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Sammanfattning 

I en kantviksmaskin som används för plåtbockning sker oönskade deformationer i mekanismen som 

klämmer fast arbetsmaterialet. Risken finns att deformationerna gör så arbetsmaterialet flyttas och 

det kan påverka positionen för bockningen. 

Målet med studien var att mäta laster och deformationer i kantviksmaskinen och sammanställa 

mätdata för att jämföra med FEM-analyser av konstruktionen och till grund för framtida arbete med 

maskinen. 

Problemet undersöktes genom att utföra mätningar med LVDT-givare och en lastcell. Mätresultatet 

visade att det blev en förskjutning och vid fastklämningen av arbetsmaterialet varierade klämkraften. 

FEM-analyserna kom upp i en lägre förskjutning än den uppmätta. Det finns då misstanke om att en 

del av förskjutningen kan bero på en mekanism för verktygsbyte. För att bekräfta detta behöver 

mätningar genomföras som kan visa bidraget av deformation från denna mekanism.  

FEM-analyserna gjordes med olika lastfördelning för att motsvara klämkraften. Analysen med en 

uppdelad last var baserad på klämkraftens fördelning som var uppmätt och det gav en fördelning av 

förskjutningen som var lik den uppmätta. För framtida analyser rekommenderas att använda denna 

eller en liknande lastfördelning.  

Utifrån mätningar och analyser konstateras det att överprismat böjs och vrids under klämningen. Detta 

i sin tur ändrar öververktygens position samt bidrar till att klämning inte sker i mittenpositionerna.  

  



Högskolan i Skövde Institutionen för ingenjörsvetenskap juni 2019 

ii 
 

Abstract 

In an edge folding machine, used for sheet metal bending, which have undesired deformations in the 

mechanism that clamps the work material there is a risk that the deformations will cause the work 

material to be moved and this can affect the position of the bending.  

The aim of the study was to measure loads and deformations in the edge folding machine and compile 

measurement data to compare with FEM-analyzes of the design to get a basis for future work with the 

machine. 

The problem was investigated by carrying out measurements with LVDT-sensors and a load cell. The 

results showed that there was a displacement in the clamping of the work material and that the 

clamping force varied. The FEM-analyzes came up in a lower displacement than the measured one. A 

possible conjecture could be that a part of the displacement may be due to the tool change 

mechanism. To confirm this, measurements need to be performed which can show the contribution 

of deformation from this mechanism.  

The FEM-analyzes were made with different load distribution to correspond to the clamping force.  

The analysis with a divided load where the sectioning was based on the distribution of the clamping 

force that was measured gave a distribution of the displacement that was similar to the measured. For 

future analyzes it is recommended to use this or a similar load distribution.  

Based on measurements and analyzes it is found that the upper prism is bent and twisted during the 

clamping. This changes the position of the top tools and contribute to no clamping in the middle 

positions. 
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 Introduktion 

1.1 Kantviksmaskin 

 

Figur 1.1. Forma Z framsida 

En kantviksmaskin används till att bocka plåtskivor för att skapa olika former. Överprismat som visas i 

figur 1.1 förflyttas neråt i vertikalriktning och pressar fast skivan som har placerats mellan över- och 

underprismat. Underprismat har ingen dynamisk funktion utan står still och hjälper plåten att pressas 

fast. Underprismat är enklast att se på baksidan av maskinen, se figur 1.2. När plåten är fast roterar 

böjprismat som visas i figur 1.3 och bockar plåten. På alla tre prismor finns det även verktyg som är 

fast inspända. Dessa verktyg sträcker sig längs prismorna och kommer i olika storlekar. 

 

Figur 1.2. Forma Z baksida 
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På överprismat sitter öververktyget och det visas i figur 1.2. Öververktyget bidrar med en klämkraft på 

plåten som sker när överprismat sänks ner. På underprismat sitter ett underverktyg som också används 

för att klämma fast plåten i figur 1.3. Efter klämning kan böjprismat rotera och bocka plåten med hjälp 

av böjverktygen som visas i figur 1.3. Böjverktyget hjälper inte till med klämning utan används endast 

till bockning.  

 

 

Figur 1.3. Kantviksmaskinens funktion 

Kantviksmaskiner kan utrustas med olika verktyg för att bocka komplexa profiler och former, 

exempelvis lådor. I figur 1.4 visas olika profiler tillverkade med kantviksmaskin. 

 

Figur 1.4. Profiler tillverkade med kantviksmaskin 

1.2 Forma Z 

Examensarbetet undersöker maskinen Forma Z (figur 1.5) utrustad med ett kombiprisma, det 

möjliggör rotation av överprismat för att smidigt växla mellan olika verktyg. Det går att montera 

verktyg för bockning av lådor (s.k. lådverktyg) eller verktyg som går längs hela prismat (s.k. 

skarpskenor) för bockning av skivor. Maskinen har en arbetsbredd på 3200 mm och en öppningshöjd 

mellan under- och överprismat på 210 mm. Klämningsrörelsen hos överprismat kontrolleras med två 

elmotorer på 1,1 kW vardera och bockningsrörelsen hos böjprismat kontrolleras med två elmotorer på 

4,0 kW vardera. Maximal tjocklek för bockningsmaterialet är 3,0 mm för stål, 2,0 mm för rostfritt stål 

och 4,5 mm för aluminium. (CIDAN Machinery u.å.)  
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Figur 1.5. Forma Z 

1.3 Problembeskrivning 

Initialt vid klämningens början är klämverktygens spetsar i linje med varandra enligt figur 1.6. Efter 

klämningsrörelsen har det blivit ett avstånd mellan verktygsspetsarna (D i figur 1.6). Detta kan göra så 

att arbetsmaterialet förflyttas. Detta gör att placeringen för bockningen kan variera och det skapar en 

godtyckligt sett stor tolerans för bockningen. För att motverka oönskade förflyttningar vid klämning 

och bockning är kantviksmaskinen kraftigt byggd. Det är känt att maskinen är överdimensionerad 

däremot inte var det går att minska dimensionerna och samtidigt bibehålla önskade egenskaper.    

 

Figur 1.6. Förskjutning vid klämning 

En bidragande faktor till detta problem är att kraften F som sänker ner överprismat och klämmer inte 

är i linje med reaktionskrafterna Hb och Vb vid öververktyget enligt figur 1.7. Det gör att ett vridande 

moment uppstår. 
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Figur 1.7  Tvärsnitt av överprismat med krafter samt koordinatsystem 

Då prismorna är flera meter långa och utsätts för ett moment kan prismat betraktas som en 

torsionsfjäder. Enligt Collins, Busby och Staab (2010) kan ett moment, T på en torsionsfjäder ge en 

vinkelförändring, θ enligt ekvation (1.1) där L är fjäderns längd, G är skjuvmodul och K är 

tvärsnittsfaktorn. 

𝜃 =
𝑇𝐿

𝐾𝐺
      (1.1) 

Om längden L ändras i ekvation 1.1 fås ett förhållande där en längre fjäder ger en större vinkeländring. 

Det betyder att vridningen och då förflyttningar beroende av vridningen borde variera längs prismat. 

Krafterna vid klämningen kan också beskrivas som en balk med två fasta infästningar som utsätts för 

ett tryck (figur 1.8). Tvärkraften i balken kommer då att vara störst i kanterna och gå linjärt mot noll i 

mitten av balken, detta beskriver ekvation 1.2 som Lundh (2016) tagit fram genom att frilägga lastfallet 

och kombinera jämviktsekvationer där t är tvärkraften, Q är tryckkraften (röda pilar i figur 1.8), L är 

balkens längd och x är en variabel position med nolläge för x enligt figur 1.8. 

 

Figur 1.8. Utbredd last på en balk 
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𝑡(𝑥) = 𝑄 (
𝑥

𝐿
−

1

2
)     (1.2) 

Mellan verktygen 1 och 2 är det en vinkel enligt figur 1.9 denna antas bidra till att verktyg 1 förskjuts 

framåt. Anledningen till denna vinkel är att när verktygen klämt fast plåten ska verktygens spetsar (blåa 

pilar i figur 1.9) ligga an mot plåten för att ge förutsägbara bockningar, annars kan det bli ett mellanrum 

mellan plåten och verktygens spetsar, vilket gör bockningen oförutsägbar för ex. bockningsradie. 

 

Figur 1.9. Vinkel vid klämning 

1.4 Om CIDAN Machinery 

Göteneds Mekaniska Verkstad har byggt maskiner sedan år 1907, CIDAN A/S grundades i Danmark 

1954 och år 1993 värvades Göteneds Mekaniska Verkstad som ett dotterföretag för CIDAN A/S. Det 

var på den tiden CIDAN först började med plåtbockning. CIDAN har idag företag i Danmark, Sverige, 

Kina och USA. CIDAN Machinery är väl etablerade inom plåtbockningsindustrin och marknadsför sina 

maskiner i över 30 länder. (CIDAN Machinery 2019). 

1.5 Mål 

Målen sattes för att vara realiserbara inom tidsramen för examensarbetet, en initial planering 

utarbetades och kan ses i bilaga A. Planeringen uppdaterades kontinuerligt och användes för att 

åskådliggöra hur arbetet låg till, den slutliga planeringen visas i bilaga A. Följande mål togs farm:    

• Ta fram mätmetoder för att mäta krafter och förskjutningar vid klämningsrörelsen 

• Mätvärden ska användas för att ta fram en realistisk FEM-modell  

• Analysera FEM och mätningar sedan dra slutsatser om beteendet vid klämningsrörelsen 

• Ge rekommendationer och förslag för vidare analys av maskinen 

• Försöka ge lösningsförslag för att minska förskjutningen 

1.6 Avgränsningar 

Examensarbetet kommer enbart att undersöka hur prismor och verktyg bidrar till den oönskade 

förskjutningen. Hur övriga komponenter påverkar förskjutningen undersöks inte. 
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 Översikt 
Innehållet i resterande kapitel är uppdelade på följandevis: 

• I kapitel 3 görs förstudie om FEM-analys och olika mätmetoder 

• Kapitel 4 inleds med val av mätmetoder och beskriver sedan proceduren med att ta fram en 

egen lastcell. Därefter beskrivs mätningens genomförande. 

• Kapitel 5 beskriver genomförande av FEM-analyser, först beskrivs öververktyget och sedan 

överprismat.  

• I Kapitel 6 presenteras först resultat av mätningen och sedan resultatet av FEM-analyserna. I 

slutet av kapitlet sammanställs resultat från mätningen och FEM-analyserna för att kunna 

överskådas och dra slutsatser. 

• Kapitel 7 beskriver aspekter om hållbarutveckling som detta arbete kan bidra med 

• I kapitel 8 förs diskussioner om mätningen och FEM-analyserna för att sedan dra slutsatser 

om framtida arbete.   

 Förstudie 
Problemet undersöktes genom att mäta deformationerna hos prismat och jämföra med värden för 

deformationer från FEM-modeller av prismat, liknande har gjorts av Mahendran, M & Wan, H. (2014) 

som undersökte balkar utsatta för ett vrid- och böjandemoment genom att jämföra anlagd kraft och 

uppmätt deformation med resultat från FEM-modeller.   

I förstudien behandlades generellt vad FEM är och olika typer av FEM-simuleringar. För att hitta 

lämpliga mätmetoder studerades ett antal metoder för mätning av töjning och kraft. Slutliga valet av 

mätmetod görs i kapitel 4.  

3.1 Finita element-metoden  

Finita element-metoden (FEM) används för djupare analysering av CAD (Computer Aided Design) 

modeller. Med hjälp av FEM kan delar, hopsättningar och strukturers egenskaper granskas. (Kurowski 

2004). Med FEM erhålls approximativa lösningar av randvillkorsproblem. Ett randvillkorsproblem 

handlar om matematiska problem där en eller flera beroende variabler måste uppfylla en 

differentialekvation inom en känd domän av oberoende variabler och uppfylla specifika 

förutsättningar på randvillkoren i domänen. (Hutton 2003). Dessa matematiska problem som görs vid 

en FEM-analys är approximationer och kan därför bara ge en approximation av vad som händer i 

verkligheten. 

3.1.1 Diskretiseringsfel 

Matematiskt i FEM så räknar programmet på ett ändligt antal frihetsgrader hos en detalj, i verkligheten 

är frihetsgraderna oändliga hos detaljen. Detta gör att lösningen i FEM skiljer sig från en lösning med 

oändligt antal frihetsgrader och skillnaden är ett fel som kallas för diskretiseringsfel. Alla FEM- modeller 

har diskretiseringsfel, det är omöjligt att beräkna på oändligt många frihetsgrader därav blir resultatet 

från programmet en approximation av verkligheten. Diskretiseringsfel kan accepteras och minskas 

genom att konvergera modellen. (Kurowski 2004).  

En konvergensanalys innebär att stegvis förändra elementen och för varje steg avläsa ett resultat (ex. 

spänningar). För att bedöma om en modell går mot konvergens behöver minst tre analyser genomföras 
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(två steg) för att sedan jämföra hur resultatet påverkas för varje steg. Går modellen mot konvergens 

ska ökningen av resultatet bli mindre för varje steg och till sist blir ökningen obefintlig. Elementen kan 

ändras på två sätt, med p- och h-konvergens. H-konvergens innebär att elementens storlek minskas 

stegvis och p-konvergens är en ökning av elementens polynomfunktion. En konvergerad modell har 

lågt diskretiseringsfel. (Kurowski 2004). 

3.1.2 Element 

Inom FEM används noder, vilket är punkter som är placerade i modellen beroende på hur många noder 

användaren anger. Noderna länkas samman och skapar geometriska element. Geometrin av 

elementen kan variera och ändras. Varje nod har en viss typ av frihetsgrad, 2D element har två 

frihetsgrader, 3D solida element har vanligtvis 3 frihetsgrader samt 3D skalelement har sex 

frihetsgrader. Däremot kan både 2D och 3D elementen ha en högre polynomfunktion. Beroende på 

hur många noder som skapas kan analysen bli mer precis om diskretiseringsfelen är minimala. 

(Kurowski 2004). 

De flesta FEM-programmen använder många olika elementtyper. De vanligaste elementtyperna är 

solida- och skalelement. Skalelement rekommenderas att användas då tjockleken är betydligt mindre 

än de andra dimensionerna i en modell t.ex. plåtar. Solida 3D element används på geometrier som har 

snarlika dimensioner. (Kurowski 2004). 

Vid plåtmodeller används ofta skalelement då tjocklekens storlek är liten i proportion till de andra 

dimensionerna. Det stora problemet med skalelement vid plåtbockning är att det finns en dubbelsidig 

kontakt med plåten och detta gör skalelement svåra att konvergera. Det som gör det svårt att använda 

skalelement vid plåtbockning är att formuleringen för skalelement antar planspänningsvillkor. 

Tjockleksvariationer är inte heller inräknade i formuleringen för skalelement.  

3.1.3 SHB Element  

Vid plåtbocknings simuleringar används andra former av element som kallas för solida skalelement och 

de heter SHB-element. Det finns olika typer av SHB-element t.ex. SHB15 och SHB20 solida-skalelement. 

Dessa element är en kombination av solida och skalelement. SHB15 solida-skalelement består av 15 

noder som bildar ett element som har formen av ett prisma. SHB20 solida-skalelement består av 20 

noder som bildar kvadratiska element. Anledningen till att dessa element fungerar bättre vid 

plåtbockning med dubbelsidig kontakt är att de tar hänsyn till tjockleksvariation och endast använder 

ett elementlager. SHB-element har visats vara ett bättre alternativ till ABAQUS standard skalelement 

vid dubbelsidiga kontaktproblem. (Peng, m.fl 2017). Dessa element används endast för att beskriva 

plåtbockningen. 

3.1.4 Olinjärt 

Kontaktsimuleringar kräver att hela modellen är olinjär i material och geometri. Vid olinjärt material 

ändras styvheten, vilket gör att spänningar och deformationer inte har en linjär relation. En 

kontaktsimulering sker över en angiven tid och en olinjär geometri fås av att den uppdaterar detaljens 

styvhet med tiden. Vid användning av olinjära simuleringar krävs mer komplexa definitioner som 

användaren anger. Vid en linjär simulering är förhållandet mellan spänningar och deformationer 

linjära, vilket gör att det räcker att ange definitioner för materials linjära egenskaper. Den linjära 
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analysen tar också mindre tid då den inte är lika krävande beräkningsmässigt som den olinjära 

analysen. (Kurowski 2004) 

3.1.5 Modelluppdelning, Superposition 

Vid FEM-analyserna är det intressant att undersöka prismat och verktyget, dessa har olika 

elasticitetsmoduler och tillsammans bildar de en geometri som kräver många element vilket gör 

analysen tidskrävande.  Li, m.fl. (2017) har undersökt en gripanordning till en robot, för att få den totala 

förflyttningen hos anordningen användes superposition så att deformationen i ingående komponenter 

summerades vilket ger den totala deformationen (Li, m.fl. 2017). Flera FEM-analyser kan då göras för 

att sedan med superposition få fram den totala deformationen.   

3.2 Mätning 

3.2.1 Allmänt 

Mätning ska vara utformad så att den inte är beroende av vem observatören är. Oavsett mätmetod 

finns alltid en mätosäkerhet. Det avlästa mätvärdet kallas för storhetsvärde och anges tillsammans 

med mätosäkerheten hos mätmetoden. (Hågeryd 2002). 

För att uppnå hög precision bör mätinstrumentet kalibreras mot en normal. Mätmetoder kan delas in 

i följande fyra kategorier. (Hågeryd 2002). 

• Mätning, tar fram ett storhetsvärde med mätmetoder. 

• Tolkning, visar om specifika parametrar är uppfyllda med hjälp av ett fast mätdon. 

• Gränsindikering, kontrollerar likt tolkning om specifika parametrar uppfylls fast istället 

används givare. 

• Okulärkontroll, kan vara kontroll av kosmetiska fel ex. färg. 

3.2.2 Mätmiljö 

Mätmiljön kan ge stora påverkningar på mätobjektet, därför måste hänsyn tas till faktorer som kan 

påverka mätningen. Exempel på faktorer kan vara temperatur, fukt och lufttryck vilka kan bidra till b l 

a dimensions förändringar. Standarden för mätmiljön är en temperatur på 20o, lufttryck på 1013,25hPa 

och relativa ångtrycket ska vara mellan 35–55 %. (Hågeryd 2002).   

3.2.3 Kalibrering 

För att minska kontinuerliga avvikelser hos mätinstrument genomförs kalibreringar. Kalibrering 

möjliggör bedömning av mätosäkerheten. En mätmetod kan kalibreras mot en normal alt. mot en 

precis referens. Noggrannheten ska vara högre hos normalen eller referensen än mätutrustningen 

(Hågeryd 2002). 

3.2.4 Indikatorklocka (mätklocka) 

En indikatorklocka används för längdmätning. Klockan består av en visartavla likt en klocka, mätspets 

och en växel mellan mätspets och visartavlan. När mätspetsen rör sig fås ett utslag på visartavlan. 

(Nationalencyklopedin u. å.)  
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3.2.5 Lasertriangulering 

En lasertrianguleringssensor består av en laser och en detektor. Funktionen är att lasern lyser på en 

yta som sedan reflekterar ljuset till detektorn. Ett specifikt avstånd göra att ljuset träffar på ett 

motsvarande ställe på detektorn. (MTI Instruments Inc.. 2018) 

3.2.6   Digital image correlation, DIC 

Digital image correlation (DIC) är en mätmetod som använder kameror för att mäta deformationer på 

objekt under en tid. Det går att göra både 2D och 3D mätningar. Vid 2D mätningar används bara en 

kamera och vid 3D mätningar används minst 2 kameror för att skapa ett rum. Objektet målas med 

oregelbundna mönster, det är mönstret som sedan mäts för att se deformationen. Dessa mätningar 

kan utöver mätning av deformationer användas i ekvationer för att beräkna t.ex. krafter och 

spänningar (Ruybalid, m.fl. 2015). DIC är en komplett mätmetod som mäter hela maskinen på en gång 

och därför behövs det inte användas andra mätmetoder parallellt. Detta gör det möjligt att få en 

komplett bild av hela maskinen på en och samma gång. 

3.2.7 Linear variable differential transformer, LVDT 

Är en givare för att mäta längdförändringar, den består av en järnkärna som kan förflyttas längs en 

primär lindning och de två sekundära lindningarna 1 och 2 enligt figur 3.1. Den primära lindningen har 

en påkopplad växelström Vs, när järnstaven ändrar sin position förändras de inducerade spänningarna 

V1 och V2 i de sekundära lindningarna 1 och 2 i figur 3.1. Detta gör att utspänningen V0 förändras när 

järnkärnan förflyttas. (Morris 2001). Figur 4.9 visar LVDT-givare under mätningen.  

 

Figur 3.1. LVDT funktion 

3.2.8 Lastcell 

En lastcell omvandlar en belastning till en mätbar enhet, genom att mäta hur lastcellen påverkas av en 

last. Detta kan göras hydrauliskt genom att mäta tryckförändring hos en lastcell med integrerat 

tryckkärl eller pneumatiskt där ett konstant luftflöde färdas genom en lastcell med ett munstycke och 

vid last förändras munstycket, vilket leder till en mätbar lufttrycksförändring. Det finns också 

elektroniska lastceller där givare mäter hur lasten trycker ihop lastcellen. (Morris 2001). 

Den elektroniska metoden utnyttjar området där materialet är linjärt elastiskt. Vilket är under 

sträckgränsen σs i figur 3.2.    
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Det linjärelastiska området kan beskrivas med Hooke’s lag (ekvation 3.1). Där E är elasticitetsmodulen, 

σ är spänningen i detaljen och Ꜫ är töjningsförhållandet mellan töjningens längd och ursprunglig längd. 

(Lundh 2016).  

𝜎 = 𝐸𝜀      (3.1) 

Om en detalj utsätts för en kraft så att sträckgränsen inte överskrids kommer detaljen att återgå till 

ursprunglig längd när kraften avlägsnas. Överskrids sträckgränsen sker en plastisk deformation och 

detaljen återgår inte till ursprunglig längd. (Lundh 2016) 

 

Figur 3.2. Spännings-töjnings diagram 

3.2.9 Trådtöjningsgivare 

För att mäta krafter som en detalj utsätts för kan trådtöjningsgivare användas, Milković, m.fl. 2013, 

har applicerat trådtöjningsgivare på en järnvägsräls för att avläsa belastningen på rälsen när ett tåg 

passerar.   

Trådtöjningsgivare ändrar resistansen vid töjning, detta beror på att tvärsnittsarean och längden 

förändras, där en mindre area ger högre resistans. Förhållandet mellan resistansen Rt och relativa 

längdförändringen Ꜫ beskrivs med ”gauge factor”. Förändringen hos resistansen är för liten för att 

direkt läsas av med ex. en multimeter, därför behöver givaren kopplas till en förstärkare (ofta 

Wheatstone brygga). (Morris 2001).  

I en Wheastone-brygga enligt figur 3.3 kopplas trådtöjningsgivaren Rt i serie med en resistor med 

resistans R och parallellt med dessa en variabelresistor Rv i serie med en resistor med resistans R. En 

likspänning Vi kopplas mot bryggan enligt figur 3.3, variabelresistorn justeras så att avläsningen V0 

visar 0 volt, det innebär att Rt = Rv för det aktuella läget. (Morris 2001). 

Till skillnad mot Wheastone-bryggan har förskjutningsbryggan ingen variabel resistor. Rv i figur 3.3 är 

ersatt av en resistor med resistansen R. Trådtöjningsgivarens resistans fås genom avläsning av 

spänningen V0 och beräkningar med Ohm’s lag. (Morris 2001). 
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Figur 3.3. Wheastone brygga 

 Metod, mätning 
Flera lämpliga mätmetoder hittades under förstudien. För att välja metod användes motiverande val 

och det tillämpades en konceptsållningsmatris, vilket är en selektiv metod för val av koncept. 

Metoderna som valdes var LVDT för att mäta töjning och att ta fram en egen lastcell för att mäta 

klämkraften.  

De valda mätmetoderna iordningställdes inför mätningen. Vid genomförandet av mätningen samlades 

mätdata in som analyserades för att urskilja intressant data. Resultatet av mätningen samanställdes 

för att senare kunna jämföras mot FEM-analyser.   

4.1 Val av mätmetoder 

För att ta fram mätmetoder genomfördes studier om olika sätt att mäta töjningar och krafter. Det 

valdes att tillverka egna lastceller integrerat med verktyg. Det motiverades med att det inte ändrar 

lastfallet, en kommersiell lastcell behöver placeras mellan över- och underprismat, då finns risk för att 

det inte blir samma laster som uppstår som när en plåt kläms fast.  

För att bedöma de olika metoderna för mätning av deformation användes en konceptsållningsmatris 

enligt tabell 4.1. I denna selektiva metod jämförs olika koncept, vilket i detta fall var mätmetoder mot 

urvalskriterier, tillvägagångsättet var att välja ett koncept som referens som de andra koncepten 

bedöms mot, betygen är sämre, -, lika bra, 0 och bättre, +. (Ulrich K & Eppinger S. D. 2014). 

Följande är valda urvalskriterier: 

• Noggrannhet, uppskattat minsta möjliga mätvärde 

• Kostnad, alla metoder utom DIC finns tillgängligt från högskolan och antagande är gjort att 

högskolan inte debiterar någon avgift. 

• Tillgänglighet, enkelheten att få tag i och få på plats hos CIDAN 

• Datainsamling, hur mycket data som kan samlas in vid en mätning 

• Tidseffektivitet, uppskattning för tiden det tar att mäta alla mätningar.      
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Tabell 4.1. Konceptsållningsmatris 

Urvalskriterier 
Mätmetoder 

LVDT Indikatorklocka Lasertriangulering DIC 

Noggrannhet 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 0 - 

Tillgänglighet 0 0 0 - 

Datainsamling 0 - 0 + 

Tidseffektivitet 0 - - + 

Antal + 0 0 0 2 

Antal 0 5 3 4 1 

Antal - 0 2 1 2 

Slutbetyg 0 -2 -1 0 

Fortsätta? Ja Nej Nej Ja 

 

Från konceptsållningsmatrisen gick LVDT och DIC vidare för fortsatt bedömning. DIC var eftersträvad 

att använda för att metoden kan samla in många mätpunkter vid varje mätning, dessvärre var 

hyrkostnaden på en för projektet orimlig nivå därför blev det slutliga valet LVDT. 

4.2 Egen lastcell 

För att en lastcell med trådtöjningsgivare ska fungera bör utvärdering göras kring var det är mest 

gynnsamt att applicera givare, Milković, m.fl. 2013 undersökte lämplig placering av trådtöjningsgivare 

på en räls genom att med FEM-mjukvara analysera hur rälsen deformerades.  

4.2.1 Trådtöjningsgivranas placering på verktygen 

Innan trådtöjningsgivarna applicerades på verktygen behövdes utvärdering göras gällande var det är 

lämpligt att placera givarna. Först studerades hur verktygen är monterade i maskinen och hur 

verktygen och maskinens prismor rör sig vid fastklämning och bockning av arbetsstycket. Därefter 

utfördes FEM-analyser av verktygen med avseende att studera hur töjningen och spänningen 

fördelades i verktygen under belastning. Detta för att se så givarna placeras på verktygen där en töjning 

sker.   
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4.2.2 Fem verktyg 

CIDAN bidrog med modeller av verktygen ritade i CAD-mjukvara, vissa modifieringar av modellerna 

gjordes för att få bättre FEM-analyser. Modellerna hade ett skrivet mönster som kunde påverka hur 

elementen strukturerar sig, se figur 4.1. Mönstret kunde leda till att singulariteter uppstod, dessutom 

var de inte urfrästa i verkligheten utan troligen etsade. Då texten inte hade någon viktig funktion så 

togs den bort genom utfyllning, se figur 4.1. Detta gjordes på samtliga verktyg.  

FEM-analyser i 2D hade varit mindre tidskrävande, däremot skulle de försummat några 

geometriförändringar vilka ansågs vara betydande för resultatet. Därför valdes att genomföra FEM-

analyserna i 3D så att alla för resultatet märkbara geometriförändringar inkluderas i beräkningarna.   

 

 

Figur 4.1. Öververktyg med och utan text 

4.2.3 Element 

I FEM-analyserna användes solida element med namnet C3D10, det är ett tetrahedformat element 

med 10 noder som har en kvadratisk polynomfunktion. Tetrahedelement struktureras bättre i 

oregelbundna strukturer än ex. kvadratiska element och den kvadratiska funktionen gör att linjerna i 

elementet kan forma sig och blir mer följsamt mot strukturen. Olika elementstorlek valdes för de olika 

verktygen.   

4.2.4 Randvillkor 

Infästningen mellan verktyg och prisma undersöktes för att kunna anta korrekta randvillkor vid FEM-

analys och vid kalibrering låstes verktygen fast så likt infästningen mot prismat som möjligt. Kraften 

kunde inte anläggas på samma sätt som i kantviksmaskinen, istället användes en tryckande kraft som 

applicerades godtyckligt för att efterlikna kraften vid klämning och bockningsrörelse. 

På den vänstra bilden i figur 4.2 är den grå detaljen det öververktyget och det blå området är 

överprismat, de röda markeringarna visar var prismat höll fast verktyget. Högra bilden i figur 4.2 visar 

motsvarande fastinspända ytor i FEM-analysen.  
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Figur 4.2. Öververktyg inspänning 

4.2.5 Konvergensanalys öververktyg 

En konvergensanalys för öververktyget gjordes och presenteras i tabell 4.2. Storleken för den ansatta 

kraften och resulterande spänningen är irrelevant, detta för att bedömningen gjordes gällande hur 

spänningarna fördelades i verktyget. Därav angavs ingen storlek för von Mises spänning i tabell 4.2. 

Med von Mises menas att effektivspänningen är beräknad enligt von Mises flytvillkor. 

Effektivspänningen är ett värde som motsvarar fleraxialaspänningar och används ex till bedömning av 

plastisk deformation. (Alfredsson 2014).  

Tabell 4.2. Konvergensanalys öververktyg 

Elementstorlek von Mises spänning 

5 3340 

4 3461 

3 3563 

4.2.6 Slutsats öververktyg FEM-analys 

Två olika analyser gjordes för att bestämma vart givarna skulle appliceras på verktyget. I analysen till 

vänster i figur 4.3 ansättes en tryckkraft på hela undersidan av verktyget. Analysen till höger hade en 

tryckkraft i framkant. Anledningen till dessa analyser var att verktygsfoten är vinklad och klämde först 

i framkant för att sedan klämma under hela foten när mer kraft applicerats. Båda undersökningarna 

visade att det fanns ett jämt spänningsförhållande på hela långsidan både fram och bak på verktyget. 

Därför skulle det fungerat att applicera trådtöjningsgivare på båda sidorna. Det valdes att placera 

givarna mitt på framsidan av verktyget (röda pilar i figur 4.3) för att inte vara i vägen för LVDT-givaren 

som vid mätningen var placerade mot baksidan av verktyget.  
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Figur 4.3. Spänningsanalys öververktyg 

4.2.7 Koppling trådtöjningsgivare 

En ledare kan få en ändrad resistans av temperaturen, därför användes fyra identiska 

trådtöjningsgivare vilket innebar att de borde fått en acceptabel likhet i resistansförändring vid 

temperaturförändring. För att resistorerna skulle utsättas för samma temperatur monterades samtliga 

på verktyget.  

En trådtöjningsgivare kan mäta förändringen i en specifik riktning, detta nyttjades så att två givare 

sattes i samma riktning som kraften (blå pilar i figur 4.4) vilket gjorde att dessa förändrade resistansen 

när en förändrad kraft gav en töjningsförändring. De två andra givarna sattes ortogonalt mot kraften 

och likaså töjningen (röda pilar i figur 4.4), det gjorde att dessa givare fick en mycket mindre 

resistansförändring då tjockleksförändringen var mycket mindre än töjningen i kraftens riktning.  

 

Figur 4.4. Placering trådtöjningsgivare 
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Trådtöjningsgivarna kopplades i en brygga enligt figur 4.5 där R1 och R4 är givare som mätte töjningen 

i kraftens riktning, R2 och R3 är givare som ändrades av tjockleksförändringen. Bryggan liknade de 

tidigare beskrivna wheatstone- och förskjutningsbryggorna, den huvudsakliga skillnaden mellan dessa 

var att i bryggan i figur 4.5 varierade två resistorer, i de andra bryggorna varierade bara en. Med två 

varierande resistorer kopplade enligt figur 4.5 fås vid töjning en större potentialskillnad (värdet V0 i 

figur 4.5) jämfört med att en resistor varierar.     

 

Figur 4.5. Bryggkoppling 

I bryggan kopplades en förstärkare enligt figur 4.6 vilken skalade upp potentialskillnaden V0 till en 

större spänning. Förstärkaren försedde också bryggan med en konstant likspänning på 5V.  

 

Figur 4.6. Brygga med förstärkare 

4.2.8 Montering av trådtöjningsgivare 

Det monterades inga trådtöjningsgivare på underverktyget för att det inte fanns tillräckligt med 

utrymme att montera dessa, på böj- och öververktyget monterades trådtöjningsgivare enligt röd pil i 

figur 4.7. 

Ett startkitt från HBM med modellbeteckning DAK1 innehållande trådtöjningsgivare och tillbehör för 

applicering av dessa införskaffades, trådtöjningsgivarna var från HBM med modellbeteckning LY61-

6/350A, vilka hade resistansen 350 ohm och en Gage faktor på 2,04 (HBM 2019). 

Ytan på verktygen där givarna limmades fast tvättades med aceton för att få bort föroreningar som 

kunde påverka limmet. För att få givarna på en korrekt position och riktning ritades stödlinjer med 

stållinjal och tuschpenna, givaren riktades och en bit tejp fästes på givaren och kanten av verktyget så 

att den kunde vikas undan för att tvätta bort stödlinjerna och vikas tillbaka till samma position när 

limmet applicerats. Cyanoakrylat (CA-lim) användes för att limma givarna, det är ett enkomponent lim 

och därav enklare att hantera än tvåkomponenta lim, härdningstiden var också förhållandevis liten. 
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4.3 Kalibrering 

Förhållandet mellan potentialskillnaden V0 och lasten på verktyget togs fram genom att kända krafter 

applicerades och motsvarande potentialskillnad avlästes. Då lasten gjorde att spänningen i verktyget 

inte överskred sträckgränsen för verktygets material skulle förhållandet mellan last och komprimering 

vara linjärt. Det innebar att det räckte med att mäta två laster och motsvarande potentialskillnad för 

att få förhållandet mellan last och potentialskillnaden. Den tryckande lasten applicerades med en 

dragprovningsmaskin av märket Instron som kan mäta både statiska och dynamiska lastfall (Instron 

(u.å.)), i figur 4.7 visas öververktyget i dragprovningsmaskinen. För två laster registrerades i 

förstärkaren motsvarande potentialskillnad, utifrån dessa punkter levererade förstärkaren en 

utspänning proportionell mot lasten. 

 

 

Figur 4.7. Öververktyg monterat i dragpovningsmaskin 

En kontroll av lastcellens funktion gjordes genom att spänningarna, V avlästes för 16 slumpmässiga 

laster upp till 3 kN och dessa sammanställdes i en graf (figur 4.8). Lastcellen gav en graf där 

mätpunkterna bildade ett linjärt förhållande mellan last och utspänning, lastcellen ansågs då vara 

funktionsduglig. Förhållandet mellan last och spänning beräknades till 300 Newton per volt och 

användes för att omvandla den insamlade spänningsförändringen till kraftförändring uttryckt i 

Newton.     

 

Figur 4.8. Kalibrering överklämverktyg 
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4.4 Genomförande av mätning 

Krafter och töjningar under klämningsrörelsen mättes med en lastcell bestående av verktyg med 

trådtöjningsgivare och tre lägesgivare (LVDT). Verktyget med trådtöjningsgivare mätte last och 

beskrivs i kapitel 3.2. Lägesgivarna var av märket Tesa och kunde röra sig in och ut med mätområde på 

+/- 5 mm (Tesa technology 2018a). Till lägesgivarna användes tillhörande avläsningsinstrument TT60 

som omvandlade utsignalen från givarna till en position i mm och den inbyggda skärmen hade en 

upplösning på 10 μm (Tesa technology 2018b). Data från givarna samlades in under klämningsrörelsen 

genom att utsignaler från givare, avläsningsinstrument och förstärkare skickades till en box som 

avlästes av en dator, mätdata registrerades sedan med en mjukvara. Samplingstiden ställdes in initialt 

till en tiondels sekund, vilket gav en för gles insamling så att händelseförloppet blev otydligt, därför 

ändrades samplingstiden till en hundradels sekund. 

4.4.1 Mätverktygs placering och mätpunkter 

Två verktyg försedda med trådtöjningsgivare användes, ett böj- och ett överklämverktyg. Tre 

lägesgivare användes, två horisontellt placerade enligt blå pilar i figur 4.10 och en vertikalt på 

överprismat bakom verktygsinfästningen. För att få samma avstånd mellan lägesgivarna monterades 

dessa på samma ställning enligt figur 4.9. 

  

Figur 4.9. LVDT monterade vid mätning av kantviksmaskin 

En markering gjordes på baksidan av öververktyget (röd prick i figur 4.10) som riktmärke för att rikta 

den över horisontella lägesgivaren mot, med ögonmått ställdes givarna så de var någorlunda vinkelräta 

mot mätytan. När lägesgivarna ställdes in mot mätytorna var maskinen inställd i ett läge innan 

klämning vilket innebär att det var ett gap mellan öververktyget och plåten (di i figur 4.10) på 6 mm. 

Detta gjorde att lägesgivaren på öververktyget vid klämning mäter en punkt 6 mm högre upp än där 

den initialt var placerad.        

I början av mätningarna placerades en plåt under hela verktygets fot, det gav inget utslag. Det berodde 

på att vid kalibreringen av öververktyget lastades främre delen av verktygets fot och för att få ett utslag 

behövde lasten appliceras på ett liknande sätt. Därför placerades en 2 mm plåt under framkanten på 

verktyget enligt figur 4.10. Denna känslighet för placering av plåten gjorde att det antogs att storleken 

för lasten inte var tillförlitlig, däremot kunde lastcellen användas för att se hur lasten fördelas längs 

prismat.   
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Figur 4.10. Mätläge för horisontella LVDT 

Prismorna antogs vara symmetriska sett framifrån, därför gjordes mätningar över halva prismat enligt 

figur 4.11. Lägena utifrån vänstra kanten på prismat kan ses i figur 4.11 och var 0 m, 0,4 m, 0,8 m och 

1,6 m. Insamlad mätdata för läge 0,8 och 1,6 m var snarlika och därför gjordes ingen mätning mellan 

dessa lägen. 

 

Figur 4.11. Halva överprismat 
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 Metod, FEM 
I förstudien diskuteras SHB-element, dessa element är bra när en plåtbockning ska simuleras. 

Problemet är att dessa element är komplexa, svåra att skapa och tar uppskattningsvis för lång tid att 

förstå och praktiskt använda i projektet. Vid framtida analyser kan dessa element appliceras om 

mätningar görs när plåt bockas eller deformeras. Istället valdes att genomföra linjära FEM-analyser 

som är mer tidseffektiva. 

Elementen som användes för samtliga analyser heter ”C3D10 10-node quadratic tetrahedron 

element”. Dessa element är tetrahed formade och i varje hörn finns en nod. Då detta element är 

kvadratiskt finns också noder på linjerna mellan noderna i hörnen. Det gör att elementet formas bättre 

runt exempelvis hål. Totalt finns det 10 noder på varje element, 4 som är i elementets hörn och 6 

mellan dessa.    

5.1 FEM verktyg efter mätning 

Verktyget ritas i CREO med förenklad geometri och skarpa invändiga hörn fasas, detta för att minska 

risken att singulariteter uppstår i FEM-simuleringen och att de ingående elementen i mesh;en får en 

bra form. 

Verktyget sparas som en step-fil för att kunna importeras i ABAQUS som en part. I ABAQUS väljs att 

verktyget är deformerbart och att det är en solid. Materialet är verktygsstål och E-modul 210 MPa och 

poissons tal 0,3 anges. Det valdes att göra en linjär analys då den är tidseffektivare och bedömdes ge 

en godtagbar modell av verkligheten.  

Vid mätningen placerades en plåt 18 mm in från spetsen på verktygets fot, detta simuleras genom att 

ange en yta under foten 18 mm in från spetsen på verktygets fot. Kraften ansätts på denna yta som ett 

tryck. Verktygsinfästningen anges på ytorna enligt figur 5.1 och sätts till fast inspänd.  

 

Figur 5.1. Antagen infästning i FEM-analys 

Storleken på elementen (avstånd mellan noder) förfinas i markerade områden i figur 5.2 och dessa 

områden har valts för att de anses vara betydande för utfallet av verktygets töjning under belastning. 

På övriga områden valdes en storlek på 5 mm, C3D10-element användes. 
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Figur 5.2. Områden med förfinad mesh 

5.1.1 Konvergensanalys 

En konvergensanalys med två minskningar av elementstorleken genomfördes och resultatet visar att 

det går mot konvergens då ”spänningsförändringen mellan mesh storlekar” i tabell minskar. I tabell 

5.1 visas konvergensanalysen.   

Tabell 5.1. Konvergensanalys av öververktyget 

Meshstorlek Spänning von Mises 

[MPa) 

Spänningsförändring 

mellan mesh [MPa] 

3 12,70 - 

2 12,86 0,16 

1 12,92 0,06 

 

5.1.2 Ansatt last 

Det antogs en klämkraft på 230 kN vilket är ett av företaget uppskattat värde. Vid mätningen stacks en 

plåt in 18 mm under spetsen på verktygen längs hela prismat, trycket under foten fås då av 230 kN 

dividerat med insticket på 18 mm gånger längden på 3200 mm vilket ger trycket 3,99 MPa. 

5.2 FEM-analys av överprismat  

Företaget lämnade ut en modell på överprismat ihopsatt av flera delar. Denna modell innehåller 

många geometriändringar som till exempel hål, svets och små detaljer. Dessa geometriändringar 

försvårade framtagningen av en lämplig orientering av elementen och modellen förenklades genom 

att exkludera dessa. Efter fortsatt försök med att skapa en bra orientering hos elementen så visade det 

sig att modellen består av flera delar så det fanns överlappande ytor som gjorde att det blev fel i 

elementstruckturen så att element blev korrupta.  Denna typ av korrupta element kan förstöra hela 
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resultatet även om det inte är så många som är fel. Därför gjordes en egen modell av prismat som en 

detalj och inte en sammansättning av flera detaljer. Figur 5.3 visar hur modellen ser ut med hål och 

svets som är markerad med grön färg. Figur 5.4 visar den förenklade modellen för att passa en 

balkböjningssimulering. På insidan av modellen finns det stöd som är 1 cm breda som ska bidra med 

hållfasthet.   

 

Figur 5.3. Överprismat originaldesign 

 

Figur 5.4. Överprismat förenklad design 

Tre olika versioner av överprismat analyseades. Den första analysen gjordes på halva prismat, se figur 

5.5. Genom att dela modellen vid symmetrilinjen kunde mindre elementstorlekar tilldelas och det blev 

lättare att köra en simulering. För att vara säker på att den halva modellen fungerade så gjordes en 

simulering på hela prismat med större elementstorlekar, de två modellerna jämfördes i olika punkter 

för att se att deformationerna stämmer med varandra. Den tredje analysen som gjordes var på halva 

prismat utan några förstärkningar på insidan som kan ses i figur 5.5 markerat med ”A”. Tabell 5.2 visar 

material data använd för simulering. Det blev en marginell skillnad jämfört med förstärkningar. Det 

valdes att vidare simulera halva prismat med förstärkningar. 

Tabell 5.2. Material data 

E-modul [GPa] Poissons konstant 

205 0,3 
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Figur 5.5. Halva överprismats insida 

5.2.1 Element 

Solida element användes i denna simulering. Skalelement fungerade inte eftersom alla sidor på prismat 

hade olika storlekar vilket resulterade i att element blev ogynnsamt formade. Därför användes solida 

C3D10-element, i figur 5.6 visar hur 58027 element fördelades runt modellen. 

 

Figur 5.6. Mesh på halva överprismat 

5.2.2 Krafter och inspänningar jämn last 

För att simulera klämningen så ansattes en tryckkraft på den ytan där verktygen är inspända. Denna 

tryckkraft beräknades med ekvation 5.2. Tabell 5.3 visar längder och krafter som användes vid 

ekvationsberäkningen, notera att allt är baserat på halva prismat. Kraften som pressar prismat neråt i 

vertikalled kommer från hjulet och då det finns hjul på vardera sidan av prismat halveras krafter i denna 

analys.  

𝜎 =
𝐹

𝐴
      (5.2) 
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Tabell 5.3. Värdetabell 

Längd på 

verktygsposition [m] 

Bredd på 

verktygsposition [m] 

Kraft [N] Beräknad 

tryckkraft [MPa] 

1,6 0,035 115 000 2,053571 

Hjulets yttersida i figur 5.7 spändes in i alla riktningar. I verkligheten applicerades klämkraften vid 

hjulen, denna simuleringen beskrev problemet på samma sätt. Vid symmetrilinjen ansattes kanterna 

som inspända i z-led, kartesiska koordinaters orientering visas i figur 1.7.   

 

Figur 5.7. Inspänningar och tryckkrafter på överprisma 

5.2.3 Konvergensanalys 

En konvergensanalys kördes på samtliga analyser, se tabell 5.4. Konvergensanalysen gjordes genom 

att ändra elementstorleken och köra simuleringen flera gånger sedan jämföra spänning och 

deformation i en specifik nod. Enligt tabell 5.4 samt bilaga B är samtliga analyser konvergerade. Bilaga 

B beskriver konvergensanalyser som gjordes med andra modeller av prismat.  

Tabell 5.4. konvergensanalys på tre gjorda analyser 

Konvergens test av halva prismat 

Approximation av global storlek Element Magnitud deformation Spänning 

22 58029 1,04883 11,743 

24 45023 1,04729 11,6433 

26 37817 1,04697 11,6434 

 

5.2.4 FEM-analys av prisma med ojämnt fördelad last 

Resultatet av mätningen (tabell 6.1) visade att kraften var ojämnt fördelad längs verktygen. Därför 

valdes att göra en FEM-analys som efterliknar den uppmätta lastens fördelning. Det gjordes genom att 

dela upp ytan där kraften ansattes i den tidigare analysen enligt figur 5.8. 
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Figur 5.8. Uppdelning av kraft 

Den uppmätta kraften bedömdes inte vara tillförlitlig numeriskt, därför användes den uppmätta 

fördelningen av kraften till att fördela den av CIDAN uppskattade maxlasten på 230 kN, beräkningar 

för kraftfördelningen kan ses i bilaga D. Den beräknade fördelningen av kraften som användes i FEM-

analysen kan ses i figur 5.9. 

 

Figur 5.9. Tryckkrafter 

Modellen bestod av halva prismat med förstärkningar vilket beskrivits i kapitel 5.2.2. Randvillkoren 

förutom lasten är ansatta på samma sätt som den tidigare FEM-analysen av prismat med jämnt 

fördelad last likaså användes samma element.  

 Resultat 
I detta kapitlet presenteras resultat från mätningen och samtliga FEM analyser. Kapitel 6.1 beskriver 

resultat från mätningen från kapitel 4. Resultat från samtliga fem analyser beskrivs i kapitel 6.2. Sektion 

6.2.1 presenterar resultat från verktygsanalysen som beskrevs i kapitel 5.1. FEM analys av överprismat 

presenteras i två delar där första delen i kapitel 6.2.2 beskriver resultatet från analysen med jämn last 

medans kapitel 6.2.3 handlar resultatet om ojämnt fördelad last. I slutet av kapitel 6 sammanställs 

samtliga resultat och jämförs. 

6.1 Resultat av mätning 

Under mätningen så analyserades krafter på verktyget samt deformationen i tre olika lägen. Varje 

mätning gjordes på olika positioner i maskinen. Varje läge hade en egen mätfil som sparar mätdata, 

dessa filer laddades upp i programmet Excel för vidare analys. Mätdata är baserad på tid som är sparad 

i hundradels sekunder. De första två mätningarna gjordes i tiondels sekunder, detta ändrades på plats 

då noggrannheten inte var tillräcklig. Tiden för mätning kan variera då samplingen började före 

klämningen och avslutades efter. Därför behövde en analys göras för att identifiera klämningens start 

och stop. Andra mätningar gjordes också men dessa tas inte upp då det enda som är intressant är 

klämningen.  

6.1.1 Klämkraft 

Klämkraften mättes av trådtöjningsgivare placerade på öververktyget. Den insamlade kraftmätningen 

registrerades med spänning i Volt, vilket omvandlades till Newton genom det kända förhållandet på 
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300 Newton per Volt från kapitel 4.3. Maxkraften vid klämningsrörelsen togs fram genom att se vid 

vilket värde kraften stagnerar och klämningsrörelsen nått ändläget, detta kan ses i figur 6.1.  

 

Figur 6.1. Kraftmätning vid läge 0 mm 

6.1.2 LVDT  

LVDT-givarna och lastcellen var placerade i samma läge i horisontell riktning. LVDT ett och två var 

placerade på över respektive underverktyget i horisontell riktning. Dessa givare gav utslag under 

klämningen. LVDT tre var positionerad vertikalt på överprismat, detta innebar att lägesgivaren började 

mäta värden innan klämningsrörelsen. Därför var det viktigt att analysera grafens rörelse och hitta 

nolläget, den tiden då klämning började. Maskinen startades på olika positioner, något exakt värde på 

hur mycket överprismat färdas i vertikal riktning finns inte då alla klämningsmätningar sker från olika 

avstånd. Nolläget för LVDT 3 hittades genom att studera terrasspunkten (figur 6.2) som uppstår vid 

klämning. När nolläget hittades togs bruset som uppstår av givaren bort genom att beräkna 

medelvärdet av 10 olika mätpunkter i nolläget. Likadant gjordes vid stoppläget för att även där minska 

brus. Medelvärdet från klämstart och stopp subtraherades, detta ses i ekvation 6.1. Det som fås ut är 

värdet av deformationen som sker vid klämning. I figur 6.2 ses värdet från lägesgivare tre vid 

mätposition 400 mm. Deformationen från lägesgivare ett och två beräknades på samma sätt.  

Deformationen beräknades för alla tre givarna vid varje mätposition. 

𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑑 𝑘𝑙ä𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 =  𝑀𝐸𝐷𝐸𝐿(𝑘𝑙ä𝑚𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡) − 𝑀𝐸𝐷𝐸𝐿(𝐾𝑙ä𝑚𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝) (6.1) 

 

Figur 6.2. Vertikalförflyttning hos överprismat vid mätpunkt 400 mm 
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6.1.3 Sammanställning av mätdata 

Det gjordes sju uppmäta klämningar, resultat från dessa presenteras i tabell 6.1.  

Tabell 6.1. Sammanställning av mätdata 

 

Figur 6.3 beskriver deformationen som fås av lägesgivare ett. Lägesgivare ett är positionerad på 

överdelen på underverktyget.  

 

Figur 6.3. Graf som visar förflyttningen framåt av underverktyget 

Figur 6.5 beskriver deformationen som fås av LVDT två som mäter horisontellt på öververktyget. 

Öververktyget var inspänd på överprismat detta betyder att verktyget förflyttades i vertikal riktning 

innan klämning. Detta skapar en form av osäkerhet då LVDT två inte var placerad på underdelen av 

verktyget. Figur 6.4 illustrerar detta problem, den röda pilen beskriver lägesgivarens position innan 

maskinen förflyttar överprismat. Den blåa pilen beskriver lägesgivarens position vid klämning. På 

högersidan av figur 6.4 beskrivs deformationen med en svart kurvad linje, den beskriver att 

lägesgivarens position inte är optimal. Längre ner på verktyget är deformationen i teorin större.   
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1 0 0,51823 0,56752 0,526642 2256,17 
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6 800 0,371 0,64 0,371 185,42 

7 1600 0,496 0,626 0,33 166,48 
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Figur 6.4. Exempel deformation 

 

Figur 6.5. Graf som visar förflyttningen framåt av öververktyget 

Deformationen för lägesgivare tre beskrivs i figur 6.6 baserat på verktygsposition. Lägesgivare tre var 

positionerad vertikalt mot överprismat bakom verktygsinfästningen. I figuren syns det tydligt att en 

form av balkdeformation uppstår på överprismat vid klämning.  
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Figur 6.6. Graf som visar förflyttning av prismat i y-led 

För att kunna jämföra uppmätt data i vertikalled med kommande FEM-analyser gjordes en omvandling 

av resultatet i figur 6.6. Förflyttningen i verktygsposition 0 gjordes till nolläge och absolutbeloppet togs 

för skillnaden mellan nolläget och övriga verktygspositioner, den resulterande grafen visas i figur 6.7.     

 

Figur 6.7. Vertikalförflyttning utifrån verktygsposition noll 

Figur 6.8 beskriver den maximalt uppmätta kraften vid olika verktygspositioner. Vid läge 0 är kraften 

som störst, kraften är då 2256 N. Den minsta kraften uppstår vid läge 800 mm och den är 82 N, det kan 

bero på att verktyget satt löst vid mätningen. Den andra mätningen vid 800 mm visade att den största 

uppmätta kraften vid den positionen var 185 N. Detta betyder att den minsta klämkraften sker vid 

1600 mm och där mättes kraften upp till 166 N. Utifrån dessa mätningar kan det konstateras att vid 

position 0 mm och 400 mm av maskinen kläms det med mest kraft.  
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Figur 6.8. Graf som visar maximala krafter vid olika verktygslägen 

6.2 Resultat fem analys  

6.2.1 FEM-analys öververktyg 

Den anlagda kraften är proportionell mot deformationen, därför togs ett förhållande mellan en anlagd 

kraft och deformationen fram, vilket kunde användas för att få fram deformationen mot en specifik 

kraft. Vid 1 MPa ansatt tryck blev deformationen framåt 0,0333 mm vilket gav förhållandet 0,0333 

mm/Mpa.  Detta förhållande användes för att beräkna verktygets deformation vid olika laster som blev 

vid FEM-analys av överprismat med ojämnt fördelad last. Vid överprisma med jämnt fördelad last 

ansattes ett tryck på 3,99 MPa på verktyget och det gav en deformation framåt på 0,13 mm vid 

verktygets fot. 

Deformationen framåt hos öververktyget mättes med en LVDT-givare placerad 52 mm ovanför foten 

på verktyget. För att uppskatta vad förskjutningen blev vid verktygets fot vid mätning togs ett 

förhållande mellan deformationen vid spetsen och mätpunkten fram med FEM-analysen, förhållandet 

beräknades till att deformationen vid foten är 1,9 gånger större än vid mätpunkten. I figur 6.9 visar 

grafen hur deformationen framåt är fördelad längs verktyget med en last på 3,99 MPa. 

 

Figur 6.9. Deformation längs öververktyget med FEM 
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6.2.2 FEM-analys av prisma med jämnt fördelad last 

Resultatet av FEM-analysen kan ses i figur 6.10, bilden visar prismats deformation i y-led och man kan 

tydligt se att en båge har bildats. Tabell 6.2 visar hur prismat deformeras i olika verktygspositioner i x 

och y-led. Denna informationen jämfördes med mätningen av maskinen. 

 

Figur 6.10. Deformationsanalys i y-led 

Tabell 6.2 Deformationsanalys vid verktygspositioner 

Deformations analys vid verktygsinfästning 

Verktygsposition [mm] 0 400 800 1600 

Deformation Y-led [mm] 0,123 0,405 0,651 0,880 

Deformation X-led [mm] 0,064 0,270 0,428 0,570 

 
Vid verktygsinfästning hos prismat blev det en vinkeländring som presenteras i tabell 6.3. 

Vinkeländringen medför att verktyget förflyttas framåt. Beräkningen av vinkelförändringen beskrivs i 

bilaga E. 

Tabell 6.3. Vinkel ändring verktygsinfästning 

Vinkeländring verktygsinfästning 

Verktygsposition [mm] 0 400 800 1600 

Vinkeländring [grader] 0,016 0,014 0,023 0,024 

Förflyttning LVDT 2 position [mm] 0,046 0,041 0,067 0,070 

Förflyttning verktygsfot [mm] 0,061 0,053 0,088 0,091 
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Den totala förflyttningen beräknades med superposition där förflyttningar för prismat och verktyget 

summerades och presenteras i tabell 6.4. Det var intressant att veta hur verktyget resp. prismat bidrar 

till den totala förflyttningen, därför togs en procentuell fördelning fram och visas i tabell 6.5. 

Tabell 6.4. Totalförflyttning framåt vid LVDT 2 

Förflyttning framåt jämn last [mm] 

Position 0 400 800 1600 

Total förflyttning mätpunkt 0,178 0,379 0,563 0,708 

Total förflyttning verktygsfot 0,255 0,453 0,646 0,791 

 
Tabell 6.5. Förflyttning framåt procentuellt vid verktygs foten 

Förflyttning framåt jämn last [mm] 

Verktygsläge [mm] 0 400 800 1600 

Verktygsförflyttning av vinkeländring vid 
verktygets fot 

24% 12% 14% 12% 

Verktygets förflyttning vid verktygets fot 51% 29% 20% 16% 

Prismats förflyttning  25% 60% 66% 72% 

Total förflyttning mätpunkt 100% 100% 100% 100% 

6.2.3 Resultat ojämnt fördelad last 

I tabell 6.6 visas resultatet av den ojämnt fördelade lasten, beräkningar för vinkelförändringen 

beskrivs i bilaga E. Tabell 6.7 presenterar den totala deformationen i punkten där LVDT 2 mätte 

deformationsförändringarna, deformationen är framtagen genom superposition. Tabell 6.8 visar 

förflyttningen i procent för verktyget och prismat. 
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Tabell 6.6. Resultat FEM-analys överprisma med ojämnt fördelad last 

Deformation vid verktygsinfästning 

Verktygsposition [mm]  1600 1200 800 400 0 

Y-deformation [mm] 0,501 0,472 0,389 0,26 0,097 

X-deformation [mm] 0,340 0,320 0,260 0,180 0,050 

Vinkel förändring i grader 0,0149 0,0149 0,0144 0,0116 0,0160 

 

Tabell 6.7. Total förflyttning för ojämn last 

Förflyttning framåt ojämn last [mm] 

Position 0 400 800 1600 

Total förflyttning mätpunkt 0,260 0,246 0,314 0,395 

Total förflyttning verktygsfot 0,422 0,285 0,338 0,419 

 
Tabell 6.8. Förflyttningsandel i procent för ojämn last vid verktygsfot 

Förflyttning framåt ojämn last [mm] 

Läge [mm] 0 400 800 1600 

Verktygsförflyttning av vinkeländring vid verktygsfot 14% 16% 16% 14% 

Prismats förflyttning  12% 63% 77% 81% 

Verktygets förflyttning vid verktygsfot 74% 21% 7% 5% 

Total förflyttning verktygsfot 100% 100% 100% 100% 

6.3 Sammanställning av resultat 

I figur 6.11 jämförs förflyttningar i y-led (koordinatsystem kan ses i figur 1.7) mellan FEM-analyserna 

(tabell 6.2 & 6.6) och uppmätta förflyttningen (figur 6.7). Där FEM med jämn last visas med blå kurva, 

FEM med ojämn last med orange kurva och den uppmätta förflyttningen med grön kurva. 

Alla dessa tre kurvor visar ungefär samma förflyttningsrörelse. Det som skiljer förflyttningen i de olika 

kurvorna i grafen är den anlagda tryckkraften under mätningen samt i FEM-analyserna. Därför 

skapades figur 6.12 där FEM-analysernas värden är nerskalade för att passa mätvärdet från lägesgivare 

3. Då analysen är linjär går det att skala ner förflyttningen med en konstant för att uppnå ungefär 
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samma förflyttning. Tryckkraften som ansätts under FEM-analyserna är den maximala kraften som 

maskinen klarar att trycka med. Då kraften som ansattes vid mätningarna är grovt approximerad till 

halva maxkraften så betraktas kraften som okänd för att inget specifikt värde kunde fås. Figur 6.12 

visar hur alla tre kurvorna har ungefär samma form och värden.  

 

Figur 6.11. Förflyttning av prisma i y-led 

 

Figur 6.12.Nerskalad förflyttning av prisma i y-led 

I figur 6.13 jämförs det uppmätta resultatet från LVDT 2 på öververktyget med en FEM-analys med 

jämnt fördelad last och en med ojämnt fördelad last. Förflyttningar i x-led visas i figur 6.13 och 

koordinatsystem kan ses i figur 1.7.  
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Figur 6.13. Förflyttning vid mätpunkt för LVDT 2 

 Hållbar utveckling  
Råstål producerat i Sverige släppte år 2017 ut 0,6 kg kväveoxider per ton producerat råstål, vilket totalt 

motsvarar 2000 ton kväveoxider per år (Jernkontoret (2019). Genom att utvärdera hur väl FEM-

analyser stämmer med uppmätta värden för en befintlig produkt kan snävare dimensioneringar med 

mindre materialåtgång tillämpas för framtida produkter. Det gör att både tillverkningskostnaden och 

miljöavtrycket kan minskas.  

För kantviksmaskinen kan FEM-analyserna också användas vid utvärdering av förskjutning av 

plåtskivor, förskjutningar kan ge felbockningar så material måste kasseras. Kan förskjutningen minskas 

blir också risken för att plåten bockas fel mindre, vilket leder till mindre materialspill.  

 Diskussion 

8.1 Mätning 

Underverktyget hade inte tillräckligt stora ytor att montera trådtöjningsgivare på, därför kunde inte 

detta verktyg användas som lastcell. Dessutom blockeras underverktyget av böjprismat på framsidan 

vilket också bidrar till svårare placering av givare. Hade både över- och underverktyget använts som 

lastceller skulle kraftmätningen från dessa kunnat jämföras och om då ingen större skillnad finns ökar 

sannolikheten för att lastmätningen är korrekt.    

Under mätningen konstaterades att lastcellen var känslig för hur plåten placerades under foten, med 

plåt under hela foten registrerades ingen kraftökning vid klämningen och med en plåt under 

framkanten av foten registrerades en ökande kraft. Detta berodde på att vid kalibrering av lastcellen 

antogs godtyckligt att kraften var placerad i främre delen av verktygets fot samt att med last över hela 

foten blev komprimeringen av verktyget vid trådtöjningsgivarna inte tillräckligt stor för att ge en 

utslagsförändring vid mätningen. Då lastcellen påverkades av plåtens placering antas att de uppmätta 

värdena inte stämmer med verkligheten, däremot antas att de insamlade kraftvärdena kan användas 

till att se hur kraften fördelas mellan olika punkter längs prismat vid analys av deformationer och kraft 

vid klämningsrörelsen. 
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Vid mätning fanns möjlighet att använda tre LVDT-givare, det begränsade antalet mätpunkter då det 

inte fanns tid till att placera om LVDT-givarnas positioner. Hade tid funnits skulle det ha varit intressant 

med deformationsmätning på underprismat.  

Mätresultatet visade att en stor del av kraften är placerad i ytterkanterna, i tabell 6.1 visas att kraften 

är i princip konstant mellan 1600 och 800 mm och ökar drastiskt mellan 0 och 400 mm. Detta kan bero 

på att överprismat deformeras så att verktygslägen mot mitten inte klämmer i framkant, därav nästan 

ingen kraftändring. Det konstaterades också vid dessa positioner att verktyget med trådtöjningsgivare 

och närliggande verktyg satt löst då det gick att känna ett glapp i verktygens infästning när handkraft 

ansattes på verktygen. Mätningen vid dessa positioner gjordes flera gånger och resultatet blev då 

detsamma, alltså var detta inget tillfälligt resultat. Även detta tyder på att prismat är det stora 

problemet gällande klämningen av verktyg. Om inte verktygen håller plåten fast i positioner kan den 

förflyttas och skapa ojämna bockningar.  

8.2 FEM 

Det valdes att göra linjära FEM-analyser av överprismat och verktyget. Anledningen är att 

spänningarna inte överskrider sträckgränsen för materialen och att denna typ av analys är tidseffektiv 

och enklare att genomföra än olinjära analyser. Det som blir fel i den statiska analysen är att de anlagda 

krafterna verkar över en specifik yta och riktning, egentligen borde ytan kraften är anlagd mot 

förändras och likaså kraftens riktning. Det beror ex. på att verktyget är lite vinklat så att framkanten 

på foten klämmer först.  

Det gjordes flera analyser av prismat och det kan konstateras att en möjlig förenkling är att exkludera 

förstärkningarna inuti prismat, då detta gav ett snarlikt resultat. Det kan användas vid framtida mer 

komplexa analyser med ex. flera sammansatta detaljer. 

Två analyser av prisma gjordes, en med en jämnt fördelad last och en med ojämnt fördelad last. Genom 

att jämföra resultaten från analyserna med det uppmätta resultatet kan konstateras att analysen med 

den ojämnt fördelade lasten får en förflyttning framåt av verktyget som är mer likt det uppmätta 

resultatet. Båda analyserna pekar på att prismat generellt bidrar mest till förskjutningen och då främst 

att den tenderar att flyttas framåt i verktygsinfästningen. Det beror på att balken böjs i kombination 

med ett vridande moment. Däremot är storleken på deformationen mycket mindre hos FEM-

analyserna, detta kan bero på att något i ex. infästningen av prismat bidrar till en större deformation.  

Ytterligare FEM-analyser bör göras med underprismat då underverktyget enligt resultatet från 

mätningen också förskjuts framåt. Eftersom både över- och underprismat sätts under press kan det 

vara bra att se hur de påverkar varandra under klämningsrörelsen.  

8.3 Framtida arbete 

Enligt FEM-analyserna är generellt det största problemet att prismat förflyttar sig framåt och böjs vid 

klämningen. Ett bidragande problem är att klämningen och kraften som trycker ned prismat i 

klämningen inte är i linje med varandra, detta skapar moment som vrider prismat. Anledningen till att 

kraften är positionerad på det sättet beror på att prismat kan rotera ett halvt varv för byte av 

verktygsset och då är angreppspunkten för klämkraften placerad mellan dessa.   
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Framtida mätningar kan inneha mer avancerad teknik som digital image correlation. Denna mätmetod 

kostar väldigt mycket pengar att använda, dock ger den bättre resultat och en helhetsbild av problemet 

i en mer avancerad analys. 

En annan form av mätning kan göras, där halva maskinen mäts samtidigt med flera LVDT-givare samt 

lastceller i olika positioner. Detta ger en bättre mätning, då ett problem är att klämningskraften i 

maskinen kan variera mellan olika klämningscykler.  

Förslag på åtgärder hos maskinen: 

• I gränssnittet till maskinoperatören kan en varning eller notering läggas till, så att om 

operatören anger en högre klämkraft fås information om att det kan leda till sämre precision. 

• Omkonstruktion av roteringen av prismat så kraften hamnar mer i linje med klämningen.  

Förslag på fortsatta mätningar och simuleringar: 

• Mer avancerad mätning t.ex. DIC  

• Mätning med en färdig lastcell alt. förbättrad version av den egentillverkade lastcellen för att 

få ut kraften.   

• Genomföra mätning av deformationen i rotationsmekaniken för överprismat.  

• Genomföra en liknande analys av underprismat som denna rapport har gjort med överprismat. 

• För att närmare undersöka spänningsfördelningar och deformationer hos överprismat 

rekommenderas att efterlikna den uppmätta lastfördelningen.   
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Bilagor 

Bilaga A - Planering 

Inledningsvis gjordes en planering för arbetets olika faser och dess undergrupper. Detta baserades på 

initialt givna datum för examinationsmoment för kursen och när mätningen av maskinen skulle 

genomföras. De olika momenten som inte var knuta till specifika datum tilldelades en uppskattad 

arbetsperiod och denna placerades så att moment med specifika datum skulle kunnat genomföras. 

Den ursprungliga planeringen visas i bilaga A.A. I bilaga A.B visas den slutgiltiga planeringen, främsta 

anledningen till att mycket i planeringen blev förskjutet berodde på byte av mätmetod och att 

införskaffning av mätutrustning och iordningställande av den tog längre tid än förväntat. 

 

Bilaga A.A. Ursprunglig planering 
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Bilaga A.B. Slutgiltig planering 

  

Veckonumer 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Fas 1 Inldening

Mindre litteratur studie

Specifikation

Tidsplanering

Inl. Specifikation

Fas 2 Mätmetoder

Litteratur studie

Anskaffning utrustning

Mätning

Sammanställa mätningar

Fas 3 FEM

Litteraturstudie

Sammanställ första del av 

rapport

Inl. första del av rapport

FEM-simulering

Jämför FEM med uppmätt 

resultat

Fas 4 Sammanställning

Förbättringsförslag

Opponering & Peer review 

Sammanställa rapport

Inl. prel. slutrapport

Förbereda presentation

Slut presentation

Förbered utställning

Utställning

Ev. korrigeringar av rapport

Slut inlämning rapport
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Bilaga B – Konvergensanalyser 
Bilaga B.A. Konvergens test 

Konvergens test halva prismat utan stöd på insidan 

Approximation av global storlek Element Magnitud 

deformation 

Spänning 

22 56014 1,05825 11,6772 

24 45222 1,05714 11,5472 

26 36280 1,05689 11,5392 

Konvergens test hela prismat 

Approximation av global storlek Element Magnitud 

deformation 

Spänning 

25 86820 1,04677 11,67 

23 104011 1,04793 11,7009 

21 132775 1,04948 11,746 

 

Bilaga C - FEM lastberäkning 
Bilaga C.A. Förflyttning framåt FEM jämn last 

Förflyttning framåt FEM jämn last [mm] 

Läge [mm] 0 400 800 1600 

Verktygsförflyttning av vinkeländring vid 
mätpunkt 

0,046 0,041 0,067 0,07 

Verktygets förflyttning vid mätpunkt 0,068 0,068 0,068 0,068 

Prismats förflyttning 0,0637 0,2698 0,4282 0,5703 

Total förflyttning mätpunkt 0,1777 0,3788 0,5632 0,7083 
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Bilaga C.B. Förflyttning framåt jämn last 

Förflyttning framåt jämn last [mm] 

Läge [mm] 0 400 800 1600 

Verktygsförflyttning av vinkeländring vid 
verktygets fot 

0,061 0,053 0,088 0,091 

Verktygets förflyttning vid verktygets fot 0,13 0,13 0,13 0,13 

Prismats förflyttning  0,0637 0,2698 0,4282 0,5703 

Total förflyttning verktygsfot 0,2547 0,4528 0,6462 0,7913 

 

Bilaga C.C. Ojämn last, deformation vid mätpunkt 

Förflyttning framåt ojämn last [mm] 

Läge [mm] 0 400 800 1600 

Verktygsförflyttning av vinkeländring vid mätpunkt 0,046 0,035 0,041 0,043 

Prismats förflyttning  0,05 0,18 0,26 0,34 

Verktygets förflyttning vid mätpunkt 0,164 0,031 0,013 0,012 

Total förflyttning mätpunkt 0,26 0,246 0,314 0,395 

 

Bilaga C.D. Ojämn last, deformation vid verktygsfot 

Förflyttning framåt ojämn last [mm] 

Läge [mm] 0 400 800 1600 

Verktygsförflyttning av vinkeländring vid verktygsfot 0,061 0,046 0,053 0,057 

Prismats förflyttning  0,05 0,18 0,26 0,34 

Verktygets förflyttning vid verktygsfot 0,311 0,059 0,025 0,022 

Total förflyttning verktygsfot 0,422 0,285 0,338 0,419 
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Bilaga D - Beräkning ojämnt fördelad last 

För att efterlikna fördelningen av den uppmätta lasten ansattes flera olika tryck över 

verktygsinfästningen. Först delades ytan för verktygsinfästningen vid lägena 200, 600 och 1000 mm 

enligt bilaga D.A. De röda pilarna i bilaga D.A markerar positionerna där kraften mättes upp på 

maskinen. Staplarna i bilaga 8 representerar de olika tryck som ansattes och dessa är baserade på 

kraften för respektive pil. 

 

Bilaga D.A. Uppdelning ojämn last 

De uppmätta krafterna är inte tillförlitliga med avseende på krafternas storlek. Däremot användes 

fördelningen av kraften vid de olika positionerna till att fördela den maximala kraften på 230 kN. 

Fördelningen beräknades genom att multiplicera kraften Fu för aktuell position med längden Li för 

tillhörande uppdelning enligt bilaga D.B. Andelar i procent beräknades för samtliga Fu multiplicerat 

med Li. Då prismat var symmetriskt och fördelningen avser halva prismat så används halva maximala 

kraften, vilket är F = 115 kN. Med procentfördelningen fås kraften för aktuell position och trycket 

beräknas genom att dividera med Li multiplicerat med bredden 35 mm.  

Bilaga D.B. Tabell för lastfördelningen 

 
Position Li Fu Fu*Li % F*% (N) Mpa 

 
0 200 2307,88 461576 57% 65420,29 9,345756 

 
400 400 439,39 175756 22% 24910,33 1,779309 

 
800 400 185,42 74168 9% 10512,01 0,750858 

 
1600 600 166,48 99888 12% 14157,37 0,67416 

Summa 
   

811388 
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Bilaga E - Beräkning av vinkelförändring 

Vinkelförändringen beräknades genom att avläsa förflyttningen vid punkterna A och B i bilaga E.A. 

Punkten A omvandlades till nolläge genom att ta förflyttningarna i B subtraherat mot A, det gav värdet 

för y i bilaga 10. Längden mellan A och B var känd vilket var hypotenusan i den rätvinkliga triangeln i 

bilaga 10, med funktionen ”sin” kunde vinkel a beräknas.    

 

Bilaga E.A. Illustration för vinkeländring vid verktygsinfästning 


