabell 3.1 Sammanställning testmetoder 
 
Samtliga metoder i tabell 3.1 undersöker slitaget som uppkommer på 
verktyget, men på olika sätt. Det är främst de tribologiska egenskaperna 
som analyseras. De flesta metoderna innebär enkla formningsprocesser, 
endast enaxligt slitage eller bockning. Enaxliga slitagetester är inte fullt 
jämförbara med slitage som uppkommer vid produktion, där fleraxligt 
slitage ofta förekommer. 
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Det är endast DTUs deep drawing test som utför dragpressning, en 
cylindrisk burk. Här uppkommer fleraxligt slitage, dock med samma 
materialflytning över hela dragradien, vilket får anses vara metodens 
främsta svaghet. Vid produktion uppstår ofta skiftande materialflytningar 
längs konturen. Detta illustreras senare, kapitel 5 - figur 5.2. 
Samtliga metoder genomför grundläggande provning av verktygsstål. IVF 
och TNO undersöker hur friktionen mellan plåt och verktyg påverkas vid 
olika ytbehandlingar. 
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3.3 Omvärldens testmetoder 
 
 
3.3.1 TNO – Tribometer 
 
Med metoden undersöks de tribologiska egenskaperna genom flera olika 
tester, pin-on-ring, pin-on-disk, slider-on-sheet och slider-on-strip, se figur 
3.1. Vid undersökning av de tribologiska egenskaperna analyseras det 
system som skall utvärderas med avseende på glidhastigheter, kontakttryck, 
temperatur och andra systemberoende egenskaper. Därefter väljs en lämplig 
metod att använda för att undersöka valda egenskaper. 
 
 

 
Figur 3.1 Översikt av TNO – Tribometer, Pin-on-ring samt Pin-on-disk 
 
De enskilda metoderna används för att testa olika egenskaper. Exempelvis 
provas ytbeläggning och ytbehandling med avseende på friktion och slitage 
med pin-on-ring/disk testet, proverna genomförs på glidhastigheter upp till 
5 m/s och normalkrafter upp till 10 kN. Med slider-on-sheet/strip utvärderas 
beläggningar av plåtmaterial vid formpressning. [12] 
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3.3.2 IVF - Djupdragningssimulering, DDS 
 
Djupdragningssimuleringen används för att utvärdera djupdragning med 
avseende på tribologiska egenskaper, främst olika verktygsmaterial, 
beläggningar, smörjmedel och plåtmaterial. Simuleringen utförs i två 
verktyg, ett friktionsfritt verktyg för DDS-provning, uppbyggt av rullar och 
ett verktyg (med friktion) för DDS-provning, bestående av tillhållarplan, 
bromssvulst och eventuellt en dynkantsradie, se figur 3.2. Plåten dras 
igenom verktyget och över dynkantsradien, varje drag är 150 mm långt. 
Under provning samlas mätdata, tillhållarkraft och dragkraft som behövs för 
att dra plåten genom verktyget. Variationer i dragkraften jämförs med ett 
referensmaterial för att studera olika tribologiska situationer. Det 
friktionsfria verktyget används för att bestämma friktionskraften som 
uppstår i det ej friktionsfria verktyget. Eftersom samma töjning genereras i 
det friktionsfria blir skillnaden i dragkraft friktionsberoende. Prov utförs 
under verkliga förhållanden med avseende på smörjmedelsmängd, 
presshastighet och plåtens töjning. En normal provserie är 1000 detaljer och 
tar ungefär en halv arbetsdag att genomföra. Efter avslutat prov utvärderas 
verktygsslitage och detaljens yta med mikroskop, eventuellt också med 
fotoröntgen. [13] 
 
 

 
Figur 3.2 Översikt av IVF – DDS-verktyg, Verktyg med friktion samt Friktionsfritt verktyg 
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3.3.3 DTU - Strip reduction test  
 
Detta prov används för att undersöka olika tribologiska förhållanden, främst 
verktygsstålsyta, smörjning och plåtmaterialyta. Provet tillgår så att en rulle, 
tillverkad av provverktygsstålet, monteras i en hållare, se figur 3.3. Rullen 
pressas sedan mot plåten/bandet med angiven kraft, därefter dras 
plåten/bandet i en bestämd hastighet och slitage uppstår på verktygsstålet. 
Rullen utsätts för upprepade drag, slitaget på rullen undersöks och 
verktygsstålets och andra tribologiska egenskaper kan bestämmas. Rullens 
diameter är 15 mm. Draghastigheten kan väljas från 25 till 150 mm/s, 
draglängd upp till 300 mm. Verktygsstålets vilotemperatur kan varieras 
mellan 25 och 250 °C. Plåten/bandet är 500 mm långt med bredd 15 mm, 
tjockleken väljs upp till 2 mm. Reduktion av plåt/bandtjockleken sker med 
upp till 50 %. [14][15] 
 
 

 

 
Figur 3.3 Översikt av DTU – Strip reduction test 
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3.3.4 DTU – Deep drawing test 
 
Deep drawing test utför en dragpressning av en cylindrisk burk, se figur 3.4. 
Djupdragningstestet provar smörjningsegenskaper, testet påverkas också 
mer av de hydrodynamiska smörjegenskaperna vilka uppkommer under 
formning än vid strip reduction test. Dragpressningen sker i en 250 tons 
hydraulisk press, med draghastigheter runt 100 mm/s. Stämpeldiametern är 
50 mm med stämpelradien 6 mm (alt. 10 mm). Matrisradien kan väljas från 
1 till 10 mm. Dragförhållande mellan 1.4 och 2.2 provas. Plåthållarkraften 
är 50 kN (alt. 100 kN). Tester utförs på material med tjocklek mellan 1 – 4 
mm. [14][15] 
 
 

 

Fb  

rp 

d d 

d p 

 
 Figur 3.4 Översikt av DTU – Deep drawing test 
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4 Kartläggning av kundåsikter 
 
Syftet med kartläggningen är att i ett tidigt skede låta IUC:s kunder spela en 
aktiv roll i utvecklingen av verktyget. Främst för att kartlägga kundernas 
önskan om utdata från provning, men även för att påverka 
proven/provmetoder. Förhoppningen är att på detta sätt tillgodose framtida 
krav och önskemål. 
En förteckning över tillfrågade företag tillsammans med den använda 
frågeställningen vid intervjuerna, bifogas som bilaga C. Nedan presenteras 
ett fritt sammanställt resultat av intervjuerna. [17][18] 
 
 
4.1 Sammanställning av kundåsikter 
 

• Samtliga tillfrågade var nöjda med den redan befintliga 
slitagetestmetoden samtidigt som de var positiva till en mer 
produktionsliknade metod. Optimalt vore om reell industriell 
verifiering kunde uteslutas, alternativt reduceras. 
 

• En viss tveksamhet till ytterligare mätdata (storheter), dock 
intressant om utdata kan bidra till mer relevanta resultat vid 
provningen. Samt att på något sätt tillförlitligare detektera friktion 
(när och hur den uppkommer) och dess samband vid formning. 
 

• Framtida önskemål om prov på plåt med hållfasthet Re = 1200 MPa 
och på verktygsmaterial med hårdare karbider för att bromsa 
förslitningsprocessen. 
 

Merparten av de tillfrågade ansåg, att valet av IUC:s slitagetest är en 
kombination av mest realistiskt resultat i förhållande till kostnad. Den 
allmänna uppfattningen är att testet genomförs snabbt och att det är enkelt 
att gå vidare med ytterligare provningar vid lyckade materialkombinationer. 
Negativt var framförallt att en del osäkra parametrar tycktes finnas. 
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Samtliga tillfrågade var positiva till en mer produktionsliknande testmetod 
än den nuvarande. Att överföra teori till verklighet upplevs ständigt som ett 
problem, det är dessutom kostsamt. Ett förbehåll var att det fanns en risk för 
att ytterligare osäkra parametrar uppkommer jämfört med den nuvarande 
metoden. 
Det fanns önskemål att på ett säkrare sätt detektera den friktion som 
uppkommer vid formning. Tester av såväl nyutvecklade som tidigare 
använda material görs för att dels styra utvecklingen, dels för att utarbeta 
arbetsmaterial, broschyrer och manualer till sina kunder. Provning av gamla 
material verkar även som referenser vid prov av nya material. 
Verktygsståltillverkarna ser inte några begränsningar om hur nyproducerat 
testmaterial skall utformas. 
Att anpassa ett nytt testverktyg till hårdare och mer hållfasta plåtar ses som 
en nödvändighet. En plåttillverkare tror sig ha nått taket för kallvalsade plåt 
med RM=1400 MPa och Re=1200 MPa och tror samtidigt att varmvalsade 
plåtars maximum är kring Re=900 MPa. 
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5 Produktionslikhet 
 
Dagens slitagetestmetod anses inte helt jämförbar med formningsprocesser 
vid industriell tillverkning, därav önskemålet om en mer produktionslik 
metod. Innebörden av mer produktionslik är oklar och kan tolkas på flera 
sätt. Därför finns behovet av att kartlägga innebörden hos ordet för att 
kunna fastställa relevanta kriterier för en mer produktionsliknande process. 
 
 
5.1 Genomförande av studie 
 
För att kunna bestämma vad ordet produktionslik innebär har kontakt tagits 
med verktygskonstruktörer, beredare, produktionspersonal. Alla har uttryckt 
sin åsikt om att ett mer produktionsliknande testverktyg skulle vara någon 
form av dragpressningsprocess. Detta jämfört med dagens testverktyg som 
endast utför den enklaste formen av formning, det vill säga bockning. 
Samtliga tillfrågade ansåg att en mer produktionslik formning skulle 
innebära någon form av sluten geometri. Två förslag gavs, en cylindrisk och 
en rektangulär burk. Vid formning av en sluten geometri uppkommer av 
formen begränsade möjligheter till materialflytningar jämfört med en öppen 
geometri som tillåter materialflytningar i större utsträckning. [26][27][28] 
 
 

 
Figur 5.1 Rektangulär geometri 
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Gemensamt beslutades att en rektangulär geometri, se figur 5.1 var lämplig 
som grund i ett mer produktionsliknande testverktyg, utan att därför kräva 
ett komplicerat formningsverktyg. 
 
 

 
Figur 5.2 Materialflytning vid rektangulär respektive cirkulär burk 
 
Rektangulär geometri medför en svårare formning eftersom materialet flyter 
ojämnt med en cylindrisk burk där materialet flyter in jämnt, se figur 5.2. 
Vid formning av den rektangulära burken uppkommer materialansamling 
vid hörnen som genererar ökat slitage på verktyget. [6] Detta motsvarar 
därför ett mer produktionslikt formningsförfarande än dagens U-
bockningsverktyg. 
Dimensioner på den rektangulära burken anpassas till yttre faktorer så som 
bandbredd, matningslängd och press. 
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Principkonstruktion 
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6 Produktdefinition 
 
För att i ett inledande skede beskriva testverktyget så generellt som möjligt 
under givna förhållanden görs en produktdefinition. Dess syfte är att 
beskriva testverktyget inom fem områden PPOME (Produkt, Process, 
Omgivning, Människa och Ekonomi) och på detta sätt tillföra en opåverkad 
syn vid utveckling av ett nytt testverktyg. [3] 
 
 
6.1 Produkt 
 
Produkten kommer att benämnas testverktyg. Verktyg kommer att användas 
för att prova olika verktygsstål mot olika plåtkvalitéer och dimensioner i 
produktionsliknande formning. Utformningen av verktyget skall underlätta 
arbetet för operatören vid montering och demontering av slitdelar. 
Verktyget skall ge tillförlitlig information om slitaget under provet. 
Produkten består av en utbytbar matris, plåthållare och stämpel. 
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6.2 Process 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6.1 Processblocksdiagram av testverktyg 
 
För att generera den önskade slitageprocessen måste ett testverktyg 
användas. Slitageprocess kan åstadkommas på flera sätt och beskrivs 
grafiskt i figur 6.1. 
 

Till slitageprocess 
• Verktygsstål 
• Plåthållartryck (Mpa) 
• Ytbehandling 
• Smörjning (g/mm2) 
• Plåtkvalite (Re = 1000 MPa) 
• Presstakt (slag/min) 
• Draghastighet (m/s) 

 
Slitageprocess 

 
(Testverktyg) 

Från slitageprocess 
• Formad plåt 
• Mätdata 
Slitage på verktyg 
• Viktförändringar 
• Ytförändringar (Ra, HRC) 
Slitage på burk 
• Repbildning 



 Examensarbete i Utvecklingsteknik   
 
 

 39 

6.3 Omgivning 
 
Verktyget monteras i en fyrpelarpress, placerad i IUC:s verkstadslokal. 
Verktyget används tillsammans med matarverk, smörjstation, skrot- och 
detaljhantering. 
 
 
6.4 Människa 
 
De som kommer i kontakt med verktyget och resultat är: 
Operatören vid handhavande av verktyg samt körning av provserie och 
detalj-, skrothantering. 
Kunder och projektledare vid IUC berörs av mätdata från prov. 
 
 
6.5 Ekonomi 
 
Utveckling av och framtagningskostnader för verktyget beräknas ej 
överstiga 400 000 kr. 
Installation av verktyget i pressen bedöms understiga 45 minuter. 
Löpande provningsrelaterade kostnader skall vara proportionella mot den 
totala provningskostnaden (5 – 10 %). 
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7 Produktundersökning 
 
Här presenteras en sammanställning av slutsatser gjorda vid 
omvärldsanalys, kapitel 3. Även sammanfattning av kundåsikter, kapitel 4 
och hur vi definierar begreppet mer produktionslikt i ett slitagetestverktyg, 
kapitel 5. 
 
 
7.1 Kundåsikter 
 

• Säkerställa samband mellan friktion, slitage och presskraft 
• Detektera de förändringar som uppstår vid provkörning 
• Bibehålla nuvarande utdata från U-bockningsverktyget 
 
 
7.2 Kriterier för produktionslikhet 
 
• Ojämn materialinflytning, materialansamling 
• Dragpressning 
• Sluten geometri 
 
 
7.3 Slutsatser av omvärldsanalys 
 
• Undersöker främst tribologiska egenskaper 
• Slitagetester genererar främst enaxligt slitage 
• Ej produktionslik dragpressning 
 
För att fastställa om befintliga slitagetestmetoder ger produktionslika 
resultat har de, samt IUC:s U-bockningsverktyget jämförts med kriterierna 
för ett mer produktionslikt formningsverktyg. Ingen av de undersökta 
slitagetestmetoderna uppfyller samtliga ovanstående kriterier med avseende 
på mer produktionsliknande formningsprocesser. 
En burk av rektangulär form bedöms uppfylla samtliga uppsatta önskemål. 
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8 Kriterier 
 
För ett lättare och på ett mer systematiskt sätt kunna utvärdera de olika 
produktförslagen, kommer olika typer av kriterier att användas. För att 
kontrollera om kriterier har ställt upp i alla kriterierområden för hela 
livscykeln görs en sökmatris för produktkriterier, se tabell 8.1. Kriterierna 
besår av skallkriterier/krav och önskvärda börkriterier/önskemål. 
Skallkriterierna måste uppfyllas av produktförslaget för att det skall föras 
vidare. Dessutom rangordnas önskemålen för att senare vikta förslagen mot 
önskemålen. För att få fram den inbördes rangordningen av önskemålen så 
utförs en parvis jämförelsemetod, se tabell 8.2. [3] 
 
 
8.1 Kriterieuppställning 
 
 
8.1.1 Skallkriterier och krav 
 
• Testverktyget skall vara ett moduluppbyggt högproduktivt följdverktyg 
För att underlätta utbytbarhet av slitdelar samt klara seriestorlekar upp till 
500.000 testdetaljer per år. 
 
• Matriser, plåthållare och stämplar skall kunna bytas ut när verktyget är 

uppsatt i pressen 
För att minska tidsåtgång vid byte av slitdelar under provserier. 
 
• Testverktyget skall utformas för ett maximalt dragdjup av 40 mm 
Dragdjupet kommer varieras beroende på plåtkvalité och tjocklek. 
 
• Formning skall kunna utföras på plåtar med Rm ≤ 1000 MPa med 

tjocklek upp till 2 mm 
Styr dimensionering av ingående komponenter. 
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• Plåthållarkraften skall uppgå till minst 80 kN 
För att kunna generera högre plåthållarkrafter än vid vanlig produktion. 
 
• Verktyget skall anpassas till matarverk SMV PM 602-200, bandbredd 

150 mm och matningslängd 158 mm 
Befintlig kringutrustning skall användas. 
 
• Verktyget skall anpassas till produktionspress PD 8130-301, Clearing F-

2350-84” 
Befintlig kringutrustning skall användas. 
 
• Styrning i verktyget skall ske med styrpelare och styrpelarbussningar 
Ger den nödvändiga precision som testverktyget kräver. 
 
• Val av givaremodell skall ske så att mätdata är kompatibla med 

nuvarande mätsystem 
Mätdata direktregistreras i PC-baserad databas med programvaran 
Labveiw. 
 
• Vid tillverkning av matriser skall matrisradien kunna väljas valfritt 

mellan 2 mm och 6 mm 
För att slitageprov önskas utföras med varierade radier för att på så sätt se 
samband mellan dessa radier och slitage. 
 
• Givare skall appliceras i/på verktyget 
Placering skall ske där geometrin tillåter och i enlighet med av 
leverantörer rekommenderade placeringar och så att tillförlitlig mätdata 
erhålls.  
 
• Mätning av slitageytor skall kunna göras 
Slitdelarna skall vara utformade på ett sådant sätt att mätningar av 
slitageytor kan utföras. 
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• Testverktyget skall utformas, med avseende på formningsprocessen mer 

produktionslikt än det nuvarande 
Kommer att bedömas mot undersökningen om mer produktionsliknande 
formningsverktyg. 
 
• Verktyget skall vara konstruerat enligt gällande Volvostandard, för 

verktygskonstruktion (BCD 8203). I övrigt skall tillämpliga delar av SS-
EN 292-1 (Maskinsäkerhet – allmänna konstruktionsprinciper), SS-EN 
292-2 (Maskinsäkerhet – allmänna konstruktionsprinciper, 
tillämpningsanvisningar) tillämpas 

 
• Komponenter skall uppfylla för pressar gällande säkerhetskrav. (AFS 

1986:21 Maskiner, AFS 1987:15 Pressar, AFS 1994:48 Maskiner och 
vissa andra tekniska anordningar) 

 
 
8.1.2 Börkriterier och önskemål 
 
• Tidsåtgång för byte av slitdelar bör understiga 30 minuter 
Bytet skall inkludera matris, stämpel och plåthållare, varje del bör kunna 
bytas ut var för sig. 
 
• Typ av givare bör vä ljas så att mätdata överensstämmer med önskemål 

framkomna vid studier och kartläggning 
I den mån som önskemålen inte inkräktar på konstruktion av 
formningsmodulen. 
 
• De utbytbar slitdelarna i verktyget bör ha låg vikt 
Delarna bör kunna  monteras-/demonteras av en person (max 10 kg/st). 
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• De utbytbar slitdelarna i verktyget bör vara lätt monter-/demonterbara 
Montering /demontering bör kunna ska  utan specialkonstruerade 
verktyg/hjälpmedel och med minimalt antal arbetsmoment. 
 
• Utformningen av slitdelarna bör eliminera risk för felmontering 
 
• Geometrin bör anpassas till resultatet av studie och kartläggningar 
Studier och kartläggning bör ligga till grund för vald geometri. 
 
• Slitdelarna bör vara utformade på ett sådant sätt att det främjar 

hantering 
Eftersom slitdelarna skickas tillbaka till beställaren efter utfört prov är det 
önskvärt att dessa blir logistiskt hanterignsvänliga. 
 
• Slitdelarna bör vara tillverkningsvänliga för att på detta sätt minimera 

tillverkningskostnaden 
 
• Slitdelarna bör vara utformade på ett sådant sätt att underhåll av 

verktyget inte försvåras 
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8.2 Kriterieområden 
 
För att få med kriterier från alla kriterieområden under testverktygets 
livslängd, delas kriterierna in i fyra perioder: alstring, framställning, 
brukning och eliminering. Detta görs med hjälp av en sökmatris som 
behandlar alla områden i PPOME, se tabell 8.1, för att kontrollera 
testverktygets påverkan i perioderna genom hela förloppet från tillverkning 
till använd produkt. 
 
 

Kriterier Period P
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Moduluppbyggt och 
högproduktivt Alstring X   X  K 

Bytas i pressen Alstring X   X  K 

Dragdjup Alstring / 
Brukning 

X X    K 

Plåttjocklek och kvalité Alstring / 
Framställning 

X X    K 

Plåthållarkraft Alstring / 
Brukning 

X X    K 

Matarverk Brukning X X X   K 

Produktionspress Brukning X X X   K 
Styrpelare Alstring X X    K 

Givarmodell Alstring / 
Brukning 

X  X  X K 

Givarplacering  Alstring X     K 

Matrisradier Framställning X X    K 

Mätning Avyttring / 
Brukning 

X     K 

Produktionsliknande Alstring X X   X K 
Fortsättning nästa sida 
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Tidsåtgång Brukning X   X X Ö 
Givartyp Alstring X    X Ö 

Vikt Alstring X   X X Ö 

Monterbarhet Alstring / 
Brukning 

X   X  Ö 

Felmontering Alstring / 
Brukning 

X   X  Ö 

Geometri Alstring X     Ö 

Hanterbarhet Eliminering X   X  Ö 

Lättillverkade Alstring X    X Ö 
Verktygs underhåll Brukning X   X X Ö 
Tabell 8.1 Sökmatris kriterieområden 
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8.3 Kriterieviktningar 
 
De önskemål som har framtagits om testverktyget viktas med hjälp av en 
parvis jämförelsemetod. Denna viktning görs för att rangordna önskemålen 
för testverktygets egenskaper. Ett högre rangordnat önskemål får en högre 
viktningsfaktor än de lägre rangordnade önskemålen. Denna viktningsfaktor 
används senare för att kunna bedöma produktförslagen. 
 
Skala Förklaring 
0 Vertikalt önskemål viktigast 
1 Lika viktiga 
2 Horisontellt önskemål viktigast  
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A 0 0 1 1 0 0 2 0 2 1 7 8.6 
B 0 2 1 0 1 2 1 2 3 12 14.8 

C -3 1 0 0 1 0 2 5 6 7.4 
D -3 1 0 2 1 2 7 10 12.3 

E -1 1 2 1 2 9 14 17.4 
F -2 2 1 2 11 14 17.4 

G -11 0 2 13 4 4.9 
H -4 2 15 13 16 

I -16 17 1 1.2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Summa 81 100 
Tabell 8.2 Viktning önskemål 
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8.3.1 Rangordning kriterier 
 
Kriterieviktning i tabell 8.2 rangordnar önskemålen i följande fallande 
ordning se tabell 8.3. 
  
 Kriterie Vikningsfaktor 

E Felmontering 17.4 1 
F Geometri 17.4 

2 H Tillverkningsvänlig 16 
3 B Givartyp 14.8 
4 D Monterbarhet 12.3 
5 A Tidsåtgång 8.6 
6 C Vikt 7.4 
7 G Hanterbarhet 4.9 
8 I Verktygsunderhåll 1.2 
Tabell 8.3 Rangordning av önskemål 
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9 Framtagning av produktförslag 
 
I detta avsnitt presenteras principlösningar av de ingående slitdelarna: 
matris, plåthållare och stämpel. För att uppnå lämpligaste resultatet för 
vidareutveckling kommer dessa att sättas samman i valda kombinationer. 
 
Allmänna förutsättningar för formande komponenter är att utformningen av 
kontaktytor med glidande plåt måste vara släta, inga hål eller skarvar får 
förekomma. Med hänseende till utbytbarhet av ingående komponenter är 
endast fastsättning med skruv aktuellt. Detta överensstämmer även med 
tillämpad standard. [9] 
 
 
9.1 Lösningsförslag - Matris 
 
Matrisen skall monteras på verktygets överdel. Den skall fixeras i rätt läge 
och tåla uppkomna krafter vid pressning. Temperatursensor skall monteras 
nära matrisradien. 
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9.1.1 Förslag 1 – Sidskruv 
 
I detta förslag monteras den utbytbara formande delen med hjälp av skruv, 
horisontellt inskruvade, se figur 9.1. Fördelen med detta förslag är att är 
förhållandevis lättmonterat. Nackdelen är att det finns 
bearbetningssvårigheter. Dessutom krävs snäva formtoleranser på flera ytor. 
 
 

 
Figur 9.1 Förslag 1 – Sidskruv 
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9.1.2 Förslag 2 – Platta 
 
Hela matrisen tillverkas i ett stycke och skruvas fast underifrån, utanför 
plåtens anläggningsyta, se figur 9.2. Matrisen fixeras i rätt position med 
styrpinnar. Fördelar med detta förslag är enkel tillverkning och få moment 
vid montering. Nackdelen är att vikten blir något hög. 
 
 

 
Figur 9.2 Förslag 2 – Platta 
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9.1.3 Förslag 3 – Kilar 
 
Matrisen fixeras i rätt position av styrpinnar och pressas mot fästplattan 
med hjälp av kilformade skenor, se figur 9.3. Skenorna fästs med skruvar. 
Fördelar med detta förslag är att inga skruvar behöver avlägsnas från 
fästplattan vid montering och demontering. Nackdel är att kilarna kanske 
inte ger tillräcklig erforderlig fastsättningskraft, det finns risk för glapp i 
kontaktytan. Samt att tillverkning av kilformen på matrisen tillför fler 
arbetsmoment. 
 

 
Figur 9.3 Förslag 3 – Kilar 
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9.1.4 Förslag 4 - Spännbackar 
 
Vid detta förslag fixeras i rätt position med hjälp av styrpinnar fastskruvade 
i ovansidan på matrisen. Matrisen hålls på plats av spännbackar som 
skruvas i fästplattan, se figur 9.4. Fördelar med detta förslag är den låga 
materialåtgången vid tillverkning av matrisen. Samt att spännklackarna 
roteras runt fästskruven och ger en lättmonterad matris. Nackdelar är att vid 
tillverkning krävs flera arbetsoperationer.  
 
 

 
Figur 9.4 Förslag 4 – Spännbackar 
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9.2 Lösningsförslag - Plåthållare  
 
Plåthållaren har i detta verktyg två funktioner, plåthållning vid formning 
och bandlyftning vid matning av plåtbandet. Plåthållaren placeras i 
verktygets underdel, styrpelare tillgodoser vertikal rörelse och fixering i 
sidled. Gasfjädrarnas kraft överförs till plåthållaren med tryckpinnar. 
 
 
9.2.1 Förslag 1 – Solid plåthållare 
 
I detta förslag är plåthållaren tillverkad i ett stycke med infästning för 
tryckpinnar och styrpelare, se figur 9.5. Fördel med detta förslag är att risk 
för felplacering inte föreligger. Nackdelar är den höga vikten samt flera 
operationer vid tillverkning. 
 
 

 
Figur 9.5 Förslag 1 – Solid plåthållare 
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9.2.2 Förslag 2 – Delad plåthållare 
 
I detta förslag tillverkas plåthållaren i två delar, en plåthållardel och en 
fästplatta. Plåthållaren/slitdelen är en tunnare platta som fixeras på 
fästplattan med styrpinnar och skruv. I fästplattan finns infästningar för 
tryckpinnar och styrpelare, se figur 9.6. Fördelar med detta förslag är den 
låga vikten samt tillverkningsvänligheten. Nackdel kan vara att 
sprickbildning sker om plattan inte tål de uppkomna krafterna. 
 
 

 
Figur 9.6 Förslag 2 – Delad plåthållare 
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9.3 Lösningsförslag - Stämpel 
 
Stämpeln monteras i verktygets underdel. Den skall vara fixerad i rätt läge 
och tåla uppkomna krafter vid pressning. Kraftsensor skall monteras på/i 
stämpeln.  
 
 
9.3.1 Förslag 1 – Solid stämpel 
 
Detta förslag bygger på att stämpeln tillverkas i ett stycke och skruvas i 
verktygets underdel, se figur 9.7. Fixeras lämpligast på plats med 
styrpinnar. Fördel med detta förslag är att stämpeln är tillverkad i ett stycke. 
Nackdelar är materialåtgång och utbytbarhet. 
 

 

 
Figur 9.7 Förslag 1 - Solid stämpel 
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9.3.2 Förslag 2 – Delad stämpel 
 
Förslaget bygger på att stämpeln är tvådelad, en utbytbar topp och ett fäste, 
se figur 9.8. Toppen fästs med skruv och fixeras med styrpinnar alternativt 
ett fräst spår. Fördelar med detta förslag är att låg materialåtgång och 
utbytbarhet. Nackdelar är fixering och givarplacering. 
 
 

  
Figur 9.8 Förslag 2 – Delad stämpel 
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10 Utvärdering av produktförslag 
 
10.1 Primärutvärdering 
 
De framtagna lösningsförslagen utvärderas först med avseende på 
skallkriterier. Detta är en grov bedömning enligt en fyrgradig skala (0 till 
3), se tabell 10.1. [3] 
 
 
Bedömningsskala 
 
0 - Uppfyller inte kraven 
1 - Uppfyller knappast kraven 
2 - Uppfyller troligen kraven 
3 - Uppfyller säkert kraven B

ed
öm
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ng

 k
ra

v 

Fö
rs

 v
id

ar
e 

Matris 
Sidskruv 3 Ja 
Platta 3 Ja 
Kilar 2 Ja 
Spännbackar 2 Ja 
Plåthållare 
Solid 2 Ja 
Delad 3 Ja 
Stämpel 
Solid 3 Ja 
Delad 3 Ja 
Tabell 10.1 Bedömning av skallkriterier 
 
10.1.1 Kommentar till primärutvärdering 
 
Alla förslagen förs vidare till mellanliggande utvärdering. Anledningen till 
att inget förslag föll bort vid primärutvärdering beror på de begränsade 
alternativa möjligheter vid konstruktion av ett formningsverktyg. 
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10.2 Mellanliggande utvärdering 
 
Förslagen förda vidare från primärutvärderingen bedöms ytterligare mot 
börkriterierna där viktningsfaktorn, k från tabell 8.2, tas med i 
bedömningen. 
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Bedömningsskala 
 
0 - Uppfyller inte kriteriet 
1 - Uppfyller knappast 
kriteriet 
2 - Uppfyller troligen 
kriteriet 
3 - Uppfyller säkert 
kriteriet A B C D E F G H I 

Förslag  k 8.6 14.8 7.4 12.3 17.4 17.4 4.9 16 1.2 T
 S

um
m

a 
po

än
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T
 / 

T
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ax
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ör
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Matris 
u 3 1 2 1 3 3 2 1 1 

Sidskruv 
t 25.8 14.8 14.8 12.3 52.2 52.2 9.8 16 1.2 

199.1 0.73 Nej 

u 3 2 2 3 3 3 2 3 3 
Platta 

t 25.8 29.6 14.8 36.9 52.2 52.2 9.8 48 3.6 
272.9 1.00 Ja 

u 3 1 2 2 3 3 2 1 2 
Kilar 

t 25.8 14.8 14.8 24.6 52.2 52.2 9.8 16 2.4 
197.8 0.72 Nej 

u 2 2 2 3 3 3 1 1 2 
Spännbackar 

t 17.2 29.6 14.8 36.9 52.2 52.2 4.9 16 2.4 
226.2 0.83 Ja 

Plåthållare 
u 1 - 1 2 3 - 1 1 3 

Solid 
t 8.6  7.4 24.6 52.2  4.9 16 3.6 

117.3 0.59 Nej 

u 3 - 3 3 3 - 2 3 2 
Delad 

t 25.8  22.2 36.9 52.2  9.8 48 2.4 
197.3 1.00 Ja 

Stämpel 
u 1 3 2 1 3 2 2 1 3 

Solid 
t 8.6 44.4 14.8 12.3 52.2 34.8 9.8 16 3.6 

196.5 0.73 Nej 

u 3 2 3 3 3 3 3 2 2 
Delad 

t 25.8 29.6 22.2 36.9 52.2 52.2 14.7 32 2.4 
268 1.00 Ja 

Tabell 10.2 Parvis jämförelse börkriterier 
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10.2.1 Kommentar till mellanutvärdering 
 
Förslag från delkategorier förda vidare från mellanutvärderingen slås ihop 
till två sammansatta förslag, se tabell 10.3 och 10.4. Dessa anses ha störst 
potential för vidareutveckling. 
 
 
Förslag A - Platta  Förslag B - Spännbackar 
Matris Platta  Matris Spännbackar 
Plåthållare Delad  Plåthållare Delad 
Stämpel Delad  Stämpel Delad 
Tabell 10.3  Förslag A - Platta  Tabell 10.4 förslag B - Spännbackar 
 
Förslag som ej förs vidare till vidareutveckling. 
 
Matris – sidskruv, fördes inte vidare på grund av flertalet moment vid 
tillverkning samt att styrning av matrisen sker på yttergeometrin och kräver 
snäva toleranser. Styrningen av geometrin blir känslig för yttre faktorer, 
t.ex. metallspån. Dessutom upplevs geometrin svår för placering av givare 
där tillförlitliga mätresultat erhålls.  
 
Matris – Kilar, ansågs inte heller tillverkningsvänlig och även i detta 
förslag kan relevansen av mätresultaten ifrågasättas. Det finns även risk för 
glapp i fastspänningen. 
 
Plåthållare – Solid, resursslöseri ansågs vara en av de främsta orsakerna till 
att detta förslag inte förs vidare. Konstruktionen kräver fler arbetsmoment 
vid såväl tillverkning som montering. 
 
Stämpel – Solid, även detta förslag ansågs som resursslöseri. Vid montering 
och demontering av stämpeln kan problem uppstå då stämpel skall ut ur 
plåthållaren. Stämpeln kräver dessutom flera arbetsmoment vid tillverkning. 
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10.3 Vidareutveckling och slutlig utvärdering 
 
Vid noggrannare analys av förslagen anses att placering av 
temperaturgivare inte kommer tillräckligt nära matrisradien för att ge 
relevanta resultat. Dessutom har matrisen i förslagen en något för hög vikt 
(15 kg) än uppsatt önskemål. En lösning till dessa problem skulle vara en 
tvådelad matris med en tunnare slitdel och en fästplatta. Denna förändring 
påverkar hanterbarhet, monterbarhet och vikten positivt. Negativt är att 
anläggningsytorna mellan slitdel och fästplatta kräver noggrann 
bearbetning. Vid eventuell genomhärdning av slitdelen kan restspänningar i 
materialet uppkomma. Slitdelen bör även vara så väl tilltagen i tjocklek att 
det inte föreligger någon risk för sprickbildning vid formning av plåt. Det 
finns möjlighet att minska höjden på matrisens slitdel till ca 20 mm jämfört 
med tidigare ca 50 mm, vilket reducerar vikten med mer än 50%. 
 
Vid uppdelning av matrisen kommer Förslag B – Spännbackar inte att vara 
genomförbart. Detta på grund av att det skulle medföra för små spännbackar 
och för lite material att spänna mot. Förslaget fixeringsalternativ med 
fastskruvade styrpinnar anses inte vara ändamålsenligt vid såväl tillverkning 
som montering. 
 
Fixering och fastsättning av matrisens slitdel kommer att vara placerad 
utanför plåtbandet. På detta sätt kommer kontaktytorna vara släta. 
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11 Valt produktförslag 
 
Det produktförslag som anses ha störst potential för utveckling i 
primärkonstruktionen är Förslag A – Platta. Detta förslag består efter 
vidareutveckling av en delad matris, med en utbytbar slitdel och en 
fästplatta. Förslaget består utav lösningsförslagen delad plåthållare och 
stämpel, se figur 11.1. [3] 
 

 
Figur 11.1 Sammanställning av formningsmodul 

 
Nr Benämning 
1 Fästplatta - Matris 
2 Slitdel - Matris 
3 Slitdel - Plåthållare 
4 Slitdel - Stämpel 
5 Stämpelfäste 
6 Fästplatta - Plåthållare 
7 Styrpelare och Tryckpinnar 

Tabell 11.1 Benämning av ingående delar
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12 Val av förslag för vidareutveckling 
 
Till denna del av produktutvecklingsprocessen förs Förslag A –Platta 
vidare från principkonstruktionsfasen. Detta förslag var det som bäst 
uppfyllde de kriterier som ställts, därför kommer denna lösning att 
vidareutvecklas i primärkonstruktionen. Här kommer konstruktionen att 
behandlas ytterligare, verktygets stomme, de ej utbytbara slitdelarna 
kommer endast att konstrueras för detta verktyg. Konstruktionen av dessa 
delar behöver ej vara tillverknings- och monteringsvänliga i samma 
utsträckning som slitdelarna. 
De ingående delar skall dimensioneras, ritningar för tillverkning skall 
framtas och lämpliga givare skall väljas och placeras i testverktyget. Det 
slutgiltiga resultatet kommer att presenteras och frågor uppkomna under 
arbetets gång diskuteras. [4] 
 
 

12.1 Omarbetning 
 
När konstruktionen lämnade principkonstruktionsstadiet tycktes funktionen 
vara förhållandevis säkerställd. Vid närmare undersökning av modulen 
framkom att burken troligtvis kommer att fastna i matrisen efter formning 
på grund av dess raka sidor. Detta problem kan enkelt lösas på två sätt, 
genom att burken utformas med släppning, se figur 12.1, eller med en 
utstötare placerad i matrisens hålighet, se figur 12.2. Den erforderliga 
utstötningskraften kan erhållas med hjälp av en pneumatisk cylinder, en 
gasfjäder eller mekanisk/-a spiralfjäder/-ar. 
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Figur 12.1 Matris med släppning Figur 12.2 Matris med utstötare 
 
Av dessa förslag får alternativet med fjäderbelastad utstötare anses som det 
mest lämpliga i detta verktyg. Om utstötaren träffar plåtytan innan 
formningen sker, fungerar utstötaren även som tillhållare. På detta sätt 
undviks även det möjliga problemet med att en luftkudde uppstår mellan 
plåten och stämpelns topp. Luftkudden skulle då generera en icke önskvärd 
konvexformad bottenyta på burken utsida.  
Vid närmare undersökning av de olika fjäderalternativen framkom att 
kraften från spiralfjädrar var svårare att utesluta vid bestämning av 
stämpelkraften. Det är önskvärt att utesluta kraften för att bestämma den 
verkliga presskraften i formningsmodulen. Vid utbyte av fjäder/-ar mot en 
pneumatisk cylinder som bidrar med erforderlig rörelse kan ej 
tillhållareeffekten övervakas tillfredsställande, jämfört med gasfjäder. 
Lösningsalternativet med släppning skulle lösa problemet med att burken 
fastnar. Det är även möjligt att matris med släppning inskränker på 
eftersträvade slitageprocessen, då vinkeln medför en mindre anläggningsyta 
mellan matrisradie och plåten. Luftkudden skulle bestå vid detta 
lösningsförslag. Dessutom vid för stor släppningsvinkel kan det uppstå 
svårigheter att kontrollera plåtmaterialet under formningsprocessen. 
Med hänsyn till alla faktorer är gasfjädern det alternativ som bäst uppfyller 
funktion och krav. Det finns dessutom redan ett sådant system för 
plåthållningen, det krävs dock ytterligare ett system. Två separata system 
förenklar bestämningen av stämpelkraften avsevärt. Även ur 
bearbetningssynpunkt är utstötare att föredra, därför väljs 
gasfjäderalternativet. 
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13 Produktutkast 
 
För framtida konstruktion kommer testverktygets formande del att indelas i 
tre enheter, detta för att underlätta konstruktionsarbetet. Utöver detta 
kommer även burkens dimensioner att fastslås och presskraften att 
beräknas. [4] 
 
 

13.1 Vald enhetsindelning 
 
Enheter väljs enligt tabell 13.1. De valda enheterna presenteras i figur 13.1, 
13.2 och 13.2. Ingående komponenter redovisas i tabell 13.2. 
 

1 Matrisenhet 
2 Stämpelenhet 
3 Plåthållarenhet 

 Tabell 13.1 Enhetsindelning 
 

 
  
Figur 13.1 Matrisenhet Figur 13.2 Stämpelenhet    Figur 13.3 Plåthållarsenhet 
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Färdiga delar Unika delar 

Behandling 
Enheter Rutin Special Special Rutin Rit.nr 

1 Matrisenhet 11000 
1.1 Fästplatta    X 11100 
1.2 Slitdel –
matris   X  11200 

1.3 Styrelement X    - 
1.4 Fästelement  X    - 
1.5 Utstötare    X 11300 
1.6 Gasfjäder X    - 
1.7 Tryck-
givare 

X    - 

1.8 Temp-
givare X    - 

1.9 AE-givare     - 
 

2 Stämpelenhet 12000 
2.1 
Stämpelfäste    X 12100 

2.2 Slitdel –
stämpel* 

  X  12200 

2.3  Styr-
element X    - 

2.4  Fäst-
element 

X    - 

2.5 Kraftgivare X    - 
Fortsättning nästa sida 
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3 Plåthållarenhet 13000 
3.1 Fästplatta     X 13100 
3.2 Slitdel –
Plåthållare   X  13200 

3.3 Styrelement X    - 
3.4 Fästelement X    - 
3.5 Styrpelare  X   - 
3.6 Mothållar-
pinnar X    - 

3.7 Gasfjädrar X    - 
3.8 Tryck-
givare 

X    - 

Tabell 13.2 Lista över ingående enheter 
 
* Stämpel-slitdel bestämmer endast dragdjup, inget nämnvärt slitage uppkommer, men alla 
utbytbara delar benämns som slitdel i verktyget. 
 
 
13.2 Dimensionering av burken 
 
Enligt givna förutsättningar skall plåtbandbredd 150 mm används. En 
generell och tillämpad regel är att inte överstiga två i dragförhållande. Med 
dragförhållande avses förhållandet mellan ämnets behövliga plåtarea och 
stämpelns area. Det maximala dragförhållandet beror på dessa areor men 
påverkas av dragdjup, friktion, radier, plåtmaterial och plåttjocklek. För att 
uppnå maximalt slitage (mest plåtyta som passerar dragradien) är därför 
dragförhållande två önskvärt. Med detta som utgångspunkt blir burkens 
dimensioner enligt figur 13.4, beräkningar se bilaga B. Matarverket medger 
en maximal matning på 200 mm. Att valet trots detta blir en kvadratisk burk 
beror främst på att slitage bör ha ett starkare samband med dragdjup och 
radier, än med storlek. Med en större burk krävs även större presskraft och 
ökad materialåtgång. [1] 
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Figur 13.4 Dimensioner för burk slitagetest 
 
 
13.3 Presskraft och bandlayout 
 
Eftersom burkens mått och geometri är fastställd, kan dimensionering av 
ingående delar och komponenter göras. Presskraften i den formande delen 
bestäms av stämpel-, plåthållar- och utstötarkraft. Stämpelkraften beror på 
stämpelns omkrets, plåttjocklek, plåtmaterial samt en konstant. 
Plåthållarkraften beräknas med hjälp av plåtens area mot plåthållaren och en 
materialberoende konstant. Beräkning ger enligt bilaga B , 145 kN 
plåthållarkraft och 679 kN stämpelkraft. [1][2][5] 
Utstötarkraften kommer bestämmas under uppsättning och injustering av 
verktyget och anpassas efter den formade plåtens materialegenskaper. 
Kraften bestäms av trycket i gasfjädern, detta tryck kan justeras till lämplig 
nivå. En för hög utstötarkraft medför deformation av burken vid utstötning 
och en alltför låg kraft avlägsnar inte ut burken ur matrisens hålighet.  
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I ett följdverktyg är det viktigt med korrekt delning/matningslängd på 
bandlayouten. En bandlayout benämns även stripplayout. Avgörande för 
delningen/matningslängden är urklipp och utgångsmaterial för formning. 
Med delning avses avståndet mellan ämnenas tänkta mittpunkter vid varje 
station, se figur 13.5. Vid urklipp skapas även tarmar, vilka ger 
förutsättning för plåtens rörelsemöjlighet i formstationen. Vid formning 
vecklas tarmarna ut och ger bibehållen delning av bandlayouten, se figur 
13.6 avgörande för tarmarnas längd är materialinflytning och placering. 
 
 

 
Figur 13.5 Bild på bandlayout, cirklarna markerar tarmar, förstoring av cirklar i bilden se 
figur 13.6  
 

   
Figur 13.6 Förstoring och schematisk beskrivning över tarmens förändring vid formning 
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14 Komponentval 
 
Här kommer komponenter ansedda som färdiga detaljer – rutin eller special 
att behandlas, se tabell 13.2. Vid val av komponenterna har leverantörer 
rekommenderade i Volvos standard kontaktats där inget annat anges. 
Eftersom IUC vill behålla sina nuvarande underleverantörer för att 
upprätthålla önskvärd kontinuitet i sitt sortiment. Dessutom kommer inte 
komponenter att behövas i större volymer, därför är det inte 
kostnadseffektivt att söka efter det billigaste komponentalternativet. [4] 
 
 
14.1 Val av fästelement 
 
 
14.1.1 Komponentens uppgift 
 
De fästelement som inkluderas i detta stycke är: 1.4, 2.4, och 3.4, från 
tabell 13.2. Deras uppgift är att fästa ingående komponenter i testverktyget. 
 
 
14.1.2 Kriterier för fästelement 
 
• Skall tillgodose erforderlig spännkraft 
• Skall väljas enligt standard BCD 7124 / ISO 4762 
• Skall klara av uppkomna krafter 
• Skall vara av hållfasthetsklass 12.9 
• Bör vara skruv med cylindriskt huvud med sexkantshål, typ MC6S 
 
 
14.1.3 Bedömning och val av komponentalternativ 
 
M10 har valts som dimension för fästelement för ingående 
egenkonstruerade delar. Denna dimension ger ett robust förband, lämpligt 
eftersom montering och demontering kommer att ske ett flertal gånger. 
Beräkningar av uppkomna laster, se bilaga B. 
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På grund av de dynamiska laster som uppstår på verktygsdelar under 
pressning är det önskvärt att konstruera skruvförbanden med en frigång (2-4 
gånger skruvens diameter), enligt standard BCD 7120,8. Detta för att 
utnyttja skruvens elasticitet till att uppta de dynamiskt uppkommande 
krafterna. Samtliga skruvförband i testverktyget kommer att konstrueras 
enligt rekommendation i standard BCD 7120,8. Skruvlängd, se figur 14.1, 
och åtdragningsmoment kommer anpassas enligt denna standard. Valda 
dimensioner redovisas i tabell 14.1. 
 
 
Benämning Dimension Antal Artikelnr (BCD) 
MC6S M10x80 2 0967639 
MC6S M10x60 12 0967637 
MC6S M10x50 4 0967636 
Tabell 14.1 Valda dimensioner av skruvförband 
 

 
Figur 14.1 Rekommenderat skruvförband 
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14.2 Val av styrelement 
 
 
14.2.1 Komponentens uppgift 
 
De styrelement som inkluderas i detta stycke är: 1.3, 2.3, och 3.3, från 
tabell 13.2. Styrelementets uppgift är att fixera ingående delarnas läge. 
 
 
14.2.2 Kriterier för styrelement 
 
• Skall vara i överensstämmelse med standard BCD 7112 
• Skall vara enkel monter- och demonterbar 
• Bör vara av samma dimensioner i alla enheter 
• Bör vara av typ cylindrisk pinne, CP 
 
 
14.2.3 Bedömning och val av komponentalternativ 
 
Lämplig cylindrisk pinne med invändig gänga och spår valdes, CPIG, se 
figur 14.2. Skruvdiameter (M10) bestämmer storlek på CPIG, därmed väljs 
storlek 10. För att undvika felmontering väljs en CPIG med storlek 12. Den 
invändiga gängan underlättar demontering av pinnen med avdragare, spåret 
styr pinnen vid montering. Vald dimension redovisas i tabell 14.2. 
 
 
Benämning Dimension Antal Artikelnr (BCD) 
CPIG ∅10 L=50 mm 9 9928774 
CPIG ∅12 L=50 mm 1 9928778 
Tabell 14.2 Vald dimension av cylindrisk pinne 
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Figur 14.2 Cylindrisk pinne, CPIG 
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14.3 Val av gasfjäder 
 
 
14.3.1 Komponentens uppgift 
 
De gasfjädrar som avses i detta stycke är 1.6 och 3.7 i tabell 13.2, som 
ombesörjer utstötning och plåthållning. Funktionen för gasfjädrarna är 
densamma, men uppgifterna skiljer sig åt. 
 
Utstötning 
Gasfjäderns uppgift är att utföra utstötarens returrörelse det vill säga 
avlägsna burken ur matrisen. Dessutom alstrar utstötaren tryckkraft mot 
stämpeln innan och under formning. 
 
Plåthållning 
Gasfjäderns uppgift är att åstakomma plåthållarkraft under formning för att 
kontrollera plåtens materialinflytning. 
 
 
14.3.2 Kriterier för gasfjädrar 
 
• Skall vara i överensstämmelse med standard BCD 7244 
• Skall klara 40 mm kompression (dragdjup) 
• Skall alstra erforderlig kraft för avlägsnande av burk ur matris och 

plåthållning 
• Plåthållarkraften skall ej understiga 80 kN 
• Plåthållarkraften skall kunna väljas och registreras 
• Utstötarens tryckkraft bör kunna särskiljas från presskraften vid 

bestämning av stämpelkraften 
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14.3.3 Bedömning och val av komponentalternativ 
 
Enligt standard BCD 7244 skall slaglängden endast utnyttjas till maximalt 
90%. Trycket kan ändras i gasfjädrar med hjälp av ventilblock, detta är 
lämpligt då olika plåtkvalitéer och tjocklekar kommer att formas. 
 
Lämplig gasfjäder för utstötning har valts till TB 1500-050, enligt standard 
BCD 7244,021, med slaglängd 50 mm. Lämpliga gasfjädrar för plåthållning 
har valts till TB 5000-050, med slaglängd 50 mm, se figur 14.3 och tabell 
14.3. Sammankoppling av gasfjädrar och kontrollblock, enligt standard 
BCD 7244.65, löses på plats vid montering och tillverkning av komplett 
testverktyg. 
 
 
Funktion/ 
Benämning 

Beteckning Slag, 
mm 

Max 
Kraft, 
N 

Längd, 
mm 

Antal Artikelnr 
(BCD) 

Plåthållning TB  
5000-050 

50 66000 240 4 3044166 

Utstötning TB  
1500-050 

50 18900 210 1 3044150 

Kontroll-
block 

 - - - 2 3050854 

Skruv MC6S 
M8x40 

   4/st 0948400 

Tabell 14.3 Data för vald gasfjäder 
 
 

 
Figur 14.3 Gasfjäder 



 Examensarbete i Utvecklingsteknik   
 
 

 80 

14.4 Val av tryckgivare 
 
 
14.4.1 Komponentens uppgift 
 
De tryckgivare som inkluderas i detta stycke är 1.7 och 3.8 enligt tabell 
13.2. Givarna skall utföra samma uppgift men i skilda system. 
Givarens uppgift är att detektera tryckförändring i gasfjädrar uppkomna 
under formning samt att förse mätutrustningen med data. 
 
 
14.4.2 Kriterier för tryckgivare 
 
• Skall ge utsignal som är kompatibel med Labveiw 
• Skall tåla tryck om minst 200 bar 
• Skall tåla miljön i ett pressverktyg 
 
IUC använder fabrikat Parker Hannifin av tryckgivare, därför valdes 
lämplig givare ur deras sortiment. [19] 
 
 
14.4.3 Bedömning och val av komponentalternativ 
 
Kontakt togs med EMC AB som är distributör av Parker Hannifin. Lämplig 
tryckgivare bestämdes, enligt tabell 14.4 och figur 14.4, som tål tryck upp 
till 400 bar. [29] Dessutom har givaren en lämplig utsignal (0-10 V) för 
registrering i Labview. Mer utförliga uppgifter enligt produktblad är 
överlämnat till uppdragsgivaren.  
 
 
Benämning Mätområde Antal Artikelnr Leverantör 
Tryckgivare 0-400 bar 2 SCP-400-40-06 EMC AB 
Tabell 14.4 Vald tryckgivare 
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Figur 14.4 Tryckgivare 
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14.5 Val av temperaturgivare 
 
 
14.5.1 Komponentens uppgift 
 
Givarens uppgift är att detektera temperaturförändringar i matrisen och att 
förse mätutrustningen med data. 
 
14.5.2 Kriterier för temperaturgivare 
 
• Skall ha tillförlitlig funktion i temperaturområdet 0-250 °C 
• Skall ge utsignal som är kompatibel med Labveiw 
• Skall tåla miljön i ett pressverktyg 
• Bör vara lätt att applicera i matrisen nära matrisradien 
 
IUC använder leverantör Pentronic AB av temperaturgivare, därför valdes 
givare ur deras sortiment. [20] 
 
 
14.5.3 Bedömning och val av komponentalternativ 
 
Vid undersökning av olika termoelement, trådgivare, fjäderbelastade 
trådgivare och manteltermoelement rekommenderade Pentronic AB utifrån 
ställda kriterier, ett manteltermoelement, typ K, se tabell 14.5, som 
uppfyller standard IEC 584-2. Lämplig diameter ∅ 3 mm, längd 250 mm, 
se figur 14.5. [30] 
 
Detta termoelement har ett temperaturområde mellan –270 °C och +1370 
°C med en maximal felmarginal på ±2 °C. Utsignal från mätområdet (–6458 
till +54819 µV), mer specifikt enligt produktblad, överlämnat till 
uppdragsgivaren. Termoelementet kan om så önskas kompletteras med en 
programmerbar omvandlare där mätområdet minskas och på så sätt även 
felet. Med mätområdet 0-100°C blir felet istället ±0,1°C. Dessutom erhålls 
en utsignal (4-20 mA), som är anpassad att registrera med Labview. 
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För infästning och montering av valdes genomföring med fjädrande kona 
enligt tabell 14.5. 
 
 
Benämning Dimension Antal Artikelnr Leverantör 
Manteltermo-
element 

∅ 3, L=250 mm 1+1* 20-22300250 Pentronic AB 

Genomföring ∅ 3 mm, G¼” 1+1* 9042030-003 Pentronic AB 
Omvandlare** 4-20mA 1 15-55334-I Pentronic AB 
Tabell 14.5 Vald temperaturgivare med infästning 
 
* Option för ytterligare mätpunkter 
** Option om begränsat mätområde önskas 
 
 

 
Figur 14.5 Manteltermoelement 
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14.6 Val av AE-givare 
 
 
14.6.1 Komponentens uppgift 
 
Givarens uppgift är att detektera akustisk emission under formning och att 
förse mätutrustningen med data. 
 
 
14.6.2 Kriterier för AE-givare 
 
• Skall ge utsignal som är kompatibel med Labveiw 
• Skall ha brett frekvensomfång för att få tillförlitlig sprickdetektering 
• Skall tåla miljön i ett pressverktyg 
• Bör vara lätt att applicera på matrisen 
 
IUC använder fabrikat Kistler av AE-givare, därför valdes lämplig givare ur 
deras sortiment. [21] 
 
 
14.6.3 Bedömning och val av komponentalternativ 
 
Kontakt togs med Metric AB som är svenska återförsäljare för Kistler. De 
rekommenderade en kombination av givare och laddningsförstärkare, se 
tabell 14.6 och figur 14.6. [31] Givaren har ett frekvensupptagningsområde 
mellan 100 och 900 kHz. Denna givare registrerar sprickbildningsljud utan 
att registrera de generellt mer lågfrekventa maskinljuden. Från 
laddningsförstärkaren kan både spänning (0-5 V) och strömsignaler (0-5 
mA) erhållas, vilka lämpar sig väl för registrering i Labview. Bland annat 
kan AE-signal och dess frekvensspektrum registreras. Mer utförlig 
information enligt produktblad, överlämnad till uppdragsgivaren.  
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Benämning Mätområde/ 

Dimension 
Antal Artikelnr Leverantör 

AE-givare 100-900 kHz 1 8152B21 Metric AB 
Laddningsförstärkare - 1 5125B Metric AB 
Skruv MC6S M6x25 mm 1 0967624 BCD 
Tabell 14.6 Vald AE-givare med förstärkare 
 

 
Figur 14.6 AE-givare från Kistler 
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14.7 Val av kraftsensor 
 
 
14.7.1 Komponentens uppgift 
 
Sensorns uppgift är att registrera stämpelkraft under formning och att förse 
mätutrustningen med data. 
 
 
14.7.2 Kriterier för kraftsensor 
 
• Skall ge utsignal som är kompatibel med Labveiw 
• Skall tåla minst 1000 kN last 
• Skall tåla miljön i ett pressverktyg 
• Bör vara lätt att applicera på/i stämpelfästet 
 
IUC använder fabrikat Kistler av kraftgivare, därför valdes lämplig givare 
ur deras sortiment. [21] 
 
 
14.7.3 Bedömning och val av komponentalternativ 
 
Kontakt togs med Metric AB som är svenska återförsäljare för Kistler. De 
rekommenderade flera kombinationer av givare och laddningsförstärkare. 
[31] De avgörande faktorerna vid val av givarmodell är att konstruktionen 
kräver en liten givare som tål, jämförelsevis hög last. Flera av de 
rekommenderade kraftgivare monteras på sidan av eller under stämpeln. 
Dessa monteringsalternativ skulle kräva större förändringar i 
konstruktionen som inte skulle bidra till att tillförlitligare mätdata erhölls. 
Därför valdes givare och laddningsförstärkare, se tabell 14.7 och figur 14.7, 
där givaren monteras i centrum av stämpelfästet. Denna givare mäter 
töjning och kräver kalibrering. Mer specifik information enligt produktblad 
överlämnat till uppdragsgivaren. Utsignalen från 
kraftgivaren/laddningsförstärkaren (±5 V) lämpar sig för registrering i 
Labview. 
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Benämning Dimension Mätområde Antal Artikelnr Leverantör 
Kraftgivare ∅ 5x35 mm ±1400µε 1 9247A0.8 Metric AB 
Kontakt M4/10-32UNF - 1 1700A31 Metric AB 
Laddnings-
förstärkare 

- - 1 5027A Metric AB 

Tabell 14.7 Vald kombination av kraftsensor 
 

 
Figur 14.7 Kistlers kraftgivare 
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14.8 Val av styrpelare 
 
 
14.8.1 Komponentens uppgift 
 
Styrpelarens uppgift är att orientera plåthållaren i verktyget, samt att styra 
plåthållarens vertikala rörelse vid formning och plåtbandslyft. 
 
 
14.8.2 Kriterier för styrpelare 
 
• Skall vara i överensstämmelse med standard BCD 8272 
• Skall kunna monteras i plåthållarens fästplatta 
• Bör styras av styrbussningar 
 
 
14.8.3 Bedömning och val av komponentalternativ 
 
Vid val av styrpelare inkluderas även styrbussningar och fästklackar för 
bussning, se tabell 14.8 och figur 14.8. Styrpelare styr val av bussning och 
fästklackar. Dimension av styrpelare valdes till ∅ 25 mm, eftersom krafter 
uppkomna från plåthållaren vinkelrätt mot styrpelarnas axiella utsträckning 
är obetydliga, enligt beräkningar se bilaga B. 
Valet föll på styrpelare enligt standard BCD 8272,412, strybussningar enligt 
BCD 8272,421 och fästklackar enligt BCD 8272,431. 
 
 
Benämning Dimension Antal Ritningsnr Artikelnr (BCD) 
Styrpelare ∅25x160 mm 2 39918603 39918604 
Styrbussning ∅25 mm 2 9935165 9935165 
Fästklack 20x12x15 mm 4 9935163 9935163 
Skruv, MC6S M6x20 mm 4 - 0967623 
Tabell 14.8 Valda komponenter för styrpelare 
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Figur 14.8 Principskiss av styrpelare, styrbussning och fästklack 
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14.9 Val av mothållarpinnar 
 
 
14.9.1 Komponentens uppgift 
 
Mothållarpinnarnas uppgift är att överföra gasfjädrarnas kraft till 
plåthållaren. 
 
 
14.9.2 Kriterier för mothållarpinnar 
 
• Skall vara i överensstämmelse med standard BCD 8284 
• Skall förmå att överföra kraften från gasfjädrarna 
• Bör monteras med skruv 
 
 
14.9.3 Bedömning och val av komponentalternativ 
 
Mothållarpinnar enligt standard BCD 8284,14 har alla ytterdiametern 38 
mm, enligt tabell 14.9. Av beräkningar, se bilaga B, framkom att ingen risk 
för plasticering eller knäckning föreligger. Infästning av mothållarpinnar i 
plåthållarfäste sker med skruv, M8. Principiell funktion se figur 14.9. 
 
 
Benämning Dimension Antal Artikelnr (BCD) 
Mothållarpinne ∅38x260 mm 4 9900642 
Skruv, MC6S M8x40 mm 4 0948400 
Tabell 14.9 Valda komponenter för mothållarpinnar  
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Figur 14.9 Funktionsskiss av mothållarpinnar 
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15 Detaljkonstruktion 
 
I detta avsnitt behandlas detaljer ansedda som unika detaljer – rutin eller 
special inom respektive enhet, se tabell 13.2. Vid konstruktion av 
testverktygets formande modul har testverktygets utrymme, standarder, 
funktion och beräkningsresultat varit riktlinjer för såväl utformning som 
dimensionering. 
För anpassning av formningsstation till testverktyg redovisas förslag till 
utformning av verktygets över- och underdel bifogas som ritningar i bilaga 
E, ritningsnummer 20100 och 20200. Således kommer dessa ej att 
behandlas i detaljkonstruktionen. [4] 
 
 

15.1 Matrisenhet - slitdel 
 
15.1.1 Detaljbeskrivning 
 
Matrisens slitdels uppgift är att forma plåten efter stämpeln. Genom 
formningen skall avsiktligt slitage uppkomma samtidigt som mätdata 
(temperatur, AE) insamlas. 
 
 
15.1.2 Kriterier 
 
• Skall forma burken efter stämpeln 
• Skall vara fäst med skruv 
• Skall vara lägesfixerad med cylindrisk pinne 
• Skall göra det möjligt att detektera temperaturskillnader vid 

matrisradien 
• Skall anpassas för enkel montering 
• Skall vara tillverkningsvänlig 
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15.1.3 Lösning 
 
Slitdelens dimensioner styrs av burkens dimensioner, plåtbandbredd, 
skruvförband, lastfall och efterbehandling. Formhålighetens dimensioner 
bestäms av burkens yttermått. Plåten som skall formas har en yta 158x158 
mm, denna yta måste vara slät. Det är denna yta, skruvförband och andra i 
testverktyget ingående delar som har bestämt yttermått för slitdelen. 
Eftersom slitdelen kommer att tillverkas i ett stort antal är det önskvärt att 
ha en låg materialåtgång. För montering och fixering används fyra skruvar 
och två cylindriska pinnar. Pinnarnas dimensioner kommer att vara olika för 
att undvika felmontering och förväxling med slitdel-plåthållare. Slitdelens 
yttermått bestämdes till 200x160 mm. Tillverkning av slitdelen kommer 
även att ske i ett stort antal olika material, så vid dimensionering mot 
lastfall kommer endast ett referensmaterial att användas för beräkning. 
Dimensioner med avseende på efterbehand ling är också kopplade till 
materialparametrar. Med en tunn platta föreligger en risk för 
formförändring efter till exempel genomhärdning, tunnare platta medför 
större risk. Efter konsultation med tillverkare bestämdes plattans tjocklek 
till 25 mm. För vissa material skulle mindre än 15 mm vara tillräckligt, men 
att använda olika tjocklekar kräver större modifikationer av ingående delar i 
testverktyget, därför utnyttjas ej denna möjlighet. 
 
För att erhålla tillförlitlig mätdata placeras givarspetsen i hål borrade i 
slitdelens anläggningsyta mot matrishållaren. Avståndet mellan givarspets 
och matrisradiens yta är 10 mm. I denna punkt kan inte den exakta 
yttemperaturen på matrisradien mätas, men det är variationen över tiden 
som är av intresse i detta fall. Temperaturen kan i detta verktyg mätas i två 
punkter om så önskas, en vid långsidan och en vid hörnet, se figur 15.1. 
Detta kan vara lämpligt för att urskilja olika materialinflytningars inverkan 
på matrisradietemperaturen. 
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Figur 15.1 Pilar visar temperaturmätarhål, matrisens baksida 
 
För att erhålla erforderligt stöd från matrisfästet och för att överföra ljudbild 
från formningsprocessen väl bör anläggningsytor vara slipade, enligt 
standard BCD 8203,011, Ra 0.8. 
 
Materialval för denna detalj kommer ej att göras, då tillverkning sker i valt 
material bestämt av provbeställare. 
 
Lämplig geometri som uppfyller kriterier samt funktion konstruerades, se 
figur 15.2. Ritning se bilaga E, ritning 11200. 
 
 

 
Figur 15.2 Matrisens slitdel 
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15.2 Matrisenhet - fästplatta 
 
 
15.2.1 Detaljbeskrivning 
 
Fästplattans uppgift är att utgöra fästpunkter för slitdelen, ge utrymme för 
utstötare samt att utgöra fixeringspunkt för AE-givare. 
 
 
15.2.2 Kriterier 
 
• Skall ge erforderligt stöd åt matrisens slitdel 
• Skall vara fäst med skruv 
• Skall vara lägesfixerad med cylindrisk pinne 
 
 
15.2.3 Lösning 
 
Fästplattans dimensioner styrs av matrisens slitdel, utrymmet för utstötaren 
och fastsättning i testverktygets överdel. För montering och fixering av 
fästplattan används fyra skruvar och två cylindriska pinnar. 
Montering av AE-givare sker på fästplattans kortsida för att komma så nära 
ljudkällan som möjligt, fastsättning sker med skruv M6. Enligt uppgift från 
återförsäljaren kommer givarens placering inte att påverka tillförlitligheten 
på mätdata. Det är dock nödvändigt att ytfinheten mellan fästplatta och 
slitdel utformas så att minimal störning uppkommer, förslagsvis genom 
slipning, Ra 0.8. 
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Figur 15.3 Fästplatta -matris  
 
Tillverkas i material SS 14 1650-01, enligt standard BCD 8203,003. 
 
Lämplig geometri som uppfyller kriterier samt funktion konstruerades, se 
figur 15.3. Ritning se bilaga E, ritning 11100. 
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15.3 Matrisenhet - utstötare 
 
 
15.3.1 Detaljbeskrivning 
 
Utstötarens uppgift är att avlägsna burken ur matrisen samt att fixera 
plåtmaterialet på stämpeln under formning. 
 
 
15.3.2 Kriterier 
 
• Skall anpassas till fästplattans geometri 
• Skall styras av anläggningsytor mellan utstötare och fästplattan 
• Skall träffa plåten innan matrisens slitdel 
• Bör vara obelastad av gasfjäder vid initialläge 
 
 
15.3.3 Lösning 
 
Det som styr dimensionerna för utstötaren är formhåligheten och 
dragdjupet. Utstötarens anläggningsyta mot burken önskas så stor som 
möjligt. Det får inte föreligga risk för att utstötaren fastnar i fästplattan eller 
slitdel-matris. 
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Figur 15.4 Utstötare 
 
Tillverkas i material SS 14 1650-01, enligt standard BCD 8203,003. 
 
Lämplig geometri som uppfyller kriterier samt funktion konstruerades, se 
figur 15.4. Ritning se bilaga E, ritning 11300. 
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15.4 Stämpelenhet - slitdel 
 
 
15.4.1 Detaljbeskrivning 
 
Slitdelens uppgift är att forma plåten till burkens geometri. 
 
 
15.4.2 Kriterier 
 
• Skall forma burken enligt fastställd geometri 
• Skall anpassas för vald kraftgivare 
• Skall vara fäst med skruv 
• Skall vara lägesfixerad med cylindrisk pinne 
• Skall vara tillverkningsvänlig 
• Skall vara enkel att montera 
 
 
15.4.3 Lösning 
 
Dimensioner för stämpelns slitdel bestäms av burkens geometri och 
dragdjup. Utöver dessa tas hänsyn till placeringen av kraftgivaren i 
stämpelfästet. Under formning skall anläggningsytan mellan slitdel-stämpel 
och stämpelfäste ej plasticera och på så sätt påverka mätresultaten. Detta 
löses lämpligast genom slipning av denna yta. Även plåtanläggningsytor 
bör slipas till Ra 0.8. 
 
Dragdjupet kan varieras mellan 0 och 40 mm. Detta medför att detaljen blir 
60 mm hög för att fastsättning med skruvar skall kunna göras. Montering 
sker med två skruvar och två cylindriska pinnar. 
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Figur 15.5 Slitdel-stämpel 
 
Materialval för denna detalj kommer ej att göras, då tillverkning sker i valt 
material bestämt av provbeställare. 
 
Lämplig geometri som uppfyller kriterier samt funktion konstruerades, se 
figur 15.5. Ritning se bilaga E, ritning 12200. 
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15.5 Stämpelenhet - fäste 
 
 
15.5.1 Detaljbeskrivning 
 
Stämpelfästets uppgift är att utgöra fästpunkter för stämpelns slitdel och att 
fixera kraftgivaren. 
 
 
15.5.2 Kriterier 
 
• Skall ge erforderligt stöd åt stämpelns slitdel 
• Skall anpassas för vald kraftgivare 
• Skall vara fäst med skruv 
• Skall vara lägesfixerad med cylindrisk pinne 
 
 
15.5.3 Lösning 
 
Dimensioner för stämpelfästet avgörs av stämpelns slitdel, dragdjup, 
plåthållare och placering av mothållarpinnar till plåthållaren. Stämpelfästets 
tvärsnitt är detsamma som för stämpelns slitdel för att ge maximalt stöd. 
Höjden av stämpelfästet bestämdes och anpassades till plåthållarenhetens 
konstruktion. Även konstruktion av fästen/fästklackar för stämpelfästet fick 
anpassas till utrymmen mellan mothållarpinnarna. Montering och fixering 
av fästplattan sker med fyra skruvar och två cylindriska pinnar. 
Placering av kraftgivaren väljes till centrum av stämpelfästet, där 
tillförlitligast mätresultat erhålls, urtag för kabel till givaren sker genom ett 
urfräst spår. Anläggningsytan mot stämpelns slitdel behöver slipas, Ra 0.8, 
likt ovan för slitdel stämpel. 
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Figur 15.6 Stämpelfäste 
 
Tillverkas i material SS 14 1650-01, enligt standard BCD 8203,003. 
 
Lämplig geometri som uppfyller kriterier samt funktion konstruerades, se 
figur 15.6. Ritning se bilaga E, ritning 12100. 



 Examensarbete i Utvecklingsteknik   
 
 

 103 

15.6 Plåthållarenhet - slitdel 
 
 
15.6 1 Detaljbeskrivning 
 
Plåthållarens slitdels uppgift är att hålla fast plåten genom att verka som 
kontaktyta mot plåten under formning. 
 
 
15.6.2 Kriterier 
 
• Skall vara fäst med skruv 
• Skall vara lägesfixerad med cylindrisk pinne 
• Skall vara tillverkningsvänlig 
• Skall vara enkel att montera 
 
 
15.6.3 Lösning 
 
Dimensioner för plåthållarens slitdel bestäms som för matrisens slitdel av 
utgångsmaterialet och stämpelns tvärsnitt. Tjockleken bestäms liksom hos 
matrisens slitdel av efterbehandlingens rekommenderade tjocklekar. 
Montering och fixering sker med hjälp av fyra skruvar och två cylindriska 
pinnar. 
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Figur 15.7 Slitdel-plåthållare 
 
Materialval för denna detalj kommer ej att göras, då tillverkning sker i valt 
material bestämt av provbeställare. 
 
Lämplig geometri som uppfyller kriterier samt funktion konstruerades, se 
figur 15.7. Ritning se bilaga E, ritning 13200. 
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15.7 Plåthållarenhet - fästplatta 
 
 
15.7.1 Detaljbeskrivning 
 
Fästplattans uppgift är att utgöra fästpunkter för plåthållarens slitdel och att 
fixera styrpelare och mothållarpinnar. 
 
 
15.7.2 Kriterier 
 
• Skall ge erforderligt stöd åt plåthållarens slitdel 
• Skall vara lägesfixerad med styrpelare  
• Skall fixera mothållarpinnar 
 
 
15.7.3 Lösning 
 
Dimensioner för plåthållarens fästplatta bestäms av plåthållarens slitdel och 
styrpelarnas placering och dimensioner. Styrpelarna monteras enligt 
standard BCD 8272,412 med krympförband och rekommenderad 
materialtjocklek i förbandet är 40 mm. Materialtjockleken väljs därför till 
40 mm eftersom enligt beräkningar ingen risk för otillåtna deformationer 
uppstår, se bilaga B. 
För att överföra gasfjäderkraften på ett lämpligt sätt placeras 
mothållarpinnarna symetriskt, då minimeras risken för förskjutning av 
plåthållartrycket. 
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Figur 15.8 Fästplatta – plåthållare 
 
Tillverkas i material SS 14 1650-01, enligt standard BCD 8203,003. 
 
Lämplig geometri som uppfyller kriterier samt funktion konstruerades, se 
figur 15.8. Ritning se bilaga E, ritning 13100. 
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16 Produktsammanställning 
 
Det slutliga utförandet på testverktygets formningsmodul i 
primärkonstruktionsfasen återges översiktligt i figur 16.1. 
Formningsmodulen indelas i tre enheter, uppdelning enligt tabell 13.1. 
Kompletta ritningar, se bilaga E. [4] 
 
 

 
Figur 16.1 En översiktlig produktsammanställning av ingående enheter och delar 
 
Figuren 16.1 visar formningsmodulen av testverktyget med ingående 
enheter, delar markerade med Vtg avser testverktyget över- och underplatta 
(pelarställ). Enheterna presenteras var för sig i figur 16.2, 16.3 och 16.4. 
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Figur 16.2 Produktsammanställning enhet 1- matrisenhet 
 

 
Figur 16.3 Produktsammanställning enhet 2- stämpelenhet 
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Figur 16.4 Produktsammanställning enhet 3- plåthållarenhet 
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16.1 Kriterieuppfyllelse 
 
För att få en uppfattning om hur slutkonstruktionen uppfyller de uppsatta 
krav och önskemål i kapitel 8, kommer en enkel utvärdering att ske. Inga 
nya övergripande kriterier har uppkommit under primärkonstruktionfasen, 
endast de komponentspecifika kriterierna. Krav och önskemål behandlas 
nedan. 
 
 
16.1.1 Kriterieuppfyllelse – skallkriterier och krav 
 
• Testverktyget skall vara ett moduluppbyggt högproduktivt följdverktyg 
Kravet får anses väl uppfyllt eftersom konstruktionsarbetet redan från 
inledande stadiet inriktats mot ett moduluppbyggt följdverktyg. 
 
• Matriser, plåthållare och stämplar skall kunna bytas ut när verktyget är 

uppsatt i pressen 
Detta krav är uppfyllt.  
 
• Testverktyget skall utformas för ett maximalt dragdjup av 40 mm 
Kriteriet är uppfyllt, dragdjupet kan varieras mellan 0 och 40 mm med 
stämpelns utbytbara slitdel. 
 
• Formning skall kunna utföras på plåtar (Rm ≤ 1000 MPa.) med tjocklek 

upp till 2 mm 
Detta krav har uppfyllts tack vare dimensioner av verktygets ingående 
delar. Dock får dragdjupet anpassas till plåtkvalite och tjocklek. 
 
• Plåthållarkraften skall uppgå till minst 80 kN 
Kravet uppfyllt genom lämpligt val av gasfjädrar och plåthållardimension. 
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• Verktyget skall anpassas till matarverk SMV PM 602-200, bandbredd 
150 mm och matningslängd 158 mm 

Eftersom konstruktionen inledningsvis anpassats mot kriteriet anses kravet 
uppfyllt. 
 
• Verktyget skall anpassas till produktionspress PD 8130-301, Clearing F-

2350-84” 
Kravet är uppfyllt. 
 
• Styrning i verktyget skall ske med styrpelare och styrpelarbussningar 
Verktyget är konstruerat mot kravet, och kravet får därmed anses uppfyllt. 
 
• Val av givaremodell skall ske så att mätdata är kompatibla med 

nuvarande mätsystem 
Givare har vid behov kompletterats med nödvändig kringutrustning för 
kravet. Kravet anses därmed uppfyllt. 
 
• Vid tillverkning av matriser skall matrisradien kunna väljas valfritt 

mellan 2 mm och 6 mm 
Tillverkning av matrisen har inga begränsningar vad det gäller detta krav, 
därmed är kravet uppfyllt. 
 
• Givare skall appliceras i/på verktyget 
Placering av givare  påverkar inte formningsprocessen negativt och 
placering har skett enligt givarleverantörers rekommendationer. Kravet är 
uppfyllt. 
 
• Mätning av slitageytor skall kunna göras 
Kravet anses efter samråd med mätansvariga uppfyllt. 
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• Testverktyget skall utformas, med avseende på formningsprocessen mer 
produktionslikt än det nuvarande 

Har med avseende på genomförd studie uppfyllts. 
 
• Verktyget skall vara konstruerat enligt gällande Volvostandard, för 

verktygskonstruktion (BCD 8203). I övrigt skall tillämpliga delar av SS-
EN 292-1 (Maskinsäkerhet – allmänna konstruktionsprinciper), SS-EN 
292-2 (Maskinsäkerhet – allmänna konstruktionsprinciper, 
tillämpningsanvisningar) tillämpas 

Kravet är uppfyllt utan undantag. 
 
• Komponenter skall uppfylla för pressar gällande säkerhetskrav. (AFS 

1986:21 Maskiner, AFS 1987:15 Pressar, AFS 1994:48 Maskiner och 
vissa andra tekniska anordningar) 

Kravet är uppfyllt utan undantag. 
 
 
16.1.2 Kriterieuppfyllelse – börkriterier och önskemål 
 
• Tidsåtgång för byte av slitdelar bör understiga 30 minuter 
Bedöms som uppfyllt, en grov uppskattning är att bytet understiger 5 
minuter per slitdel. 
 
• Typ av givare bör väljas så att mätdata överensstämmer med önskemål 

framkomna vid studier och kartläggning 
Kravet uppfyllt. Efter studier och kontakter med IUC:s kunder, framkom 
inga ytterligare specifika önskemål om mätstorheter. Däremot önskvärt 
med en säkrare metod för att detektera samband mellan friktion och slitage. 
 
• De utbytbar slitdelarna i verktyget bör ha låg vikt 
De ingående slitdelarnas vikt är ungefär: matris 5 kg, plåthållare 5 kg och 
stämpel 2,5 kg och kan således monteras av en person och önskemålet 
anses därmed uppfyllt. 
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• De utbytbar slitdelarna i verktyget bör vara lätt monter-/demonterbara 
Önskemålet anses uppfyllt. Montering och demontering av slitdelarna sker 
utan specialverktyg, endast momentnyckel (skruv), avdragare (demontering 
av CPIG) och plastklubba (montering av CPIG). 
 
• Utformningen av slitdelarna bör eliminera risk för felmontering 
Slitdelar har konstruerats symetriskt och funktionen påverkas inte av 
rotation 180°  i de flesta fall. Övriga komponenter har konstruerats så risk 
för felmontering ej föreligger. Därmed anses önskemålet uppfyllt. 
 
• Geometrin bör anpassas till resultatet av studie och kartläggningar 
Önskemålet bedöms uppfyllt. Den geometriska formen har valts med 
ledning av resultaten från den gjorda studien beträffande produktionslikhet. 
 
• Slitdelarna bör vara utformade på ett sådant sätt att det främjar 

hantering 
Önskemålet anses som uppfyllt, enligt berörd operatör vid IUC. 
 
• Slitdelarna bör vara tillverkningsvänliga 
Slitdelarna anses som relativt tillverkningsvänliga. Endast en eller två 
uppspänningar vid tillverkning bör räcka. Efterbearbetning (slipning, 
polering) av dragradier och anläggningsytor krävs. Detta inskränker mest 
på tillverkningsvänligheten, men är i de flesta fall ofrånkomligt. 
 
• Slitdelarna bör vara utformade på ett sådant sätt att underhåll av 

verktyget inte försvåras 
Utformningen av slitdelarna försvårar inte verktygsunderhåll och 
önskemålet är därmed uppfyllt. 
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17 Provningskostnad 
 
Beräkningen av kostnaden för en provserie baseras på en seriestorlek av 25 
000 slag (detaljer). Pressningen kommer att ske med takt av 15 slag /minut. 
Tidsåtgång för pressning av en provserie beräknas därför till 28 timmar.  
Kostnad per maskintimme inklusive operatör är 1000 kr/timme. 
Kostnad för tillverkning av slitdelar beror på provserien omfattning, om 
kunden önskar använda befintligt dragdjup (slitdel-stämpel) eller om ett helt 
nytt set slitdelar ska användas. 
 
 
Benämning Antal Styckpris* Total kostnad 
Maskin+mankostnad 28+4 timmar 1 000.-/h 32 000.- 
    
Matris-Slitdel 1 st 6 000.-/st 6 000.- 
Stämpel-Slitdel 1 st 4 800.-/st 4 800.- 
Plåthållare-Slitdel 1 st 6 000.-/st 6 000.- 
    
Plåtmaterial (2kr/kg) 0.160m x 25 000 st 5.12kr/m 20 480.- 

Summa 63 280.-  
(52 480.-) 

Tabell 17.1 Kostnadsberäkning 
 
* Priser baserade på IUC:s internprissättning 
 
Pris inom parentes gäller användning av samma dragdjup och plåthållare. 
Priset kan då reduceras med 10 800.-. De fyra extra timmarna utöver 
provningstiden åtgår för till exempel uppsättning av verktyg, montering och 
mätning av ytfinhet på slitdelar samt iordningsställande av kringutrustning 
för provning. 
 
Beräkning av kostnaden för tillverkning av den formande delen i 
testverktyget, exklusive slitdelar, uppgår enligt bilaga A till 58 764 kr. 
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18 Resultat 
 
Vår slutliga konstruktion av formningsmodulen uppfyller för närvarande 
alla kriterier, krav och önskemål. Eftersom konstruktionen är baserad på 
underlag framtagna i en studie angående ett mer produktionslikt slitagetest 
bör denna formningsmodul efterlikna verklig produktion på ett mer 
representativt/jämförbart sätt. Placering av givare är gjorda på ett sådant sätt 
att skillnader mellan det befintliga U-bockstestet och detta testverktyg 
främst blir geometriberoende. Det finns dessutom ett visst nyhetvärde 
eftersom den föreslagna geometri, inte är fullt jämförbar med andra 
geometrier i undersökta testmetoder. 
 
 

 
Figur 18.1 Prototyp av formningsmodul i testverktyg 

 

 
Figur 18.2 Prototyp av valda enheter; matris -, stämpel- och plåthållarenhet 

 
För att kontrollera användarvänlighet för utbytbarhet av slitdelar och 
säkerställa funktion för verktyget tillverkades en prototyp i frigolit. 
Utbytbara delar är i figurer markerade med enhetlig färg, se figur 18.1 och 
18.2. 
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18.1 Diskussion 
 
Under arbetets gång har en rad frågor och funderingar dykt upp, vissa mer 
övergripande än andra. Några av dessa berör vårt arbete medan de flesta 
gäller provning i ett vidare perspektiv. 
 
För närvarande används förhöjt plåthållartryck för att accelerera 
slitageprocessen. Detta samband mellan plåthållartryck och slitage bör om 
möjligt utredas för att säkerställa tillförlitligheten i den information som fås 
ut av det nuvarande och framtida testverktyget. Det är möjligt att detta 
samband är mer materialparametersberoende än plåthållartrycksberoende. I 
vilket fall är det intressant att erhålla någon form av jämförelsefaktor att 
utgå ifrån för att jämföra testserier och verklig produktion. 
 
En avgörande faktor för att höja testmetodens tillförlitlighet är att söka 
återkoppling till verklig produktion. Med detta som utgångspunkt kan en 
reell industriell verifiering på sikt eventuellt uteslutas. Därför är det  
önskvärt med en målsättning vilken strävar mot en mer direkt återkoppling 
än den nuvarande indirekta. Förutsättningar för att lyckas på området måste 
anses som goda med tanke på att IUC, redan idag befinner sig mellan 
produktion och tillverkare. Att sedan samla och sammanställa denna 
information bör vara förhållandevis enkelt med dagens redan välutbyggda 
kommunikationshjälpmedel. En åtgärd lik t denna borde stärka IUC:s 
position som verktygs- och materialspecialister ytterligare. 
 
Ett förslag vore att IUC upprättar en databas med sedan tidigare insamlade 
mätdata för att göra jämförelser mellan olika provserier.  
 
Svårigheten med alla geometrier är att säkerställa enskilda faktorer som 
påverkar slitaget. Eftersom IUC redan idag utför U-bockstester bör det 
finnas stora möjligheter att särskilja enskilda påverkande faktorer. På sikt 
bör således antalet testmetoder kunna reduceras genom jämförelse mellan 
de båda testmetoderna och framtida metoder. 
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Om det finns önskemål att detektera den exakta temperaturen vid 
dragradiens yta bör alternativa temeraturmätningsmetoder undersökas. Med 
användning av mer sofistikerad mätutrustning med flera mätpunkter finns 
möjlighet till extrapolering för att fastställa yttemperaturen. 
 
En osäkerhetsfaktor i dessa testmetoder är den visuella bestämningen och 
klassificeringen av repor på detaljerna. Behovet av en mer objektiv metod 
än den nuvarande subjektiva operatörsbedömningen är uppenbar. 
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Bilaga A - Kostnadsberäkning 
 
En förteckning över tillverkade detaljer och inköpta komponenter redovisas 
med priser i tabell A1 till A3. Komponenterna fördelade på leverantörer, 
kontakter se tabell A4. Framtagningskostnader för de egentillverkade 
ingående komponenter har utarbetats tillsammans med Mörrums 
Finmekano AB, se tabell A4. [32] 
 
 
Benämning Ritningsnr Pris 
Matris- Fästplatta 11100 4 000.- 
Matris- Slitdel 11200 6 000.- 
Utstötare 11300 1 400.- 
Stämpelfäste 12100 2 000.- 
Stämpel- Slitdel 12200 4 800.- 
Plåthållare- Fästplatta 13100 3 600.- 
Plåthållare- Slitdel 13200 6 000.- 

Summa 27 800.- 
Tabell A1 Kostnad egenkonstruerade komponenter 
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 Dimension Antal Artikelnr Pris/st Totalt 
pris 

 
MC6S M10x80 2 0967639 5.- 10.- 
MC6S M10x60 12 0967637 5.- 60.- 
MC6S M10x50 4 0967636 5.- 20.- 
MC6S M8x40 24 0948400 5.- 120.- 
MC6S M6x25 1 0967624 5.- 5.- 
MC6S M6x20 4 0967623 5.- 20.- 
 
CPIG ∅10 L=50 mm 9 9928774 2.- 18.- 
CPIG ∅12 L=50 mm 1 9928778 2.- 2.- 
 
Styrpelare ∅25x160 2 39918604 250.- 500.- 
Styr-
bussning 

∅25 2 9935165 250.- 500.- 

Fästklack 20x12x15 4 9935163 10.- 40.- 
 
Mothållar-
pinne 

∅38x260 mm 4 9900642 60.- 240.- 

 
 Beteckn. Slag Längd  
Gasfjäder TB 5000-

050 
50 240 4 3044166 1500.- 6 000.- 

Gasfjäder TB 1500-
050 

50 210 1 3044150 1400.- 1 400.- 

Kontroll-
block 

 - - 2 3050854 2000.- 4 000.- 

Summa 12 935.- 
Tabell A2 Kostnad komponenter valda ur standard 
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Benämning Tillverkare Artikelnr Anta

l 
Pris/st Totalt 

pris 
 
Tryckgivare Parker Hannifin SCP-400-

40-06 
2 3 375.- 6 750 

 
Manteltermo-
element 

Pentronic AB 20-
22300250 

2 485.- 970.- 

Genomföring Pentronic AB 9042030-
003 

2 203.- 406.- 

Omvandlare Pentronic AB 15-55334-I 2 790.- 1 580.- 
 
AE-givare Kistler 8152B21 1 5 957.- 5 957.- 
Laddnings-
förstärkare 

Kistler 5125B 1 6 166.- 6 166.- 

 
Kraftgivare Kistler 9247A0.8 1 8 302.- 8 302.- 
Kontakt Kistler 1700A31 1 198.- 198.- 
Laddnings-
förstärkare 

Kistler 5027A 1 4 500.- 4 500.- 

Summa 34 829.- 
Tabell A3 Kostnad för övrigt valda komponenter 
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Företag Område Fabrikat Kontaktperon 
Pentronic AB 
590 93 Gunnebo 
0490-25 85 00 

Temperaturgivare Pentronic Per Villen 

Metric AB 
Solna Strandväg 98 
171 74 Solna 
08-635 1000 

Tekniska 
lösningar, givare 

Kistler Karl Åberg 

EMC AB 
Fläktmästargatan 7 
252 29 Helsingborg 
042-21 81 75 

Transmission, 
hydraulik, 
pneumatik 

Parker 
Hannifin 

Thomas 
Karlsson 

Mörrums Finmekano 
AB 
Parkvägen 35 
375 22 Mörrum 
0454-500 33 

Verktygs-
tillverkning 

- Pär Johnsson 

Tabell A4 Företagskontakter för bestämning av komponentkosntad 
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Bilaga B - Beräkningar 
 
 
Dimensionering 
 
För att dimensionera ingående delar i formningsverktyget krävs att krafter 
uppkomna under formning bestäms analytiskt eller genom tester. Det finns 
för närvarande inga säkra metoder för att bestämma de krafter som uppstår i 
till exempel matrisradien där de största krafterna antas uppkomma. 
Det finns inget större behov av att dimensionera med så låg materialåtgång i 
verktyget som möjligt. Detta eftersom verktyg framställs i stycktillverkning 
och varje verktyg är unikt. Dagens dimensionering görs endast baserat på 
erfarenhet hos verktygskonstruktör och verktygsberedare. 
Däremot finns det metoder för att beräkna ungefärlig plåthållarkraft och 
stämpelkraft. Dessa metoder är grova uppskattningar där bland annat 
friktionskrafter som verkar på flänsen hålles i jämvikt av radiella 
dragspänningar i densamma, se bild B1. [1][2] Metoden ger en grov 
approximation av värden för att kunna dimensionera/välja press och 
plåthållning. 
 
 

 
Figur B1 Principskiss över kraftriktningar/spänningsriktningar 
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Dragförhållande [1] [2] 
 
Au väljes med hänsyn till använd bandbredd och matningslängd och 
bestäms till 150 x 150 mm. Erfarenhetsmässigt väljes βmax till 2. 
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Stämpelkraft [1] [2] 
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Plåthållarkraft [1] [2] 
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I ett försök att approximera normalkraften, Nmatris, riktad utåt i matrisens 
hålighet, kommer ett resonemang kring uppkommen friktion under 
formningsprocessen att utvecklas. 
 
 

 
Figur B2 Plåtrörelse under formningsförloppet 
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Vid ideal dragpressning bibehålls plåttjockleken vid formningen. Detta sker 
genom en jämn inflytning av material under hela formningsprocessen. 
Denna inflytning kontrolleras av plåthållarkraften. En för hög kraft ger 
sträckpressning (materialförtunning), en för låg kraft ger en för snabb 
materialinflytning och därmed veckbildning. När matrisen formar plåten 
över stämpeln uppkommen plåtrörelse in mot stämpeln, se figur B2. Denna 
rörelse ger upphov till friktion mellan plåthållare och plåt och mellan matris 
och plåt. Anläggningsytor mot plåten som genererar friktion övergår i 
matrisradien från två ytor till en, se figur B3. 
 
Vid den ideala formningsprocessen antas att samma friktionskraft råder 
under hela formningsförloppet över hela plåten, annars vore formningen 
inte ideal. Jämfört med vad som tidigare angivits om plåthållarkraftens 
storlek överförs detta till friktionskraft, därmed skulle 
sträckpressning/veckbildning kunna uppkomma. Friktionskrafterna som 
uppkommer i radien antas här helt och hållet hamna efter radien, se figur 
B3. 
 
 

 
Figur B3 Friktionsresonemang, krafter på plåten och förstoring av matrisradie 
 
Friktionskrafter beror som känt av normalkraft och friktionskoefficient, det 
är i detta fall plåthållarkraften som åstadkommer normalkraften. [7]  
Tryckfördelningen mellan plåt och matrisradie, enligt figur B3, antas att 
reaktionskraften ersätts i en punktkraft Nm. Detta medför således att denna 
uppskattade kraft är avsevärt större än verklig.  
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För att kunna approximera kraften, motriktad Nm, försummas alla övriga i 
matrisen uppkomna krafter. Även antas att deformationshårdnande av 
plåten ej uppstår och att plåtmaterialet är isotropt. För att kunna genomföra 
beräkningar försummas det krafttillskott som åtgår för formning av burkens 
hörn. Detta eftersom det är omöjligt att uppskatta hur materialansamlingar 
påverkar uppkommande krafter i matrisen, se figur B4. 
 
 

 
Figur B4 Friktionskrafter motriktade plåtrörelsen 
 
Enligt specifikation skall verktyget konstrueras med en plåthållarkraft om 
minst 80 kN, med valda gasfjädrar skulle maximala plåthållarkraften bli ca 
250 kN. Enligt beräkningar är det önskvärt med en plåthållarkraft omkring 
150 kN. Dimensionering kommer att ske vid maximal plåthållning. 
Friktionskoefficient mellan stål-stål vid torr rörelse kan uppskattas till µ = 
0.14 (initialt µ = 0.18). Vid smörjning är friktionskoefficienten betydligt 
lägre. Samma friktionskoefficient antas i hela verktyget och väljs till µ = 
0.2. Endast ett statiskt belastningsfall kommer att beaktas eftersom de 
dynamiska belastningarna i det plastiska området är svåra att förutsäga. 
Matrisens slitdel kommer att tillverkas  av olika material med olika 
efterbehandlingar, till exempel genomhärdning och nitrering. Detta ger ett 
stort antal maximala tillåtna spänningar för slitdelen. Därför väljs för 
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beräkningar ett vanligt maskinstål, SS 14 1650-01, ett material med 
avsevärt lägre maximal tillåten spänning σtill = 200 MPa jämfört med 
ordinarie verktygsstål med tillåtna spänningar mellan 300 MPa och 400 
MPa. [8] 
Den totala plåthållarkraften antas utföra ett jämnt fördelat tryck på 
utgångsmaterialet och eftersom burkens hörnor inte tas med i beräkningarna 
antas kraften fördelas lika på fyra flänsar, se figur B5. Eftersom symmetri 
råder, utförs beräkningar endast på en fläns. 
 

 
Figur B5 Burkens utgångsmaterial exklusive hörnor 
 
 
Definition av krafter i figur B3. 
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Eftersom presskraft och plåthållarkraft bortses kommer endast 
friktionskrafterna att verka som grund vid friläggning av plåten. Det som är 
av intresse att fastställa friktionskraften uppkommen av den motverkande 
rörelsen i plåtens yta och på så sätt beräkna Nm. 
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Av beräkningar framkom att den antagna normalkraften direkt efter radien 
blir 125 kN. 
 
 

 
Figur B6 Omvandling av elementarfall för martisliknelse, formfaktorer [8] 
 
För beräkning av matristjockleken tas hänsyn till spänningskoncentrationen 
som uppstår i radien, se figur B4. Detta gjordes genom omvandling av ett 
elementarfall, se figur B6. Formfaktorn Kt väljs ur tabell. [8] 
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Av dessa beräkningar framkommer, att en godstjocklek på 16.2 mm är 
tillräckligt. Dessa beräkningar baserar sig på ett material som tål lägre 
maximala spänningar, beräknade på största möjliga plåthållarkraft och 
krafter uppkomna i radien approximerade till en punkt efter radien. Detta 
ger en väl tilltagen säkerhetsfaktor. Eftersom genomhärdning kommer att 
genomföras väljs en tjockare godstjocklek, 25 mm. 
 
Beräkning av krafter uppkomna på stämpeln utföres ej, eftersom stämpeln 
på grund av sina dimensioner ger försumbara spänningar finns ej anledning 
att bestämma dessa. Stämpelns belastningen är även symetrisk, se figurB7. 
Dessutom kan stämpelns geometri ej förändras eftersom dess utformning är 
bunden till burkens geometri.  
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Figur B7 Stämpelns belastningsprofil 
 
Samma belastningsbild, med ombytt tecken, uppkommer på matrisen.  
Symmetrin ger att skruvar teoretiskt inte kommer att ta upp några 
horisontella krafter, endast materialet kommer att belastas. I det verkliga 
fallet kommer skruvarna endast motverka den obetydliga töjning som 
formningsförloppet ger. Det är enklare att plasticera 2 mm plåt (Rm = 1000 
Mpa) än matrisens tjocklek. Motsvarande resonemang gäller även för 
styrpelarna. Därför kommer beräkningar ej att utföras på dessa ingående 
komponenter.  
 
Plåthållaren utsätts för mindre spänningar än matrisen. Därför väljs samma 
tjocklek på plåthållarens slitdel som för matrisen, eftersom även denna 
kommer härdas. 
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Plåthållare 
 

 
Figur B8 Friläggning av plåthållarfäste 
 
Defitioner enligt figur B8. Balkfall14. [8] 
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Dessa beräkningar grundas på en plåthållarkraft betydligt högre än den som 
kommer användas. Dessutom kommer även plåthållarens slitdel att ta upp 
gasfjädrarnas krafter. Effektivspänningen kommer ej att beräknas på grund 
av de låga enskilda spänningarna. Bedömning ger att dessa dimensioner är 
fullt tillräckliga. Tillåten maximal dragspänning  σtill = 200 MPa och 
maximal tillåten skjuvspänning τtill = 120 MPa. Även den utböjning som 
uppstår är fullt acceptabel. 
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Bilaga C - Frågeformulär 
 
Frågeställning för undersökning av önskat utdata av slitageprov, har kontakt 
tagits med [23][24][25][26][27][28]. 
 
Dessa frågor har legat som grund vid intervjuer och utgångspunkt för 
diskussion. 
 
Hur använder/analyserar ni data från nuvarande U-bockstest, bra/dåligt? 
 
Är ni intresserade av en mer produktions likt test av era verktygs-
/plåtmaterial? 
 
Vilken typ av data (sensorer) är ni intresserade av, vad är av intresse vid 
prov? 
 
Är det ny producerat eller befintligt material som testas? 
 
Om ni skulle titta in i framtiden, vad kan tänkas krävas/behövas av ett nytt 
material? 
 
Vad grundas framställning av nya material på, vad är det som styr 
inriktningen? 
 
Hur vill ni att resultatet av testerna skall presenteras för er? 
 
Vad är era önskemål om tidsaspekter, hur lång tid får ett test ta? 
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Bilaga D - Specifikation 
 
 

Utveckling av formningsmodul för 
provning av verktygsstål 

 
Specifikation för examensarbete i maskinteknik, 

Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona 
 
 

Bakgrund 
 
För att under produktionsliknande förhållanden undersöka verktygsståls 
motstånd mot slitage vid formning används ett testvektyg. Detta ger 
vägledning för framtida materialval i verktyg i förhållande till 
plåtmaterialet. Prov av verktygsstål sker mot olika kvalitéer av plåt, som 
kan vara allt från aluminium till höghållfasta stål (Rm > 600 MPa). 
Provningen tillgår så, att plåten formas i verktyget genom enkelverkande* 
dragpressning, under större plåthållarkraft än vid normal produktion. På så 
sätt påskyndas förslitningen av verktygsstålet. Den formade detaljen 
undersöks med avseende på repbildning. 
 
Under provet mäts stämpelkraft och temperatur vid matrisens yta. Matrisen 
består av två provbitar samt en hållare. Provbitarna vägs före och efter varje 
provserie för att bestämma viktändringen. Dessutom fastställs ytfinheten på 
provbitarna. 
 
För närvarande genomförs provet i ett U-bockningsverktyg där dragradierna 
(provbitarna) är utbytbara, se figur D1. Önskemål föreligger att bedriva 
prover under formningstekniskt mer produktionsliknande förhållanden än 
vad U-bockningsverktyget medger för att därmed få en realistisk 
förslitningsprocess.  
                                                                 
* Innebörden av kursiverade begrepp belyses längre fram i texten 
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Figur D1 IUCs befintliga U-bockningsverktyg 

 
 
Uppdragets omfattning 
 
 
Uppdraget skall omfatta följande aktiviteter: 
 

• Inventering av i omvärlden tillämpade slitageprovningsmetoder för 
verktygsstål med avseende på slitage vid formning.  

  
• Kartläggning av SSAB och Uddeho lms önskemål angående utdata 

från framtida slitageprov.  
 

• Studie med mål att fastställa relevanta kriterier för en mer 
produktionsliknande slitageprocess än nuvarande.   
 

• Utveckling, konstruktion och dokumentation av ett moduluppbyggt 
följdverktyg för provning av verktygsstål. Arbetet avgränsas till den 
enkelverkande modul som formar plåten, med fokusering mot att 
enkelt kunna montera och demontera de ingående slitagedelarna i 
verktyget. 
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Översiktlig beskrivning av pressverktyg 
 
Traditionellt sett består ett pressverktyg av en stans, dyna och tillhållare. 
Vid sammansatta/komplexa verktyg som t.ex. ett följdverktyg används en 
mer specifik terminologi knuten till olika operationer. Vid klippning 
förekommer begreppen dyna, stans och tillhållare/avdragare, men vid 
formning kallas motsvarande verktygsdelar istället matris, stämpel och 
plåthållare, se figur D2 och D3. 
 
 

  
Figur D2 Principskiss formstation Figur D3 Principskiss klippstation 

 
Plåtmatningen kan ske med hjälp av tänger som flyttar plåten/detaljen 
mellan olika verktyg/stationer. I ett följdverktyg används istället 
bandformad plåt, som matas fram stegvis med ett matarverk. Den formade 
detaljen avskiljs inte från bandet förrän i sista tempot/operationen, se figur 
D4. 
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Figur D4 Följdverktyg med sammanhängande plåtband 

 
Pressning kan vara enkelverkande eller dubbelverkande. Den generella 
skillnaden mellan dessa metoder är, att vid enkelverkande formpressning 
förekommer endast en rörlig slid som i samverkande rörelse med gasfjädrar 
utför dragning och plåthållning. Vid dubbelverkande formpressning 
ombesörjes plåthållning och dragning av var sin separat slid. 
  
Ett högproduktivt verktyg är konstruerat för att klara serietillverkning med 
stor volym (i detta fall 500 000 detaljer per år) jämfört med ett 
lågproduktivt verktyg som är konstruerat för serietillverkning med liten 
volym (t.ex. 2000 detaljer per år). 
 
Ett följdverktyg kan vara uppbyggt av moduler, där klipp- och 
formningsstationer utgör utbytbara enheter/moduler. Detta är nödvändigt 
när plåt av olika tjocklek och kvalité pressas. 
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Beskrivning av formningsförfarandet 
 
Modulen för formning består av matris, plåthållare och stämpel. Vid 
enkelverkande formning drages plåtämnet över stämpeln av matrisen. 
Plåten tvingas glida mellan matrisen och plåthållaren dels för att behålla 
tjockleken på materialet, dels för att radiella veck ej skall uppkomma i 
plåten. Alltför stor plåthållarkraft ger sprickbildning i den formade plåten 
och en för liten kraft ger veckbildning. Plåthållarkraften alstras av 
gasfjädrar. 
 
 
Beskrivning av slitageprovningsförfarande vid IUC 
 
Slitagetest genomförs för att prova olika verkygsstål med avseende på 
inverkan av påverkbara faktorer t.ex. smörjning, härdning och ytbehandling 
av ingående slitdelar.  
För att använda ett och samma testverktyg är detta följdverktyg försett med 
utbytbara matriser, stämplar och plåthållare. Det är dessa utbytbara slitdelar 
som undersöks vid proven.  
 
För varje provserie tillverkas slitdelar i önskat verktygsmaterial, vilka sedan 
monteras i testverktyget.  
 
Repbildning på pressade detaljer undersöks och klassificeras. Urval av 
detaljerna sker enligt ett givet schema, se nedan. Provdata insamlas, 
behandlas och sammanställs och utfallet rapporteras till beställaren av 
provet. 
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Schema för slitagetest vid IUC 
 
Detaljer bockade till U-form avskiljes vid vart 10:e slag (0-100 slag) och 
var 100:e (100-1000 slag) därefter var 500:e (1000- slag). Avskilda detaljer 
sparas i plastpåse med löpnummer. Visuell granskning sker kontinuerligt av 
detaljerna. Om oförutsett förhöjt slitage plötsligt uppkommer på U-
bocksdetaljerna avbryts provet och aktuella detaljer sparas.  
 
Ytfinheten på matrisens provbitar mäts före och efter testet genom 
tredimensionell ytmätning med hjälp av WYKO system (Ra och Rmax). 
Provbitarna tvättas med ultraljud innan respektive mätning. Provbitarna 
sparas i plastpåse med löpnummer. 
 
Registrering av provdata sker vid vart 10:e slag (0-100 slag) och därefter 
vid vart 100:e slag. Provdata kan utgöras av stämpelkraft, läge (dragdjup), 
matristemperatur. För varje provserie sparas data digitalt. Mätdata 
direktregistreras i PC-baserad databas med programvaran Labveiw. 
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Funktionella, dimensionerande och normerande 
krav 
 
Testverktyget skall utformas i enlighet med de slutsatser som den 
genomförda studien av relevanta kriterier för en mer produktionsliknande 
slitageprocess resulterar i. 
 
Testverktyget skall utgöras av ett moduluppbyggt högproduktivt 
följdverktyg.  
 
Matriser, plåthållare och stämplar skall kunna bytas ut utan att 
föjdverktyget behöver demonteras från pressen. 
 
Dragradien skall vid tillverkning av matrisen kunna väljas i valfri radie 
mellan 2,0 och 6,0 mm. 
 
Testverktyget skall utformas för ett maximalt dragdjup av 40 mm. 
 

Formning skall kunna utföras på plåtar (Rm ≤ 1000 MPa.) med tjocklek upp 
till 2 mm.  
 
Verktyget skall konstrueras för 150 mm bandbredd och 158 mm 
matningslängd. 
 

Verktyget skall anpassas för användning i produktionspress PD 8130-301, 
Clearing F-2350-84”. 
 
Verktyget skall anpassas för användning tillsammans med matarverk SMV 
PM 602-200. 
 
Plåthållarkraften skall uppgå till minst 80 kN. 
 
Styrning i verktyget skall ske med styrpelare och styrpelarbussningar. 
 

Givare skall appliceras i/på verktyget, placering skall ske där geometrin så 
medger men tillförlitliga mätresultat ändå bedöms kunna erhållas. 
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Valet av mätstorheter skall styras av framkomna resultat från 
kartläggningen av SSAB och Uddeholms önskemål angående utdata. 
 
Utsignal från valda givartyper skall vara kompatibel med vid IUC befintligt 
mätsystem. 
 

Tidsåtgång för byte av matris, stämpel och plåthållare bör understiga 30 
minuter. 
 

Verktyget skall vara konstruerat enligt gällande Volvostandard, för 
verktygskonstruktion (BCD 8203). I övrigt skall tillämpliga delar av SS-EN 
292-1 (Maskinsäkerhet – allmänna konstruktionsprinciper), SS-EN 292-2 
(Maskinsäkerhet – allmänna konstruktionsprinciper, 
tillämpningsanvisningar) gälla för konstruktionsarbetet. 
 

Komponenter skall uppfylla för pressar gällande säkerhetskrav. (AFS 
1986:21 Maskiner, AFS 1987:15 Pressar, AFS 1994:48 Maskiner och vissa 
andra tekniska anordningar) 



 Examensarbete i Utvecklingsteknik   
 
 

 149 

Dokumentation 
 
Riktlinjer och/eller rekommendationer för geometrisk utformning av delar 
till ett testverktyg i syfte att efterlikna ett reellt produktionsverktyg skall 
redovisas.  
 
Föreslagna givare skall dokumenteras med avseende på karaktär och nivå 
av utsignal.  
 
I valt lösningsförslag ingående köpekomponenter skall dokumenteras med 
uppgift om komponentslag, möjlig(-a) leverantör(-er), beteckning, 
väsentliga dimensioner samt övriga för produkten karaktäristiska data. 
 
Dokumentation av köpekomponenter som erhålls från leverantör(-er) skall 
överlämnas som separata dokument till uppdragsgivaren. 
 
Egenkonstruerade komponenter skall dokumenteras med detaljritningar. 
 
Om förslaget är av sådan art att det krävs, att sammanställningsritning(-ar) 
är motiverade för tillverkning eller montage, skall sådan(-a) ritning(-ar) 
ingå i dokumentationen. 
 
Monteringsanvisningar och/eller användarmanual skall utarbetas, endast om 
uppdragsgivaren så kräver. 
 
En redogörelse och jämförelse av utfallet av inventeringen av 
förekommande metoder för provning av verktygsslitage skall ingå i 
dokumentationen. 
 
En sammanställning av framkomna önskemål om mätstorheter och andra 
kvalitativa eller kvantitativa provresultat skall ingå i dokumentationen. 
 
En sammanställning av relevanta kriterier som karaktäriserar en mer 
produktionsliknande slitageprocess skall likaså ingå i dokumentationen. 
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Bilaga E - Ritningar 
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Titel Ritningsnr Sida 
Sammanställning 10 000 155 
 
Matrisenhet 11 000 157 
Matrisfäste 11 100 159 
Slitdel - matris 11 200 161 
Utstötare 11 300 163 
 
Stämpelenhet 12 000 165 
Stämpelfäste 12 100 167 
Slitdel - stämpel 12 200 169 
 
Plåthållarenhet 13 000 171 
Fästplatta 13 100 173 
Slitdel - plåthållare 13 200 175 
 
Hålbild verktygsöverdel 20 100 177 
Hålbild verktygsunderdel 20 200 179 
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