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I 

 

ABSTRACT  

 

Comeco manufactures manual bending machines for rebar up to 40 mm Ø. There are two other 

types of bending machines on the market today, which is the fully automatic, and the semiauto-

matic, but these machines comes with high price tag. 

 

The working of the operator can more efficient by automating the entry process of the rebar to 

Comeco’s manual bending machine.  

However, an automated method would be in the form of an external addition.  

 

Based on a survey of the necessary functions, which are then refined into a product develop-

ment process, to become components.  

These components have then been compiled into an input machine that can handle the input of 

rebar which matches the capacity of Comeco's bending machine B40-PLC. It also includes the 

market's biggest length standard, which is 12 m long rebar. The input machine is supposed to 

be a flexible attachmnt in a flow process; therefore, the machine can vary between a manual 

machine and automated machine. It is up to the user to choose grade of the automated process.  

 

Through active applicability of the necessary product development methods in the process, be-

ginning with a survey of the market, to the shape of the concept that is based on solving the 

necessary features, which are further specified in the product generation phase. The compo-

nents selected achieves requirements, by studying the theory needed for machine elements and 

base the choices of the strength of materials and machine elements calculations. 

 

A prototype of the machine has not been made, it is recommended to build a prototype to test 

the components' interaction. Depth studies of PLC controls does not take place in this project 

but are recommended for further studies and possible functional data modifications to the con-

trol system. 

 

 

 

  



II 

 

SAMMANFATTNING 

 

Comeco tillverkar manuella bockningsmaskiner för armeringsjärn som är upp till 40 mm 

tjocka. På marknaden idag finner man hel- och semiautomatiserade bockningsmaskiner men för 

dom är prislappen hög. Arbetsprocessen för operatören kan effektiviseras genom att automati-

sera inmatningsprocessen för bockningsjärnet till Comecos manuella maskin. Dock är behovet 

för automatiseringen i form av ett externt tillägg. Utifrån en kartläggning av nödvändiga funkt-

ioner som sedan förädlats i en produktutvecklingsprocess, till att bli komponenter. Har dessa 

sammanställts till en inmatningsmaskin som klarar av inmatningen av armeringsjärn som 

Comecos bockningsmaskin, B40-PLC, är avsedd för. Det innefattar även marknadens största 

längdstandard som är 12 m långa armeringsjärn. Inmatningsmaskinen är tänkt att vara en flexi-

bel sammankoppling i en flödesprocess, som antigen kan vara manuell eller automatiserad. 

Valbarheten för hur automatiserad inmatningsprocessen ska vara, är då upp till användaren. 

Genom aktiv tillämplig av nödvändiga produktutvecklingsmetoder i processen som börjar med 

en undersökning av marknaden, till att forma koncept som är baserade på att lösa de nödvän-

diga funktionerna, vilka vidare specificeras i produktgenereringsfasen. Komponenterna väljs 

och uppnår kraven genom att bland annat studera nödvändig teori för maskinelementen och 

grunda valen på hållfasthetslära och maskinelementsuträkningar.  

 

En Prototyp för maskinen har ej tagits fram. Vilket rekommenderas för att testa komponenter-

nas samspel. Fördjupade studier för PLC-styrning tar ej plats i detta projekt och rekommende-

ras för vidare studier och eventuella funktionella dataanpassningar till styrsystemet. 
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1. INLEDNING 
 

 

 

1.1. Bakgrund 
 

Comeco AB tillverkar bockningsmaskiner till armeringsjärn. Dessa bockningsmaskiner är av va-

rumärket Bendof. Armeringsjärnet placeras och matas in manuellt av maskinoperatören. Comeco 

vill vidareutveckla sina bockningsmaskiner för att kunna möta sina konkurrenter ute i Europa 

och i världen. Comecos bockningsmaskiner är kända för sin höga kvalitet och prestationsförmåga 

och på grund av det är prislappen hög för bockningsmaskinen. Bland konkurrenterna sticker de 

automatiserade bockningsmaskinerna ut i mängden. Dock är dessa väldigt dyra och håller ett 

högt andrahandsvärde. Man finner även de kinesiska maskinerna som är väldigt billiga men som 

inte håller samma kvalité. De mest kända maskinerna är de som kommer ifrån bland annat Spa-

nien och Italien. Dessa har bra kvalitet men håller inte lika länge som Comecos maskiner. 

Comeco ligger bra till i Skandinavien och planerar att börja marknadsföra medelvarianten av 

bockningsmaskinerna (som bockar upp till 20 mm armeringsjärn) för att få in en fot på den euro-

peiska marknaden. Företaget vill dock vidareutveckla maskinerna innan de ger sig ut till en ny 

marknad. Intressanta utvecklingsområden för Comeco är inom ergonomi och säkerhet. Förutom 

bockningsmaskiner tillverkar de även byggtorkar och armeringsklipp. 

 

 

1.2. Problemformulering 
 

Inmatningen sker manuellt. Det ger sämre precision för måtten. Dock är bockningen semiauto-

matiserad. Vilket innebär att operatören ställer in bockningsvinkel och maskinen bockar sedan 

armeringsjärnet när operatören ger kommandot. Genom att automatisera processen för inmat-

ningen kan operatörens arbete begränsas till bockningen. Vilket också bör leda till att operatörens 

uppgift blir ergonomisk då operatören inte längre behöver bära upp och placera armeringsjärnet 

manuellt.  

 

 

1.3. Syfte & Mål 
 

Målet är att åstadkomma en lösning för inmatningen av armeringsjärn, genom tillämpning av 

kvalificerade produktutvecklingsverktyg och metoder i en produktutvecklingsprocess. Samt med 

hjälp av ingenjörsvetenskap såsom hållfasthet, materiallära och maskinelement. 

 

 

1.4. Frågeställningar 
 

 Kan inmatningsprocessen automatiseras genom en/ett- extern maskin, robot eller verktyg 

utan att modifiera den befintliga bockningsmaskinen? 

 För vilken av Comecos bockningsmaskiner kan lösningen tillämpas, och kan det vara en 

lösning för båda deras maskiner? 

 Kommer det framtagna konceptet att hålla samma kvalitet som den befintliga maskinen?  
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1.5. Avgränsningar  
 

 Behovet av en automatiserad inmatningsprocess är given. 

 Lösningen ska vara i form av externa tillägg. 

 Bockningsmaskinerna ska ej modifieras. 

 Nya hål för infästningar och liknande nödvändiga åtgärder får förekomma, utan att på-

verka befintliga funktioner i maskinen. 

 Hur processen ser ut före inmatningsdelen ska ej ingå i lösningen, dock bör det beaktas. 
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2. Teoretisk Bakgrund & Lösningsmetoder 
 

I detta kapitel beskrivs teoretisk fakta och de metoder som använts i samband med projektet. 

 

 

2.1. Planering 
 

Genom att planera projektet får man en god översikt över vad som ska göras. En noggrann pla-

nering av ett projekt ger dessutom alla involverade parter, såsom projektmedlemmar och upp-

dragsgivare bra förutsättningar att optimera flödet i arbetsgången. Genom en detaljerad uppdel-

ning av projektinnehållet, får man en bra struktur inom tidsramarna. 

En tidslinjeplanering används för att kartlägga delar i projektet i en tidslinje. En tidslinje kan 

presenteras både genom grafer eller punkt-listor, sorterade efter tiden. Ett Gantt-schema är ett 

verktyg som ger en heltäckande insikt i både projektinnehåll och tidsgång. I ett Gantt-schema 

kan man också presentera det faktiska utfallet av arbetad tid och jämföra det med den planerade 

arbetsgången (Österlin, 2010). 

 

I detta projekt har en tidslinjeplanering använts för att göra grova översikter över kommande 

faser, som sedan vidarespecificerats mer noggrant i nya tidslinjer för att införa dessa i ett Gantt-

schema som har varit väldigt givande som en omfattande planering med alla detaljer i en och 

samma dokument. 

 

 

2.2. Marknadsundersökning 
 

En process som går ut på att samla nödvändig information om hur marknadens lösningar ser ut. 

Marknadsundersökningen är en form av studie och analys av marknadens produkter och tjänster. 

Genom en marknadsundersökning kan man försäkra sig om att tillhandhålla den nödvändiga in-

formationen, för att sedan kunna förstå vilka hinder och problem som finns och även vilka kon-

kurrenter man har i den marknaden. Med en marknadsundersökning kan man även få information 

om tidigare, nuvarande och potentiella kunder. Enligt (Entrepreneur, 2016) ger en välutförd 

marknadsundersökning möjligheten att tackla marknadsförings problem. Data som samlas under 

en marknadsundersökning ger grunden för en bra marknadsföring. 

Informationsrik datainsamling kan tillhandahållas genom att tillämpa intervjuer på olika sätt, 

såsom studiebesök eller personliga intervjuer. Datainsamling genom kvalificerade källor på in-

ternet ger välgrundade argument och belägg för studier i marknadsundersökningen (AllBusiness 

Editors, 2016). 

 

I detta projektarbete kommer marknadsundersökningen främst till nytta för en förundersökning 

till rapportens inledning och datainput i produktutvecklingsverktyg såsom funktionsanalys, QFD 

och kravspecifikation. Det är informationen i dessa verktyg och definitioner som formar lös-

ningsförslaget. För att säkra kvaliteten krävs också en datainsamling som ger belägg för kon-

struktionsberäkning. Marknadsundersökningen kommer att presentera all data som kommer ifrån 

intervjuer, studiebesök och relevant information ifrån internet-källor. Kapitlet är tänkt att fungera 

som referensobjekt för all data-input i de andra metoderna. Därför kommer all data som inte 

härleds i andra delar av rapporten att finnas i marknadsundersökning. 
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2.3. Funktionsanalys 
 

För att kartlägga de nödvändiga funktionerna för produkten, delar man upp dessa i huvudfunkt-

ion, delfunktion och stödfunktion. Huvudfunktionen är själva syftet med produkten. Tillexempel 

är hörlurarnas huvudfunktion är att lyssna på ljud. För att uppnå huvudfunktionen krävs funkt-

ioner som är nödvändiga för att huvudfunktionen ska fungera. Tillexempel för att kunna lyssna 

på ljud krävs en ljudkälla och högtalare. Dessa är då delfunktioner som gör att det går att lyssna 

på ljud. En stödfunktion är inte nödvändig för huvudfunktionen men viktig för kunden. Stöd-

funktionen kan då ange formen, som tillexempel att produkten ska ha organisk form (Österlin, 

2010). 

 

I detta projekt är det viktigt att lösningen enbart har nödvändiga funktioner och komponenter. 

För att undvika komponenter som inte är nödvändiga är det viktigt att specificera vad det är som 

produkten ska leverera. Funktionsanalysen ger då förebyggande information om vilka funktioner 

det är som man ska fokusera på och uppnå. Den ger också förebyggande information till tekniska 

krav som utförligt ska specificeras i kravspecifikationen. Utifrån marknadsundersökningen kom-

mer data att analyseras genom bland annat brainstorming för att ta fram rätt funktioner till funkt-

ionsträdet. 

 

 

2.4. Kravspecifikation 
 

En kravspecifikation anger specifikationer som gäller för produkten. Den ska tydligt ange vad 

produkten ska uppnå i bestämda och tekniskt mätbara mått. Däri ska även ingå produktens be-

gränsningar och tillgänglighet. Man ska enligt (Liljeqvist, 2016) använda sig av skall- och bör- 

krav. Enligt (SABO, 2016) ska ett skall-krav vara en formulering som är realistiskt, absolut och 

mätbart. Om kravet inte uppfyller alla tre bestämmelser för hur ett skall-krav definieras, är det 

ett bör-krav. (Liljeqvist, 2016) menar att bör-krav inte måste uppfyllas och ger kriterier för ut-

värdering. Kravspecifikationen ska inledas med en kort bakgrund samt en produktbeskrivning. 

Sedan ska kravställningen beskrivas. Krav som ska vara med är bland annat marknadskrav och 

produktkrav, vilka kan beskrivas genom att ange dimensioner, temperaturer, leveransvillkor och 

säkerhetsföreskrifter. Även om man kan använda sig av bör krav, är det viktigt att först och 

främst sträva efter att formulera kravet som ett skall krav. 

 

Kravspecifikationen ska i detta projekt användas som ett dokumentationsverktyg för att klargöra 

riktlinjerna för konceptets form och funktion. Till en början kommer data att specificeras i krav-

specifikationen utifrån marknadsundersökningen, och sedan aktivt ta fram fler krav och förtyd-

liga de befintliga allt eftersom man kommer längre i projektet. Dokumentet kommer hela tiden 

att fungera i samspel med de andra metoderna. Speciellt med QFD och funktionsanalys. Därav 

kommer dessa hela tiden att komplettera varandra. Det är viktigt att marknadsundersökningen är 

så innehållsrik som möjligt för att få en bra kravspecifikation från grunden. 
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2.5. QFD 
 

I en Quality Function Deployment viktar man kundkrav och produktegenskaper mot varandra 

och mot konkurrenter. I detta verktyg omvandlas kundkraven till mätbara produktegenskaper 

(Ullman, 2010). När QFD huset är färdigt, kan denna analyseras och vidare redigeras med syftet 

att optimera värdena. När man utför en QFD är syftet att identifiera kvalitetsbehovet i tekniskt 

mätbara termer. 

 

QFD i detta projekt ska användas för att se hur viktiga egenskaperna är i förhållande till kund 

och användare. QFD kommer också visa hur bra konkurrenterna uppfyller kraven, vilket gör att 

den egna produkten kan jämföras med dessa för att se vilka egenskaper som eventuellt behöver 

förbättras. Kravspecifikationen kommer att uppdateras genom att ta fram nya och eventuellt vi-

dare specificera kraven, utifrån resultatet i QFD. 

 

 

2.6. FMEA 
 

Failure mode effects analysis förkortat FMEA är ett verktyg som används för att analysera po-

tentiella fel på en produkt eller tjänst, speciellt sådana fel som kan påverka kunden. 

Felen analyseras och prioriteras efter allvarlighetsgrad, hur ofta felen/problemet uppstår och hur 

pass lätt de är att upptäcka (Salonen, 2016). 

 

Genom att använda FMEA kan man få en god syn på vilka problem en produkt har och även vad 

som orsakar dessa fel. Genom att använda sig av FMEA kan man därför hitta lösningar på pro-

blem som inte var kända vid utvecklingen av en produkt. 

 

Inom projektets ramar bör en enkel och simplifierad FMEA ingå för att på ett effektivt sätt upp-

lysa om potentiella problem som kan behöva undersökas i framtiden. 
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2.7. Konceptgenerering 
 

Ett koncept är en illustration av en lösning på ett problem. Ett koncept behöver inte fungera utan 

dess uppgift är att demonstrera hur lösningen kan se ut. Ett produktkoncept kan göras på olika 

sätt, en modell eller en skiss på hur den kan se ut, med en ungefärlig beskrivning på funktional-

iteten, teknologin bakom lösningen och formen på produkten (Ullman, 2010). 

 

Det som är viktigt att tänka på vid genomförandet av en konceptgenerering är att klargöra pro-

blemet, för att få en klarare bild av vad man egentligen ska lösa. Genom att från första stadiet 

samla tillräckligt specificerade mål och krav kan man få klart för sig vad som ska uppnås i kon-

ceptgenereringen (Lövgren, 2016).  

 

Under konceptgenereringsfasen genomgås olika steg för att förfina och utveckla de koncept som 

har genererats. Konceptgenereringen går igenom faser som slutligen leder till ett slutligt koncept 

(Ullman, 2010). Det kan hända att man måste gå tillbaka några steg för att ytterligare utveckla 

koncept som figur 1 visar.  

 

 
Figur 1. Utdrag från (Ullman, 2010) 
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2.8. Konceptutvärdering 
 

Efter genomförandet av konceptgenereringen får man flera koncept att arbeta med. Dessa kon-

cept är baserade på de data man i tidigare skede samlade för att kunna genomföra detta steg i 

PU-processen. Koncepten kan variera i sina utföranden, vissa koncept kan uppfylla en eller flera 

krav som var satta på slutprodukten, på så vis kommer flera av koncepten som genererades vara 

mindre dugliga än andra koncept att jobba vidare på. Därför finns det olika systematiska metoder 

att kunna utvärdera dessa koncept på ett opartiskt sätt (Ullman, 2010).  

 

Pugh konceptval är en metod som används för konceptutvärdering. Metoden går ut på att hitta 

det mest lämpliga lösningen på ett problem på ett systematiskt sätt. 

 

Figur 2 illustrerar en Pugh-matris för utvärdering av koncept, genom att jämföra den befintliga 

lösningen med de koncepten som ska evalueras. Genomförandet går ut på att poängsätta hur väl 

den befintliga lösningen uppfyller kraven, sedan jämför man med de alternativa lösningarna och 

graderar mellan -1, 0 och 1, där -1 är dåligt, 0 innebär ingen förändring och 1 betyder förbättring. 

På så vis kan man efter genomförandet av Pugh-matris tydligt se vilket av koncepten som är den 

bästa. 

 

En fullständig Pughs matris kommer att tillämpas för att jämföra de framtagna koncepten med 

varandra. 

 

 

 
Figur 2. Pugh-matris exempel (whatissixsigma.net, 2016) 
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2.9. Computer Aided Design 
 

Computer Aided Design (CAD) är diverse program som används för att konstruera och illustrera 

produkter på en 3-D värld. Konstruktionen sker med hjälp av en dator. Konstruktionen brukar 

oftast idag ske på en 3-D värld, alltså X,Y, Z (3 dimensionell plan) (Österlin, 2010).  

 

Genom att använda CAD kan man bygga den färdiga produkten med alla detaljer och mått på en 

dator, som man sedan kan simulera rörelser och hållfasthet på (Ullman, 2010). 

 

CAD är ett sofistikerat program som förser utvecklare med precision och med data som man 

egentligen inte kan få om produkten inte tillverkas på riktigt. En av många fördelar med CAD är 

kostnadsbesparingar, för att man i tidigt skede kan hitta lösningar på många problem innan själva 

produkten tillverkas genom olika simuleringar och beräkningar som CAD gör (Ullman, 2010). 

 

Solidworks kommer att användas för CAD-modellering då det är den primära programvaran för 

CAD på Mälardalens Högskola. 

 

 

2.10. Programmable logic controller 
 

Programmable logic controller förkortat för PLC-styrsystem eller bara PLC är ett styrsystem som 

används för diverse maskiner eller motorer. PLC är ett system som är lätt att programmera för 

olika applikationer på maskiner i industrin. Enligt (ABB, 2016) är PLC-styrsystemet i princip en 

liten dator som sköter en enkel form av automation. Igenkänningen hos PLC-styrsystemet sam-

arbetar med olika givare och sensorer som tillsammans skapar en automatiserad applikation. 

PLC-systemet programmeras med hjälp av en dator (ABB, 2016).  

Detta system kommer till nytta till koncepten som kommer genereras under detta arbete. Come-

cos bockningsmaskiner använder sig av PLC-styrsystem (COMECO, 2016). 

 

 

2.11. Maskinelement, material & konstruktion 
 

Nedan beskrivs korta teorier och metoder som är nödvändiga för de maskinelement, material och 

konstruktion som behandlats i projektet. 

 

Distributionsnät 

Enligt (Norhammar & Stenborg, 2016) är fördelningen i distributionsnätet fördelad till att enligt 

svenskstandard ge en 3-fasledning med spänningen 400/230 V. Där 400 V är huvudspänningen 

och 230 V fasspänningen. 

 

Kugghjul 

Kugghjul är maskinelement som överför axiella krafter. Genom kugghjul kan man förutom att 

åstadkomma en högre eller lägre utväxling, även byta rotationsriktning i samma plan. Rotations-

riktningen kan också bytas eller utväxlas till andra ortogonala plan med hjälp av koniska kugg-

hjul (howstuffworks.com, 2016). 
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Sammanfogning för metall 

(BE Group Sverige, 2016) menar i Byggstålshandboken att metall sammanfogas bäst genom 

svetsning eller skruvförband. De poängterar att sammanfogningsmetod bör väljas efter konstruk-

törens övervägande av faktorer som sammanfogningen medför. Ett gott råd om hur man kan välja 

sammanfogningsmetod förmedlas också i Byggstålshandboken, ’’En allmän regel för stålbyg-

gare är att man svetsar på verkstaden och skruvar på byggplatsen.’’ (BE Group Sverige, 2016). 

 

Byggstål 

Byggstål omfattar olika typer av stål-produkter som används i syfte att bilda bärande konstrukt-

ioner (BE Group Sverige, 2016). Inom ramen för byggstål finner man stålprodukter med olika 

former och profiler, som alla har sina finesser för olika ändamål. Se figur 3 som visar olika typer 

av stålprodukter. 

 

 

 
Figur 3. bild från Byggstålshandboken (BE Group Sverige, 2016). 

 

Armeringsstål 

Armeringsstål används flitigt för att stärka konstruktioner. Armeringen tar upp spänningar och 

ökar hållbarheten mot sprickbildningar och andra konstruktionspåfrestningar. Armeringen är av 

seghärdat stål och finns i raka längder eller i rullar, som kallas för coils. Armeringsstål kallas 

även för armeringsjärn. Dess yta kan vara slät men är oftast av räfflat mönster, se figur 4 (BE 

Group Sverige AB, 2016) 

 

 
Figur 4. Armeringsjärn. Bild från Armeringshandboken (BE Group Sverige AB, 2016) 
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3. Tillämpad Lösningsmetodik 
 

Under detta avsnitt redovisas arbetsgången av projektet. 

 

 

3.1. Planering 
 

En kombinerad användning av en översiktlig- samt en detaljerad planering används i detta pro-

jekt. Genom att kartlägga faser i en tidslinjeplanering (Figur 5) fick man först en grov bild av 

hur länge varje fas ska vara. Dessa lades sedan in i ett Gantt-schema (bilaga 1), där man kunde 

planera dessa faser mer detaljerat. En klarare bild av projektet fick man när faserna blev specifi-

cerade i form av processer som behövs för att fasen ska kunna uppfattas som genomförd. I Gantt-

schemat angavs även hur länge det tog att utföra arbetet, och hur många timmar som lagts ned. 

 

Processerna för metoderna planerades kontinuerligt och utfördes i interaktion med varandra. Ny 

data från ett verktyg används för att uppdatera det andra verktyget. Vilket innebär att metoder 

och verktyg går i cykel-processer (Figur 6). 

 

Veckovist specificerades det som är planerat i Gantt-schemat i parallella tidslinjeprocesser med 

milstolpar. Det är bra för att hela tiden kartlägga de detaljer som eftersöks från respektive metod.  

 

 
Figur 5. Den planerade tidslinjeprocessen 

DATA

QFD

 
Figur 6. Visar hur olika processer är i kontinuerlig samspel. 
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3.2. Marknadsundersökning 
 

I jakt efter kund- och marknadskrav utfördes studiebesök, intervju och internetbaserad informat-

ionssökning. Informationen har sedan delats upp i kategorier för inom vilket område informat-

ionen kan användas. Marknadskraven har innefattat information om konkurrenter och användare. 

Kundkraven innefattade krav som ställs av beställaren. Dessa krav kommer sedan att värderas 

och dokumenteras i andra verktyg. 

 

För att få bättre förståelse över hur dagens bockningsmaskin fungerar, skapades ett frågeformulär 

som ska användas vid besök hos företag som tillverkar och använder sig av bockningsmaskiner. 

Se frågeformuläret på bilaga 2. Genom internetbaserade undersökningar och förstudier ökar även 

den nyttiga informationsinsamlingen som sker på studiebesöken. Den kunskapsbas inom områ-

det som åstadkommer, främjar den fria känslan av kommunikation och diskussion med företag 

och inom den egna projektgruppen. 

 

 

3.2.1. COMECO 

 

En genomgång av maskinen och dess funktioner tog plats på första besöket hos Comeco den 3e 

mars 2016. Maskinen fotograferads och filmades under en bockningsoperation. En skiss med 

mått som avbildar maskinen utfördes på plats för att skapa möjligheten att illustrera den på So-

lidworks. Comeco har två olika bockningsmaskiner, B20-PLC som bockar upp till 20 mm arme-

ringsjärn och B40-PLC som bockar upp till 40 mm armeringsjärn. 

 

Funktionen bakom B20-PLC och B40-PLC är densamma. Det som skiljer dessa två maskiner åt 

är vilken max diameter de kan bocka. Priset och skalan på maskinerierna är också olika. 

Genomgången av maskinen under besöket var på B40-PLC. 

 

Eftersom Comeco står för tillverkningen av bockningsmaskinen och inte användningen av ma-

skinen, kunde inte all data samlas in under första besöket hos COMECO. 

Fredric tipsade om några företag som kan förse arbetet med de nödvändiga data. 

 

COMECO 
Hantering Manuell inmatning, styr don, anpassningsbar (tjocklekar och vinkel) 

Nuvarande marknader Skandinavien 

Framtida marknader Europa 

Kvalitets aspekt Robust, högbelastningsförmåga 

Miljö Närproduktion, eldrift, återvinningsbar, långlivscykel 

Pris B40-PLC 179 000:- ex. Moms 

Service 5000 drifttimmar, hydraulik-kontroll 

Andrahand Hög andrahandsvärde pga. Hög hållbarhet 

Tillverkning av maskin Montering sköts av Comeco, Outsourcing 

Övrigt  
Tabell 1. Data från studiebesök hos Comeco.  
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Hur bockningsmaskinen B40-PLC fungerar 

 

 

Steg 1 
Operatören ställer in den önskade vinkeln på bockningen med hjälp av olika reglage (figur 7). 

 

 

 
Figur 7 instrumentpanel och reglage 

Steg 2 

Operatören matar in armeringsjärnet genom två massiva metallcylindrar och börjar operationen 

med bockningen (figur 8). 

 

 

 
Figur 8 inmatning 
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Steg 3 

Nästa steg i bockningsprocessen går ut på att de två metallcylindrarna roterar för att få en vinkel 

på armeringsjärnet. Det som dikterar när bockningen sker är operatören, genom en pedal som 

ligger på marken (figur 9). 

 

 

 
Figur 9 bockning 

 

Funktioner 

B40-PLC har en säkerhetsfunktion som minskar klämrisken. Den rödfärgade delen av maskinen 

som syns på figur 11, är en tryckkänslig sensor, dess uppgift är att stoppa maskinen om operatö-

ren kommer åt den. Alltså eftersom inmatningen sker manuellt finns det en risk för allvarliga 

skador, om man har korta armeringsjärn. Metallcylindrarna roterar medurs se figur 10 och in-

matningen i detta fall sker från vänster till höger. Området som den röda linjen markerar på figur 

11 är en säkerhetszon där man inte kan ha kvar händerna. Maskinen stannar om operatören kom-

mer åt den delen.  

 

  

 
  

Figur 11 rotation av stativ för bockning Figur 10 säkerhetsåtgärder B40-PLC 
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Maskinen har tre förinställda lägen, de består av vilka vinklar man eftersträvar. Man kan även 

ställa in 6 andra lägen manuellt. Med den funktionen kan man ställa in olika vinklar som gör 

bockningsprocessen enklare. Man kan tillexempel bocka ett armeringsjärn 6 gånger. Maskinen 

bockar då efter första förinställda vinkeln, sedan den andra och så vidare, tills att den sjätte. Efter 

det börjar maskinen om från den första. Fördelen med den funktionen är att man ställer in de 

olika lägen en gång och kan köra hur många gånger som helst. Det innebär att det blir enklare att 

utföra arbetet när man ska bocka flera likadana former på armeringsjärnet. För att göra det en-

klare att hålla reda på vilken bockningsoperation operatören utför, finns det en display med vilket 

läge och vilken vinkel man gör näst, se figur 12. 

 

 
Figur 12 display B40-PLC 

 

Enligt Comeco är det oftast 45° man bockar, men maskinen är försedd med en funktion för att 

manuellt åsidosätta en vinkel. En viktig aspekt av denna funktion är att beakta armeringsjärnets 

egenskaper, för att armeringsjärn betraktas som plastiskt elastiskt material. Det innebär att den 

kan bockas med en viss vinkel, men den kommer att fjädra tillbaka med en viss grad.  

 

 

Kort om maskinen 

 Lätt att hantera 

 Lång livslängd 

 Långa service intervall (brukar inte servas alls, enligt Comeco) 

 B40-PLC klarar egentligen en diameter på 45 mm 

 Har en vikt på 540 kg 

 Mått 1050 x 940 x 900 mm (LxBxH) 

 PLC styrsystem  

 Andrahandsvärde för äldre bockningsmaskiner från Comeco: 

o 12 mm från 19000 kr ex. moms 

o 20 mm från 41000 kr ex. moms 

 För ytterligare fakta om maskinen B20-PLC & B40-PLC se bilaga 3.2 - Specifikationer 

och bilaga 3.3 - kapacitet 
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3.2.2. Celsa Steel 

 

Ett studiebesök tog plats på Celsa Steel med syftet att observera hur bockning av armeringsjärn 

ser ut i en massproduktion. Deras maskiner är också av konkurrenters varumärke, vilket ger en 

klarare bild av hur konkurrenternas maskiner används. 

 

Inför studiebesöket utfördes en nätbaserad undersökning av företaget, för att i förväg förbereda 

frågor till en intervju som tillämpas under studiebesökets gång. 

 

Tabell 2. Data från studiebesök hos Celsa Steel. 

 
Figur 13 automatiserade bockningsmaskin steg 1, 2 och 3 

 

  

Celsa Steel 

Armeringsjärn mått 20 mm coils vanligast, upp till 25 mm Europa, upp till 30 mm Sverige 

Spill Försumbart 

Toleranser +0, -2 

Form B=90 grader, C=2x90 

Rulle vs raka 12m Beror på grad av komplexitet, rulle är effektivt 

Coils 1500 m rulle x 12 mm 
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Under besöket observerades hur de fullautomatiserade maskinerna fungerar. Förutsättningarna 

för denna maskin är att armeringsjärnet levereras i rullar till bearbetning. Rullarna kan vara upp 

till 1500 meter beroende på tjockleken på armeringsjärnet. Armeringsjärnet matas in se figur 13 

steg 1, sedan bockas artikeln, figur 13 steg 2 och sedan klipps armeringsjärnet figur 13 steg 3. 

En viss fördröjning mellan varje operation finns för att säkerställa operatörens säkerhet eftersom 

operatören måste plocka ner artikeln. Maskinen har även till uppgift att göra armeringsjärnet rak 

innan bockningsprocessen. Armeringsstål som kommer i rullar har kvar sin runda form innan 

den matas in i den automatiserade maskinen. 

 

För bockning av tjockare armeringsjärn används manuella bockningsmaskiner d.v.s. liknande 

maskiner som Comeco tillverkar. Bockning av komplexa former sker även med hjälp av den 

manuella maskinen.  

 

 

 

 
Figur 14 manuell bockning Celsa Steel 
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3.2.3. Internetbaserad sökning  

 

En nätbaserad undersökning sammanställdes i tabeller. Kring den information som fattas utifrån 

de besök och intervjuer som tog plats hos Comeco och Celsa Steel. 

 

 

Sammanfattad information från armeringshandboken (BE Group Sverige AB, 2016) 

 

Aspekt Raka 

Armeringsjärn, längd standard 6-12 m 

Vanligt förekommande diameter 6-32 mm 

Längdtolerans ±20 mm 

Bockningstolerans +0-10 med viss avvikelse 

Vinkeltolerans ±3 mm 

Vikt armeringsjärn K500C-T, 10 mm i diameter, väger 0,617 kg/m 
Tabell 3. Data-sammanfattning från armeringshandboken. 

 

 

 

Aspekt Bygganläggning Mindre Produktion 

Inmatningshastighet Medel, av operatör Medel, av operatör 

Precision Beroende på ändamål Efter beställarens krav 

Storlek armerings-

järn 

6-32 mm vanligast Flexibla beroende på företagets 

inriktning mot kunder 

Typ av maskin Manuell maskin eller färdigbockade 

armeringsjärn 

Manuell maskin 

Ergonomi Tunga lyft av armeringsjärn före-

kommer ofta 

Tunga lyft av armeringsjärn före-

kommer ofta 
Tabell 4. Marknadskrav, bygganläggning & mindre produktion 

 

Konkurrenter 

 

Märke (leverantör) Land Max Ø Hel automatiserad Källa 

Smart 13 Coil (schnell) Spanien 13 mm Ja (Schnell, 2016) 

Smart 13 Bar (schnell) Spanien 13 mm Ja (Schnell, 2016) 

Robo Smart 45 (schnell) Spanien 40 mm Ja (Schnell, 2016) 

robot smart futura 2M (oscam) Italien 43 mm Semi (Oscam, 2016) 

PEDDINGHAUS Perfekt 32 

PCB digital 

USA 32 mm Nej  

Tabell 5. Konkurrenter 

  

Bygganläggning & mindre produktion 
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3.2.4. Sammanställning av data 

 

Konkurrenter upplevs leverera robusta och enkla manuella maskiner, medan de automatiserade 

upplevs vara stora och mångfunktionella. På byggplatsen bockas armeringsjärnet på plats eller 

köps hem som färdigbockade. För mindre verkstäder som bockar armeringsjärn, använder de 

manuella bockningsmaskiner. B40-PLC utmärker sig i kvalitet och manövrering, i jämförelse 

med konkurrerande bockningsmaskiner. 

 

 

 

Kundkrav/ Marknadskrav 

(Tillverkare/ Användare) 

 

 Kundkrav Marknadskrav 

Inmatningshastighet Snabb inmatning, med paus mellan bockningar 

Precision, bockning Hög +0, -2 

Precision, längd Hög ±20 mm 

Storlek armerings-

järn 6-40 mm 6-32 mm 

Anpassningsbar Upp till 40 mm Upp till 32 mm 

Kompatibilitet 

Anpassad endast för B40-PLC 

och/eller B20-PLC Finns ej liknande i marknaden 

Ergonomi 

Uppnå samma som konkurren-

ter 

Tunga lyft förekommer, eftersträvar att opera-

tör ska behöva ej böja ryggen 
Tabell 6. Kund- & marknadskrav 
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3.3. Kravspecifikation 
 

En kravspecifikation togs fram med syftet att specificera ramarna för den eftersträvade lösningen. 

Metoden påbörjades i ett tidigt skede och fortsätter till projektets slut. I marknadsundersökningen 

togs det fram information som senare används i funktionsanalys och QFD för att i ett samspel 

förädla informationen till krav som kommer att ställas i kravspecifikationen. Förutom att kraven 

fungerar som riktlinjer för koncept och slutprodukt, kommer de även att spela roll för att ange 

vad beställaren ska förvänta sig av produkten. Se bilaga 4 – kravspecifikation för en fullständig 

kravspecifikation. 

 

Kravspecifikationen var ett levande dokument som förädlades med tiden. Till en början var det 

den inhämtade informationen ifrån marknadsundersökningen som skapade medvetenhet om hur 

marknaden ser ut. Intervjuerna och studiebesöken klargjorde en hel del om vad som efterfrågats, 

och har använts som riktlinjer för vidare undersökning. Den sista pusselbiten i kravspecifikat-

ionen hamnade på plats parallellt med sammanställningsfasen. En stark rekommendation är att 

hålla dokumentet vid liv även vid framtida förändringar i både marknad och konstruktion då de 

kan skapa radikal förändring.  

 

3.4. Funktionsanalys 
 

Funktionsanalysen utgör basen för både koncept- och produktgenerering. Funktionerna som tas 

fram är de som komponenterna ska kunna uppfylla för att produkten ska fungera på det sätt som 

det är tänkt. Funktionsanalysen har varit till stor nytta genom hela projektet. Tack vare funkt-

ionsanalysen innehåller slutresultatet inga onödiga funktioner och genom att ständigt fokusera 

på att lösa varje specifik funktion, har möjligheten för att få kvalitativa lösningar för dessa ökat.  

 

Produktens syfte är att mata in armeringsjärn till bockningsmaskinen. Vilket vi väljer som hu-

vudfunktion och placerar högst upp i funktionsträdet. För att syftet med produkten ska kunna 

uppfyllas behövs en typ av linjärstyrning. Linjärstyrning beskriver olika typer av system för dri-

vande linjära rörelser (SKF, 2016). För att få komponenter att röra sig behövs en energidriven 

kraftkälla. Dessa infaller som delfunktioner vänster om huvudfunktionen. 

Den andra delfunktionen som får en gren höger om huvudfunktionen är avkänning. Avkänning 

är viktigt för att definiera armeringsjärnets position. För att motta indikationer från avkänningen 

krävs det en mjukvara som gör det möjligt. Intrycken som produkten bör ge är att den är massiv 

och stabil. Det kan sammanfattas som robust och infaller som en stödfunktion. Se funktionsträdet 

på nästa sida (Figur 15). 
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Inmatning av 
armeringsjärn

Linjärstyrning

Avkänning
(Sensor)

Linjärrörelse

Gränssnitt

Kraftkälla

Reglering
indikationer

(Instrumentpanel)

Programvara

Mjukvara

Energikälla

Robust

 
Figur 15. Funktionsträd 
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3.5. QFD 
 

Det sista förebyggande informationsbearbetningssteget i detta projekt är QFD, som ska användas 

för att specificera det som återstår inför koncept- och produktgenerering. I detta kapitel kommer 

förutom metodens utförande även en redogörelse för de identifierade kraven i denna fas. Hur 

vida QFD ska tolkas när man jämför med fler än två kunder och målgrupper (då man får flera 

egenskapsvikter) diskuterades även med Anders Hellström på Mälardalens Högskola, och lämp-

ligast ansågs att egenskapsvikten ska väljas utifrån den som är mest berörd. Det framgår i Tabell 

7 med fotnoter om vilken egenskapsvikt det är som det tagits hänsyn till. 

 

I QFD specificerades marknadskraven och viktades mot kund och målgrupp. Sedan jämfördes 

konkurrenterna genom att ange värde på hur bra dessa uppnår marknadskraven. Därefter togs de 

efterfrågade produktegenskaperna fram och värderades genom att ange hur starkt sambandet är 

mellan dessa och marknadskraven. I den andra konkurrentjämförelsen specificerades hur väl 

konkurrenterna uppnår produktegenskaperna. Egenskapsvikten togs sedan fram genom att mul-

tiplicera dess värde med motsvarande viktning mellan marknadskrav och kund/målgrupp. Egen-

skapsvikten ger ett mätbart värde för hur viktig egenskapen är. Se bilaga 5 – QFD och 5.1 QFD 

taket för fullständig QFD. För att granska hur viktiga marknadskraven är för Comeco och deras 

målgrupper, utfördes en viktning i skalan 1-5 för dessa (figur 16). Även om de viktigaste värdena 

är Comecos, var de andra bra för att kunna uppfatta marknaden ännu bättre. Medelvärdet av 

viktningarna kommer användas i Pugh matrisen för att värdera koncepten utifrån marknadens 

situation. En utvärdering av egenskapsvikten utfördes och ledde till att produktegenskaper spe-

cificerades i mätbara värden. Värdena gav indikationer på hur viktig produktegenskapen är. Det 

gjorde att kravspecifikationen kunde uppdateras med avseende på hur viktiga kraven är. Se full-

ständig kravspecifikation på bilaga 4 – kravspecifikation. 

 

 
Figur 16. Viktning kund- & målgrupp.  
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En tolkningstabell (tabell 7) av produktegenskaperna togs fram som underlag till vidare kravspe-

cificering. Kolumnen för ”värde” lämnades tom för att fyllas i efterhand, när ett specifikt värde 

har tagits fram. Se bilaga 5.2 – tolkning av produktegenskaper för fullständig tabell. 

Kraven som specificerades genom vilken kvalitet varje produktegenskap ska ha utifrån den kal-

kylerade egenskapsvikten gav följande tabell: 

 

 

Egenskap Tolkning Egen-

skaps- 

vikt 

Enhet Värde 

Tåla horisontell last Vikt av max antal arm.järn 141 (1) N & kg  

Justerbar efter diameter Justerbart avstånd, inmatning 203 (2) mm 6-40 

Avkänning Noggrannhet 225 (2) mm  

Indikationer Informationsmängd om maski-

nens läge 

165 (1,2)   

El-motor Hur kraftig 243 (1,2)* W  

Färg Förmedla säkerhet & hantering 50 * VERBAL Röd & 

Orange 

Gränssnitt Kompatibilitet 156 (1) VERBAL PLC 

Endast fungera för 

Comeco 

Kompatibilitet 72 (1) VERBAL  

Styrdon Användning & manövrering 148 (1) 

106 (3,4)* 

VERBAL  

Energistandard Typ av el-uttag  V 400 

Egenskapsvikt vald efter:  

Comeco (1) Massproduktion (2) Bygg (3) Mindre produktion (4) Medelvärde(*) 
Tabell 7. Tolkning av produktegenskaper 

 

Framtagna krav utifrån QFD i denna fas: 

 Produkten ska klara av att bära så många armeringsjärn som produktens bredd och läng 

med avseende på vikten motsvarande armeringsjärnet med 40 mm i diameter. 

 Produkten bör kunna mata in armeringsjärn med diametern 6 till 40 mm. 

 Inmatningen ska kunna mata in armeringsjärnet med endast positiv toleransvärde för 

bockad längdenhet. 

 Information om vilken operation maskinen utför bör förmedlas. 

 Säkerhetsåtgärder bör förmedla dess syfte med röd färg. 

 Användarvändarvänliga områden bör förmedlas genom orange och grön färg. 

 Lösningen ska vara kompatibel med PLC-system. 

 Lösningen ska vara kompatibel med en 3-fasspänning som är 400 V. 
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3.6. Koncept 
 

Efter att ha förstått marknaden, uppdragsgivaren och bearbetat informationen som tillsammans 

skapat en uppfattning om vad det är som eftersöks, är det lämpligt ta fram ett koncept. 

 

Konceptframtagningen delades upp i tre faser, där den första fasen går ut på att finna möjliga 

koncept genom brainstorming. Till en början är målet att finna inspirationsrika idéer som omfat-

tar en allmänt möjlig lösning. Den andra fasen handlar om att matcha de framtagna koncepten 

med de framtagna kraven och filtrera koncepten. I den tredje fasen utvärderas koncepten och ett 

koncept går vidare koncept till produktgenereringsfasen. 

 

Konceptgenerering Konceptfiltrering
Konceptutvärdering

& konceptval

 
Figur 17. Illustration av process för konceptframtagning. 

 

 

3.6.1. Generering 

 

Utifrån funktionsanalysen utfördes en brainstorming på hur de efterfrågade funktionerna kan 

uppfyllas. Dessa filtrerades och redovisades i en tankekarta (Figur 18). 

 

Konceptgenereringen fortsätter ta sin riktiga form när båda medlemmarna börjar generera kon-

cept för sig själva. Den enda avgränsningen som fanns var att dessa inte ska avvika från de fram-

tagna funktionerna i funktionsanalysen. Koncepten varierade från heltäckande lösningsförslag 

till mindre lösningsförslag för funktioner. De bästa och lämpligaste idéerna är de som valdes för 

vidare test och diskussion. Idéerna kombinerades sedan för att få ett större urval av koncept. Se 

skisser i bilaga 6 – skisser (koncept). 

 

Inmatning av 

armeringsjärn

Linjärstyrning

Avkänning

Linjärrörelse

Kraftkälla

Indikationer

Valsar

band

Elmotor

Instumentpanel

SensorVäggspärr

 
Figur 18. Tankekarta. 
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3.6.2. Filtrering 

 

De framtagna koncepten går igenom en checklista som är baserad på data från kravspecifikat-

ionen, QFD och funktionsanalys. Koncepten som avviker från listan går då ej vidare till koncep-

tutvärderingen. Se bilaga 6 – skisser (koncept) för skisser. 

 

De relevanta kraven som ställdes mot koncepten var: 

 Heltäckande förslag på inmatningen. 

 Goda förutsättningar för justerbarhet efter armeringsjärns-diameter 

 Goda förutsättningar för inmatning av flera armeringsjärn åt gången 

 Goda förutsättningar för nollställning och avkänning 

 Goda förutsättningar för inställning av Instrumentpanel för styrning 

 Tåla horisontell last 

 Passa varierande flödesprocesser (oavsett hur armeringsjärnen tar sig till inmatningsde-

len) 

 

 

Koncepten 
 

Koncept 1 

Koncept 1 består av ett bord som har samma bredd som B40-PLC, och två fästningar för totalt 4 

valsar (kan vara 6 valsar också) som är rörliga i X-led. Tanken var att valsarna ska klämma 

armeringsjärnet, på så vis får de ett bra grepp och sedan matas armeringsjärnet in till bocknings-

maskinen (B40-PLC/B20-PLC). Valsarna ska rotera tillsammans och vara synkade med varandra 

för att få en kontinuerlig rörelse. 

 

Koncept 1 modifierad 

Funktionen bakom inmatningen på koncept 1 modifierad är densamma som koncept 1. Det som 

skiljer dessa två åt är ett tillägg för att mata inmatningslösningen med armeringsjärn. Det är ett 

V-format lösning på hur man kan stapla det klippta armeringsjärnet. Tanken var att de två me-

talldelarna inte ska sitta ihop, utan delarna ska kunna öppnas med ett vist avstånd för att arme-

ringsjärnet ska falla på inmatningslösningen. 

 

 
Figur 19. Koncept 1 till vänster & koncept 1 modifierad till höger. 
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Koncept 1.1 

Konceptet har till fördel större greppyta, då det är band som driver fram armeringsjärnet.  

 

Koncept 2 

Detta koncept är för både rullar (coils) och vanliga raka armeringsjärn. Konceptet är uppbyggt 

efter kallvalsning för att få de rullade längderna armeringsjärn att bli raka. Justerbarhet kommer 

göra att de redan raka armeringsjärnen inte påverkas negativt. 

 

 
Figur 20. Koncept 1.1 till vänster och koncept 2 till höger 

 

Koncept 3 

Genom ett band som driver armeringsjärnet vertikalt och ett vinklat band som driver ett annat 

armeringsjärn kommer dessa att kunna staplas över varandra. Detta gör fördelen för inmatning 

av flera armeringsjärn samtidigt. 

 

 
Figur 21. Koncept 3.(PIL VISAR KRAFTRIKTNING). 
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3.6.3. Utvärdering 

 

En Pugh’s matris togs fram för att utvärdera koncepten. Som referensobjekt användes koncept 1. 

Viktiga aspekter som jämfördes var marknadskraven som ställdes i QDF. Värdena som användes 

var mellan -2 till +2. Kraven fick en egenskapsvikt som är medelvärdet av de som ställdes i QFD.  

Se Tabell 8 för konceptutvärdering. 

 

PUGH'S MATRIS 

  Krav-   
Kon-
cept   

Krav vikt Ref 1.1 2 3 

Snabb inmatning 4 0 0 0 0 

Tolerans +0, -2 4 0 0 0 0 

Klara armeringsj. Ø 40 mm 5 0 0 0 0 

Antal arm.järn åt gången 4 0 0 -2 +1 

Pris 5 0 -1 -2 -1 

Coils 2 0 0 +2 0 

Antal +   0 0 1 1 

Antal -   0 1 2 1 

Summa   0 -1 -2 0 

Viktad summa   0 -5 -14 -1 
Tabell 8. Pugh's matris 

 

Analys 
En kort analys av de framtagna värdena från Pugh’s matris utfördes för att specificera styrkor 

och svagheter på koncepten.  

 

Koncept 1.1 hade inga fördelar framför koncept 1. Däremot hade koncept- 2 och 3 varsin fördel. 

Om man räknar hur många minus varje koncept fick, skulle koncept 2 vara den med flest. Det är 

dessa som i senare del gör att koncept 2 får det sämsta värdet både med och utan viktning. De 2 

bästa koncepten utifrån den här utvärderingsmatrisen är koncept- 1 och 3.  

 

För att tillslut kunna argumentera om vilket koncept som är bäst, togs tre viktiga aspekter om 

armeringsjärn fram. 

 

 Armeringsjärn är räfflat. Dess ojämna yta kan skada eller fastna i andra ytor. 

 Alla armeringsjärn är inte raka. Ytjämnheten för armeringsjärn är grov. 

 Alla armeringsjärn är inte lika långa. 

 

Armeringsjärnet utsätter band-lösningarna för mycket slitage. Eftersom koncept 3 är en lösning 

som använder sig av band är denna inte lämplig för vår lösning. Koncept 1 är effektiv beroende 

på valsarnas material. Gummivalsar är en typ av valsar som får bra grepp och utsätts för mindre 

slitage än andra typer av material. 

  

REF. Koncept 1 

  



 

27 

 

3.7. Produktgenerering 
 

Koncept 1 ska nu komma att bli en fungerande produkt. Till en början specificerades funktion-

erna på en nivå som gav förutsättningar till att bestämma de komponenter som krävs. Efter att 

kärnkomponenterna tagits fram påbörjades en rad parallella processer som skulle leda till en 

slutprodukt. Figur 22 illustrerar arbetsgången. 

 

Konstruktion

Modellering

Tillverkningsmetod

Material

KomponenterFunktion SLUTPRODUKT

 
Figur 22. Illustration av process för produktgenerering 

 

3.7.1. Funktioner & komponenter 

 

Varje funktion och komponent definieras i enlighet med de framtagna kraven och de riktlinjer 

som konceptet innefattar. En sammanställning av funktioner och vad som gör dessa möjliga är 

givna i Tabell 7, för att i resten av kapitlet specificera och presentera de fullständiga lösningarna 

för de nämnda funktionerna och komponenterna. Den sistnämnda funktionen är en stödfunktion 

som ger riktlinjen för vilket intryck man ska få av produkten. Det kan uppnås genom att kon-

struktionen ser kraftig ut, vilket kan förmedlas genom att den har synliga ytor av metall.  

 

Funktion Komponent/-er som gör att funktionen uppnås 

Avkänning & nollställning Mekaniskt stop och givare (sensor) 

Inmatning med klämkraft Valsar 

Drivning El-motor 

Justerbart avstånd mellan valsar En el-motor för varje vals alt. anpassad mekanism 

Indikation & styrning PLC-system 

Friktionsreducering Transportrullar 

Justerbar höjd Justerbara ben i höjdled 

Robust intryck En massiv konstruktion, stål & aluminium 
Tabell 9. Checklista för funktioner & komponenter 
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Indikation & styrning 

 

Indikationerna som bör förmedlas i en instrumentpanel är om vilka faser maskinen genomgår. 

Med andra ord är det processen för maskinens gång. Nedan är indikationerna som operatören bör 

ta del av illustrerad i en form av process se figur 23. 

 

Efter att operatören ställer in hastigheten, intervallet och diametern för armeringsjärnet, vilket är 

mellanrummet mellan valsarna, är det klart att sätta igång processen. Som till en början handlar 

om när valsarna ska börja rotera. Det är där sensorn kommer till nytta, för att förmedla när de 

ska starta och stoppa. När bockningsprocessen initieras är det också viktigt att inmatningen stan-

nar.  

 

Inmatning BockningInställning
Avkänning

(nolläga arm.j)
Avkänning

(start valsar) Valsar stop Bockad 
armeringsjärn

Hastighet DiameterIntervall

 
Figur 23 processen för bockning med hjälp av en inmatningsmaskin 

 

 

PLC 

 

Comecos bokningsmaskiner fungerar med PLC-styrsystem. För att funktionerna bakom inmat-

ningslösningen ska fungera måste den ha ett PLC-styrsystem. Val av PLC-styrsystem är att bock-

ningsmaskinerna använder PLC. För att slutliga konceptet ska fungera i harmoni med bocknings-

maskinerna måste PLC användas. Dessutom visade QFD att kompatibiliteten bör ta plats. Kom-

patibiliteten kan programmeras mellan bockningsmaskinen och inmatningsmaskinen genom 

PLC.  

 

Inmatning med klämkraft och justerbart avstånd 

 

Idén bakom koncept 1 gav förutsättningar för att arbeta vidare med en mer komplett lösning med 

nödvändiga komponenter och funktioner. 

 

Det arbete som påbörjades var att kunna få en mekanism som gör det möjligt för valsarna, som 

kommer att driva armeringsjärnet, att kunna justeras i bredd. Skisser med idéer gjordes med olika 

tänkbara lösningar. Se bilaga 7.1 – linjärstyrning (skisser). 

 

Kraven var att mellanrummet mellan valsarna ska klara 6-40 mm. Det innebär att mekanismen 

kommer att vara kompakt i förhållandet till hela lösningen. En diskussion framgick kring hur 

utformningen på mekanismen kan vara och ledde till 2 olika lämpliga lösningar. 
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Förslag för linjärstyrning 1 

 

En lösning var att använda 2 elmotorer som driver 2 valsar per motor, se bilaga 7.1 – linjärstyr-

ning (skisser), denna lösning innebär att det måste finnas en extra lösning på hur dessa 2 motorer 

kan synkroniseras. 

 

Förslag för linjärstyrning 2 

 

En ytterligare lösning skissades, se bilaga 7.1 – linjärstyrning (skisser), den hade en elmotor som 

driver 2 valsar, med en möjlighet för justering i bredden mellan 6 mm och 40 mm. Med hjälp av 

kugghjul kunde dessa valsar synkroniseras. 

 

 
Figur 24 valsbärandeprofil förslag 2 

  

 

 
Figur 25 valsbärandeprofil förslag 2 och kraftfördelning 

  

Det som syns på bilderna ovan är en 3D-visualisering på den tänkta lösningen på hur justeringen 

av bredden på valsarna kan gå till. En platta med två spår konstruerades för att kunna montera 

två identiska behållare (a) på. Dessa behållare innehåller ett kugghjul som driver en vals (A). 

Idén var att ha en behållare som är fixerad och en behållare skulle kunna justeras i bredden med 

hjälp av de spår som plattan har. För att kunna synkronisera dessa behållare, trots en kraftkälla 

(elmotor), konstruerades en mekanism som gör synkroniseringen mellan dessa behållare möjlig 

(B). Mekanismen för linjärförflyttning (B) har en form som är inspirerad av insexnyckeln, en 

massiv del och en ihålig del, vilka har formen som insexnyckel. Hålet på den ihåliga delen har 
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samma djup som längden på den massiva delen. Den lösningen gör det möjligt för en behållare 

att förflytta sig linjärt utan att förlora kraften som driver valsen som är på den behållaren som 

förflyttas.  

 

Genom den CAD-modellen som konstruerades, utfördes en analys på funktionen och hur väl den 

uppfylls. En rotationssimulering i Solidworks avslöjade vissa svagheter med denna konstruktion. 

Eftersom längden på insexnyckel-lösningen är bestämd, när den är ihop fälld, innebär det att 

avståndet mellan behållarna kommer som minimum ha den längden. Av den anledningen måste 

valsarna ha en stor diameter för att kunna uppnå ett minimalt avstånd på 6 mm mellan valsarna, 

som det minsta armeringsjärnet. Tillämpning av en stor diameter på valsarna innebär högre effekt 

på kraftkällan, på grund av hävarmens längd som skapas genom en större diameter på valsen. 

Stora krafter innebär stora dimensioner. Det kan medföra högre kostnader för att tillverka den 

lösningen. Därför krävs det en mer optimerad lösning på förslag för linjärstyrning 2. 

 

 

Optimerat förslag för linjärstyrning 2 

 
Figur 26 optimerat valsbärandeprofil vy 1 & 2 

 

Figur 27 optimerat valsbärande profil och kraftfördelning 

Plattan med spåren är densamma som föregående lösning (lösningsförslag för linjärstyrning 2). 

Istället för att använda behållare som stöd för valsarna, konstruerades en bärande profil (D) till 

en roterande axel för valsarna (C). På den roterande axeln ska en drivrem (B) monteras för att 

sedan rotera valsens axel. Axeln (C) får sin roterande kraft från de koniska kugghjulen som i sin 

D 

E 
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tur får den roterande kraften från insexnyckel-lösningen från (lösningsförslag för linjärstyrning 

2). Insexnyckel-komponenten är densamma som den tidigare konstruerade lösningen, med ett 

utrymme för justering i bredden (E). 

 

Profilen (D) är utformad på ett sätt som gör att det ska vara enkelt att komma åt de roterande 

komponenterna. Båda profilerna är försedda med ett antal hål med identiska dimensioner på över 

och underdelen. Syftet med hålen är att de ska kunna hålla både axeln (C) och valsarna (A), 

eftersom axeln (C) kommer att förse hela komponenten med kraft måste den sitta stadigt. Även 

valsarna måste sitta stadigt på grund av att de kommer att utsättas för klämkraft vid inmatningen 

av armeringsjärnet. 

 

 
Figur 28 valsbärandeprofil skiss 

 

Under konstruktionen av valsbärandeprofilerna på SolidWorks formades profilerna (F2) och (F) 

med ändamålet att valsarna ska komma i kontakt med varandra se figur 27. Först gjordes en 

konstruktion med två identiska profiler (F2). Efter mätning på minimum avstånd mellan valsarna, 

var avståndet för stort. Anledning till varför avståndet blev stort är att sexkantlösningen på för-

flyttningen, när den är hopfälld, är bestämd. En modifiering gjordes på (F2) som ger (F). En 

förskjutning gjordes på hålen där valsarna ska sitta, det medför ett kortare avstånd mellan vals-

bärandeprofilerna.  
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Mellanrumsjustering  

 

 

 
Figur 29 illustration av mellanrumsjustering 

 

Som tidigare nämnt kommer ena valsbärandeprofilen vara fixerad och den andra profilen kom-

mer kunna justeras efter armeringsjärnets diameter. Mekanismen som konstruerades är ett reg-

lage som kan roteras med- och moturs (G). Reglaget är försett med skruvgängor på en axel som 

kopplas till den bärande plattan, även den kommer ha skruvgängor med samma dimensioner. 

Skruvaxeln kommer vara kopplat till den flyttbara valsbärandeprofilen (F). 

 

 

Drivande el-motor 

En lämplig elmotor kan tas fram genom att specificera effekten som behövs för att driva fram 

den största dimensionen armeringsjärn genom valsarna till bockningsmaskinen. 

Korta mätbitar av armeringsjärn med diametern 40 mm respektive 10 mm användes för att ta 

fram massan per meter. Variationen av mätbitar med olika diameter är för att se om det finns 

viktskillnad i förhållande till diametern. På grund av klippningen valdes medelvärdet av längden 

för den långa, respektive den korta sidan. Vikten jämfördes sedan med andra leverantörers utbud 

av 40 mm armeringsjärn då maskinen har olika användare som inte alltid har samma leverantör 

av armeringsjärn. Värdet visade sig vara lämpligt och har avrundats till ett högre heltal än alla 

funna vikter för armeringsjärnet. Jämför tabellen på (Kynningsrud, u.d.). 

  

Figur 30. Mätbit 40 mm i diameter och 73,6 mm lång 
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Mät-bit Ø 40 mm: 𝐿 = 73,6 𝑚𝑚 

  𝑚 = 712 𝑔 
 

Massa per längdenhet: ∅ 40 𝑚𝑚: 
𝑚

𝐿
=

712

73,6
= 9,67 𝑔 𝑚𝑚⁄ = 9,67 𝑘𝑔 ∕ 𝑚 

 

Armeringsjärn Ø 40 mm:  𝑚 = 10 𝑘𝑔/𝑚 

Längd, armeringsjärn: 𝐿 = 12 𝑚 

Hastighet:  𝑣 = 0,5 𝑚/𝑠 

 

Kraften som eftersträvas är den som kan förflytta armeringsjärnet 0,5 m på en sekund. 

 

Tyngdacceleration: 𝑔 = 9,82 𝑚/𝑠2  

Tyngd 12 m:  𝐹 = 𝑚𝑔𝐿 = 10 ∙ 9,82 ∙ 12 = 1178,4 𝑁 

Förflyttning per sekund: 𝐹 ∙ 0,5 = 1178,4 ∙ 0,5 = 589,2 𝑁𝑚/𝑠 

Effekt:  𝑃 = 589,2 𝑁𝑚/𝑠 = 589,2 𝑊 

 

Faktorer för motorval: 

 2 valsar ska vara tillräckliga för att driva ett armeringsjärn 

 Kraftförluster på grund av friktion och klämkraft axiella överföringar 

 

Faktor väljs därför till 1,5 och eventuellt ytterligare tillägg för att säkra att motorn klarar kraft-

förluster och nya konfigurationer. 

 

Sökt motoreffekt: 1,5 ∙ 𝑃 = 1,5 ∙ 589,2 = 883,8 𝑊 

 

En lämplig effekt tillägg är i detta fall att avrunda till 900 𝑊. 

 

En lämplig 3-fas, 6-polig elmotor med data ifrån ABB enligt tabell 9 (ABB, 2016). 

 

 

Utväxling  

 

Varvtal valsar 

𝑛 =
𝑣 ⋅ 60

𝑟 ⋅ 2𝜋
 

 

𝑛 = 𝑣𝑎𝑟𝑣𝑡𝑎𝑙 𝑟/𝑚𝑖𝑛 =? 

 

𝑣 = ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 𝑚/𝑠 = 0,5 𝑚/𝑠 

 

𝑟 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒 = 0,05 𝑚 
 

𝑛 =
0,5 ⋅ 60

0,05 ⋅ 2𝜋
= 95,5 𝑟/𝑚𝑖𝑛 
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Varvtal på valsstativ och bandstativ 

 

𝑛 = 𝑣𝑎𝑟𝑣𝑡𝑎𝑙 𝑟/𝑚𝑖𝑛 = 95,5 

 

𝑣 = ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 𝑚/𝑠 =? 

 

𝑟 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒 = 0,01 𝑚 
 

95,5 =
𝑣 ⋅ 60

0,01 ⋅ 2𝜋
=

𝑣 ⋅ 60

0,0628
 

 
95,5 ⋅ 0,0628 = 𝑣 ⋅ 60 

 

𝑣 =
5,9974

60
 

 

𝑣 = 0.0999 𝑚/𝑠 
 

Kraftkällan ska överföra kraften med en hastighet på 100 r/min. 

 

Motorn kommer att ha en hastighet på 1000 r/min. Därför krävs en utväxling på 10 till 1 

 

 
Tabell 10. Utdrag ur tabell från ABB (ABB, 2016). 
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Friktionsreducering 

 

Inmatningen kommer ske med hjälp av linjärrörelse. Armeringsjärnet kommer ligga horisontellt 

på maskinen. För att reducera friktionen när artikeln är på maskinen vid inmatning valdes trans-

portrullar. Transportrullarna består av en cylinder med två infästningar på vardera sida. 

 

 

Avkänning 

 

Avkänningen är för både ”noll-läget” och för att meddela armeringsjärnets position till systemet. 

För det behövs givare men för nollställningsläget behövs precision innan järnet matas in till 

bockningsmaskinen. Här presenteras en mekanisk lösning samt en givare lösning för ändamålet. 

 

 

Förslag 1 – Mekanisk lösning 

 

 

 
Figur 31 illustration på förslag 1 på avkänning 

 

För att uppnå god precision på den färdig bockade armeringsjärnet, konstruerades en vägg-spärr 

för avkänning. Avkänningen går ut på att inmatningslösningen ska kunna uppfatta var början av 

armeringsjärnet är. För att avkänningen ska fungera ska det finnas en extern lösning i form av en 

platta med en tryckkänsligsensor. Plattan monteras på ett kuggspår som gör det möjligt för plattan 

att röra sig längst vertikalaxeln med hjälp av en kraftkälla med ett kugghjul (A). 

 

När plattan åker upp kommer då armeringsjärnet att komma i kontakt med den. När den förin-

ställda gränsen på kraften uppnås, åker plattan ner för att släppa förbi armeringsjärnet för bock-

ning på bockningsmaskinen. 

 

 

  

A 
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Förslag 2 – Induktiv givare 

 

En diskussion framgick gällande effektiviteten på förslag 1. Det konstaterads att förslag 1 kom-

mer att fungera om den utvecklas ytterligare. Ett problem med förslag 1 är att plattan kommer i 

kontakt med det klippta armeringsjärnet och enligt figur 30 kan man tydligt se att kanten på 

armeringsjärnet kommer att skapa en skrapning på plattan när den åker ner. Av den anledningen 

gjordes en undersökning på hur den eftersökta lösningen fungerar i industrin. I industrin används 

något som kallas för induktiv givare. Tanken var att använda en induktiv givare, dess uppgift är 

att meddela styrsystemet om vart armeringsjärnet befinner sig till förhållandet av det färdiga 

konceptet. Givaren kommer att placeras med ett bestämt avstånd från valsbärandeprofilen. 

 

En induktiv givare är en typ av rörelsekänsligsensor som kopplas till ett styrsystem. Den regi-

strerar rörelse på ett visst avstånd och signalerar det till styrsystemet. Den blåa delen, se figur 32, 

är den delen av sensorn som endast känner av metall artiklar. Eftersom det färdiga konceptet 

avser armeringsjärn som endast består av metall blir induktiv givare optimal lösning på proble-

met (Machinedesign, 2016).  

 

 

 

 
Figur 32 induktiv givare. Bild från (JB CNC & Linear Components, 2016) 
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3.7.2. Konstruktion 

 

Kapitlet går igenom konstruktionsaspekterna och hållbarheten i chassit, samt och hur relaterade 

efterfrågade funktioner ska fungera i harmoni med konstruktionen. Avslutningsvis presenteras 

materialval och tillverkningssätt. 

 

Funktionerna som ska uppfyllas kräver en stabil och hållbar konstruktion. Utifrån den stora mas-

san armeringsjärn som maskinen ska kunna bära, krävs det två horisontella balkar. Eftersom 

konstruktionen också behöver ha ytor för infästningar och förmedla volym, anses stålprofiler 

som fyrkantsrör och U-stänger vara lämpliga. Enligt design med avseende på produktion bör 

produkten optimeras genom att välja standardiserade och symmetriska komponenter. Massiva 

stänger förmedlar volym, dock har en massiv stång mindre utrymme för infästningar i jämförelse 

med fyrkantsrör som kan bära lika stor vertikal last. Genom att anpassa hela konstruktionens 

storlek utefter komponenter och bockningsmaskin minskar faktorn för under- och överdimens-

ionering. Inmatningsvalsarna behöver utrymme för dess radier och drivande mekanism. Med 

tillräckligt fria ytor behöver den delen 600 mm och bestäms till att vara bredden. Från golvet till 

transportrullarnas yttersta punkt krävs 900 mm, vilket också ger inmatningshöjden. Höjden är 

bestämd utefter bockningsmaskinens höjd till bockningsläget. För att göra produkten kompatibel 

för många förflyttningslösningar av armeringsjärn till inmatningen, behöver den inte vara mer 

än 1000 mm lång. Längden har tagits fram med hänsyn till transportrullarnas och inmatnings-

mekanismens storlek. 

 

Eftersom belastningsytan är störst längst långsidan, är det den som behöver mest kontaktyta med 

de bärande benen. Det är även denna balk som utsätts för mest böjning. För tillverkningseffekti-

viteten får alla balkar med samma typ av profil, även samma mått på profiltjockleken. Dessa mått 

är bestämda efter leverantörens standard dimensionering. Valda dimensioner är efter utbudet hos 

BE-Group Sverige AB. 

 

 

Höjdjustering 

 

Justeringen kommer rimligen ifrån benen på konstruktionen. En lösning för den justeringen kan 

tillämpas på många sätt. I detta fall handlar det om hur ofta behovet av att justera höjden finns, 

vilken är väldigt sällan. Därför övervägs ett uteslutande om justering för benen i produktens 

standard-utförande. Användare av Comecos maskiner har sällan båda varianterna av bocknings-

maskinerna och den mest sålda är den 900 mm höga maskinen, vilken är B40-PLC. Därför ute-

sluts en onödig funktion genom att bestämma höjden av benen efter beställning. I fall användaren 

önskar en höj- och sänkbar funktion, är det lämpligt att borra hål och använda en massiv stång 

som får plats i profilen och sedan använda justeringspinnar. 

 

 

Hållbarhet 
 

Konstruktionen bygger på samma typer av stål-profiler. Därför eftersöks den mest optimala pro-

filen som passar alla längder och placeringar i konstruktionen. Stången som utsätts för mest be-

lastning dimensionerades för att uppnå en optimal hållbarhet. Stängerna på långsidorna är de som 

utsätts för mest belastning om all last är jämnfördelad över konstruktionen. Vid 3D-module-

ringen ansågs kvadratiska VKR-hålprofiler lämpliga med yttermåtten 50 mm x 50 mm. Efter en 

uträkning dimensionerades profilens tjocklek till 4mm. Se bilaga 8.1 – VKR-Hålprofiler, tabell. 
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Materialval 

 

Stängerna består av VKR-profiler av materialet S355J2H, det har tillverkaren specificerat. För 

valsbärandeprofilerna valdes rostfritt stål som lämpligt material då det inte rostar. Rost skapar 

ojämna ytor vilket kan försämra precisionen. För plattan med spår valdes även rostfritt stål på 

grund av samma anledning. 

 

Materialet för valsarna är avgörande för funktionen. Det krävs ett material som både är mjukt 

och slitstarkt. Materialet som kommer i kontakt med armeringsjärnet valdes till gummi. En pri-

mär anledning för val av gummi är att armeringsjärnets yta är ojämn, gummi är ett optimalt 

material för ändamålet, att uppnå god grepp om artiklarna, på grund av gummis förmåga att 

forma sig runt artikeln. 

 

Materialen för valsarna är hybrid mellan metall och gummi. Skelettet med infästning består av 

metall som sen täcks av gummit (REDCO, 2016).  

 

 

Tillverkningsmetod  

 

Stängerna beställs i längder som sedan sågas efter de givna måtten. Konstruktionen kan tillverkas 

med hjälp av olika metoder för montering. Beroende på tillgångarna i verkstaden konstruktionen 

byggs på kan metoden för hopsättning av delarna variera. Eftersom det valda materialet är av stål 

kan till exempel svetsmetoder användas. Finns inte möjligheten för svets kan man använda sig 

av infästning med hjälp av skruvar. 
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3.7.3. Sammanställning 

En sammanställning av alla komponenter utfördes i Solidworks. I sammanställningen (bilaga 9) 

ingår en BOM-lista, där alla delar är listade med deras beteckningar. Nedan presenteras en in-

köpslista för tillverkning med hänvisning till leverantörer för respektive artikel. Ur en miljöa-

spekt är det positivt att nästan alla komponenter är närproducerade och kan återvinnas eller åter-

användas som skrot. VKR-rör har också samma profil-dimensioner. Vilket innebär att de beställs 

i längder som sågas efter artikelns enskilda längd. 

 

Artikel   Antal Varumärke 

Gummivals   4 REDCO 

VKR-50 x 50 x 4 x 1000  2 BE Group 

VKR-50 x 50 x 4 x 844  4 BE Group 

VKR-50 x 50 x 4 x 500  2 BE Group 

Fyrkantstång 60 x 60  2 BE Group 

U-stång 50 x 100 x 5 x 900 2 BE Group 

U-stång 50 x 100 x 5 x 500 2 BE Group 

Plåt 600 x 3 x 1000  1 

1 kW 3-fas, 4-polig el-motor 1 ABB 

Transport rulle 80 x 400  4 ALFOTEC 

Kullager   14 SKF 

Axel   6 

Induktiv givare  2 Elfa Distrelec 

Koniskt kugghjul  4 
Tabell 11. Komponent lista 
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3.8. Feleffektsanalys 
 

En analys av problem som kan uppstå utfördes för att kartlägga och eventuellt åtgärda dessa.  

FMEA genomfördes på den färdiga produkten för att uppskatta vilka problem som kan uppstå 

vid användningen med rekommendation på åtgärder. Syftet med FMEA analysen i detta projektet 

är att kortfattat, utan analys, framhäva möjliga problem som i framtiden bör ses över och analy-

seras. Samtliga fel som presenteras i FMEA är för det mesta prestanda slitage problem som kan 

förebyggas genom att undersöka kvaliteten på komponenterna och utifrån det eventuellt byta 

leverantör. Underhåll som att blåsa rent och smörja komponenterna rekommenderas för att före-

bygga slitage problemen. För fullständig FMEA se bilaga 11. 

 

Följande brainstorming tog plats för att identifiera felorsaker, som sedan används i FMEA. 

Brainstorming om felorsaker: 

 Problem   Felorsak 

Valsar: 

o Slitage   Repetitiv inmatning 

För hårt inspänd (högklämkraft) 

 

o Slutar rotera  Kullagerproblem 

Smuts fastnar runt axel 

 

o Roterar i fel intervall  Synkronisering i remmar 

 

o Deformeras   Hårt inspänd (klämkraft) 

 

Drivrem: 

o Slitage   Repetitiv inmatning 

 

o Ojämnt slitage  Monteringsfel mellan valsbärande profil 

och valsar 

 

o Lossnar   Slitage 

Ospänd  

 

Givare: 

o Felaktiga signaler  Metallrester som täcker givaren 

 

o Felplacering  Precision vid installation  

 

Elmotor: 
o Tappar effekt  Långvarig belastning 

 

o Glapp   Trasigt kullager 

 

o Ostabil   Monteringsfel  

 

Reglage: 

o Fel-kalibrering  Smuts i justeringsutrymme 
 

Tabell 12. Brainstorming om felorsaker.  
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4. RESULTAT 
 

Projektet resulterade i ett inmatningsbord för armeringsjärn till bockningsmaskinerna B40-PLC 

och B20-PLC. Maskinen bygger på att genom gummivalsar mata in armeringsjärn till bocknings-

maskinen. Genom avkänning figur 32 med induktiva givare, vilka bara känner av metall, kommer 

information om armeringsjärnets position att förmedlas till PLC-systemet som med förprogram-

mering ska starta intervallerna för inmatningen. Operatörens uppgift är att ställa in bredden mel-

lan valsarna och hastigheten för inmatningen. Den informationen som operatören ställer in ska 

sedan förmedlas till PLC-modulen som sedan manövrerar intervallen för motorn. Genom de 4 

valsarna finns det i vertikaldimension plats för flera armeringsjärn med samma diameter till in-

matning. Justeringen för utrymmet mellan valsarna sker manuellt genom en framtagen mekanism 

för linjärstyrning. Vilken är kopplad till en 3-fas, 4-polig elmotor med effekten 1 kW. Läs mer 

om den framtagna linjära styrningen på sidan 27 – 30. Figur 33 visar bordet utan yttre skydds-

kåpor och med ett armeringsjärn som är 40 mm i diameter. Se bilaga 9 för sammanställnings-

ritning med bom lista. För fullständiga ritningar se bilaga 10. 

 

 
Figur 33. Inmatningsbord utan skyddskåpor, med ett armeringsjärn som är 40 mm i diameter.  
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Inmatningsbordet fungerar till båda Comecos bockningsmaskiner efter eventuell åtgärd för kon-

struktionens ben-höjd. Dessa modifieras genom sågning efter höjden för den mindre bocknings-

maskinen, B20-PLC. 

 

 
Figur 34. Inmatningsbordet med B40-PLC och ett armeringsjärn 40 mm. 

 

Konstruktionen förväntas hålla samma kvalitet som bockningsmaskinens, genom att dimension-

eringen för alla VKR-profiler, är efter den stång som belastas högst. Se sida 36 för mer inform-

ation om konstruktionen. 

 

 
Figur 35. Bärande konstruktion. 
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Inmatningsbordet klarar alla dimensioner av armeringsjärn som B40-PLC tillåter i sin produkt-

specifikation. Inmatningskraften är baserad på att klara 12 m långa armeringsjärn. Vilket är den 

längsta längden som går att tillhandahålla i ett standardutförande. Inmatningsbordet bygger på 

att vara en lämplig koppling till anpassade flödesprocesser för maskinell och manuell fram-mat-

ning till valsarna. 

 

 

 
Figur 36. Illustration av en manuell flödesprocess för ett 12 m långt armeringsjärn som bockas i B40-PLC. 
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Figur 37 renderad illustration på valsbärandeprofilen 

 

Med en kraftkälla drivs alla fyra valsar med jämnfördelad kraft mellan valsarna. Hela konstrukt-

ionen bygger på att inmatningen av armeringsjärnet ska vara stabil. Profilerna är formade på så 

sätt att de skall kunna klara av höga krafter. Fyra drivremmar som är direkt kopplade till kraft-

källan för att driva valsarna. Kugghjul på båda valsbärandeprofilerna med en justeringslösning i 

bredd för möjlighet av inmatning av olika dimensioner på armeringsjärn. Plattan där valsbäran-

deprofilerna ska sitta är försedd med två spår för att säkerställa en jämn kraftfördelning och dess-

utom möjlighet för förflyttning på den rörliga profilen. Alla dessa komponenter arbetar i harmoni 

med varandra för att uppnå en helhetslösning för möjligheten av justering på mellanrummet mel-

lan valsarna. 
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5. DISKUSSION & ANALYS 
 

Projektet handlade till en början om att specificera problemet som ska lösas och sedan bestämma 

dom efterfrågade funktionerna. Under marknadsundersökningsfasen planerades studiebesök hos 

tre möjliga användningsområden. Dessa skulle ta plats hos Celsa Steel i Västerås, (Rimbo), 

(Kungsör) och en bygganläggning. Dock tog endast ett studiebesök plats hos Celsa Steel, på 

grund av förhinder som schemakrock. Därför samlades informationen som de uteslutna studie-

besöken skulle ge genom en nätbaseradundersökning och via Comecos samt Celsa Steels erfa-

renheter. Utifrån studiebesöket hos Celsa Steel, lades det märke till hur de kombinerat produkt-

ionen med olika maskiner. Alla maskinerna krävde en operatör oavsett om den var automatiserad 

eller ej. Därifrån gick tankarna direkt till att en QFD behövs för att leverera en lösning som ligger 

mittemellan den helautomatiserade och den manuella. Det var då det bestämdes att lösningen ska 

inneha en varierad valbarhet för hur automatiserad lösningen ska vara. Det ledde till att koncept-

genereringen grundade sig på idéer som ger en inmatningsprocess som fungerar för ett varierat 

antal flödesprocesser. 

 

I verkligheten var QFD och kravspecifikationen aldrig kompletta förens produkten var färdig-

specificerad. Det var för att dessa metoder hela tiden kompletterar varandra med både ny och 

uppdaterad information. Utförandet som krävde en del teori för att samla ny kunskap inom de 

delar som behandlades, förädlades också under projektets gång. Vilket medförde att metodiken 

i praktiken ständigt upprepade sig för att inkludera de nya kunskaperna. Speciellt var funktions-

analysen märkbart givande för de funktioner som slutprodukten fick. Under varje del i projektet 

listades funktionerna upp och specificerades ytterligare tills att dessa i produktgenereringen fick 

en färdigspecificerad lösning. Informationen förädlades succesivt ifrån marknadsundersökning 

till produktgenerering genom att hela tiden utföra QFD, funktionsanalys och kravspecifikation i 

bakgrunden. Ett tydligt exempel på hur en funktion och ett krav tillkom i början av projektet men 

som inte specificerades fullt ut förens i slutskedet var kraftkällan som till slut specificerades till 

en 3-fas, 6-polig elmotor som ger effekten 1 kW.  

 

Ur en planeringsaspekt hölls den planerade tidslinjen projekt ut. Det var för att den var översikt-

ligt framtagen utifrån Gantt-schemat. Dock var det de detaljerade planeringarna i Gantt-schemat 

som fick stor avvikelse. Det var främst för att utförandet i vissa delar tog mer eller mindre tid än 

planerat. De som tog kortare tid än förväntat kompletterade den tiden som tillkom och ledde till 

att faserna var färdiga inom dess ramar. Därför är en kombinerad användning av både översikt-

liga och detaljerade planeringar effektiva för att snabbt skapa överseende för vad som måste 

uppnås under en bestämd tid. 

 

Kontakten med handledaren, Janne Färm, på MDH var väldigt effektiv då vi löpande bestämde 

möten för avstämning. På företagssidan var Fredric Hallberg alltid snabb på svar och de skapade 

alltid utrymme för besök, vid behov. Vilket var väldigt givande för att få rätt information i tid. 
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6. SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER 
 

Resultatet uppfyller de funktioner som specificerades för den efterfrågade lösningen. Genom 

komponenternas samspel uppnåddes kvalitet och kompatibilitet för de armeringsjärn som finns 

på marknaden idag. Valet av PLC-styrning och givare gör att maskinen fungerar i harmoni med 

bockningsmaskinen. Dessa komponenter utgör en viktig del av helhetslösningen för att uppnå en 

högprecision för bockningen av armeringsjärnet. Den valsbärandeprofilen är den delen som är 

den största faktorn för inmatningens funktion och precision. Det är för att den delen innehar de 

drivande komponenterna. Valet för 4 valsar istället för 2 gör också att inmatningen blir mer precis 

på grund av att armeringsjärnet hamnar rakt i förhållande till bockningsmaskinen. Justeringen 

för inmatningsvalsarna på ett plan med 2 valsar längst långsidan medför att användningen blir 

mindre komplicerad och enklare att hantera. Den manuella justeringen har sina fördelar i att 

enbart uppfylla det tillräckliga behovet för justeringen. Operationer som körs innefattar inte olika 

dimensioner av armeringsjärn i samma operation. Vilket innebär att alla fyra valsar inte behöver 

vara justerbara. Friktionsförminskingen som uppnås genom transportrullar ger en mer effektiv 

inmatning som även minskar slitaget för plåten då transportrullarna är upphöjda ifrån plåten. 

 

En utvärdering av produkten med avseende på hållbarhet och kvalitet rekommenderas för att 

säkra att alla funktioner håller och fungerar i verkligheten. Det bör även testas om antalet givare 

bör ökas för att förmedla tillräckliga indikationer till PLC-systemet. Eftersom en fördjupning om 

PLC-system inte tagit plats i detta projekt bör en studie om PLC-system ta plats för att välja rätt 

PLC-modul/-er. Det mindre raka armeringsjärnet bör också testas i inmatningssystemet för att 

eventuellt lägga till en komponent som se till att armeringsjärnet verkligen når bockningsmaski-

nen. 

En prototyp för att testa produktens funktioner och eventuella felkällor, är något som rekommen-

deras för ytterligare optimering. 

 

Mer detaljerade koncept på hur armeringsjärnet matas in till inmatningssystem då detta system 

omfattar bockningsmaskinens kapacitet på antal armeringsjärn åt gången. Eller utveckling av de 

genererade koncepten i detta projekt se koncept 1.1 och bilaga 6 – skisser (koncept).  
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Bilaga 1 – Gantt-schema 
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Bilaga 2 – Frågeformulär för studiebesök hos Comeco 

 

  

Hantering Idag sker inmatningen av armeringsjärnet manuellt. Alltså en operatör 

måste på ett sätt ställa armeringsjärnet på bockningsmaskinen oavsett 

tjocklek eller vikt på armeringsjärnet. Bockningsprocessen måste an-

passas efter önskad form. Detta sker med hjälp av styr don som maski-

nerna har. 

Marknader  

Marknader att satsa 

på 

Idag är Comeco ett av de ledande företagen i Skandinavien, pga. Bock-

ningsmaskinernas högbelastningsförmåga. 

Dock vill Comeco komma in på marknaden i Europa och konkurrera 

med de spanska och italienska maskinerna.  

Kvalitet & service Väldigt hållbara maskiner jämfört med andra likvärdiga produkter som 

tillverkas i andra länder. Upp till 5000 körningstimmar, eventuell ser-

vice på hydraulik men inte nödvändig enligt Fredric.  

Miljö Maskinerna drivs med elmotorer. All metall som de tillverkas av är 

återvinningsbar. Långlivscykel på maskinerna. 

Pris 

Andra hands värde 

Kostnaden för B40-PLC som kan bocka upp till 45 mm (diameter på 

armeringsjärn) är 179 000:- ex. moms. 

Hög andrahands värde på Comecos maskiner på grund av deras håll-

barhet och service intervall. 

Tillverkning  Monteringen av bockningsmaskinerna sköts av Comeco. Outsourcing 

på delar som Comeco inte kan tillverka. Oftast utnyttjar Comeco före-

tag som ligger nära deras produktionsanläggning. 
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Bilaga 3 – B40-PLC (FOTO) 
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Bilaga 3.1 – Illustration CAD 
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Bilaga 3.2 – Specifikationer 
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Bilaga 3.3 – Kapacitet 
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Bilaga 4 – Kravspecifikation 

 

Kravspecifikation 
 

Bakgrund 
 

Om oss 
För Comecos räkning utförs ett projekt för att åstadkomma en lösning för hur en manuell bock-

ningsmaskin, B40-PLC och B20-PLC, kan få en automatiserad inmatning. Begränsningen är att 

inte modifiera bockningsmaskinen för att åstadkomma den automatiserade inmatningen. Utma-

ningen har mottagits som ett examensarbete på Mälardalens Högskola, av Zeid Atta och Shuker 

Hasan. 

Produkt 
Inmatningsmaskin för armeringsjärn som är upp till 12 m långa och 40 mm i diameter. Tillhö-

rande bockningsmaskin B40-PLC och B20-PLC. 

Krav 
 

Största Dimensioner (sammanställd): 1000 x 900 x 500 mm 

 

VKR-profil:  Bör vara 50 x 50 x 4 mm 

U-Stång (profil): Bör vara 50 x 100 x 5 mm 

Fyrkantstång: Bör vara 60 x 60 mm 

 

 

Material:   

 

Konstruktion: Stål: S355J2H /Enligt: SS-EN10210 

 

 

Programvara: PLC 

 

 

Kapacitet: 
 

Maximal belastning: 400 kg eller 4000 N 

 

Armeringsjärn: Diameter:  Upp till 40 mm 

Längd:  Upp till 12 m 

 

Inmatningen klarar motsvarande 40 mm i sammanlagd diameter för mindre armeringsjärn. 
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Motor: 6-polig, 3-fas el-motor med effekten 1kW. 

 

Inmatningshastighet: Uppnår 0,5 m/s för armeringsjärn med diametern 40 mm. 

 

 

Underhåll: 
 

Maskinen bör blåsas rent efter operation. 

Maskineriet bör smörjas vid behov. 

 

 

Tillgänglighet: 

 

 

Dokumentation: 

 

Leveransvillkor: Sammanställd maskin hos Comeco levereras på EU-pall, 1200 x 

800 mm.  

 

Återvinning: Till skrot. 
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Bilaga 5 – QFD  
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Bilaga 5.1 – QFD taket 
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Bilaga 5.2 – Tolkning av produktegenskaper 

 
Egenskap Tolkning Egenskaps- 

vikt 

Enhet Värde 

Tåla horisontell last Vikt av max antal arm.järn 141 (1) N 4000 

Justerbar efter diame-

ter 

Justerbart avstånd, inmatning 203 (2) mm 6-40 

Avkänning Noggrannhet 225 (2) mm +10, -1 

Indikationer Informationsmängd om ma-

skinens läge 

165 (1,2) VER-

BAL 

Posit-

ion, op-

eration 

El-motor Hur kraftig 243 (1,2)* W 1000 

Färg Förmedla säkerhet & hante-

ring 

50 * VER-

BAL 

Röd & 

Orange 

Gränssnitt Kompatibilitet 156 (1) VER-

BAL 

PLC 

Endast fungera för 

Comeco 

Kompatibilitet 72 (1) VER-

BAL 

Genom 

pro-

gram-

vara 

Styrdon Användning & manövrering 148 (1) 

106 (3,4)* 

VER-

BAL 

Hastig-

het, in-

tervall 

Energistandard Typ av el-uttag  V 400 

Egenskapsvikt vald efter:  

Comeco (1) Massproduktion (2) Bygg (3) Mindre produktion (4) Medelvärde(*) 
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Bilaga 6 – Skisser (koncept) 
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Bilaga 7 – Linjärstyrning 
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Bilaga 7.1 – Skisser (linjärstyrning) 
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Bilaga 8 – Dimensionering av VKR-profil 

 
Massor:  𝑚1 = 10 𝑘𝑔/𝑚 

  𝑏 = 600 𝑚𝑚 

  𝑑 = 40 𝑚𝑚 

 

Massa armeringsjärn på konstruktionen:  𝑚1 ∙
𝑏

𝑑
= 10 ∙

600

40
= 150 𝑘𝑔 

 

Max massa, komponenter:    120 𝑘𝑔 
 

Massor med säkerhetsfaktor 1,5:  1,5 ∙ (150 + 120) = 405 𝑘𝑔 
 

Tyngdacceleration:    9,82 𝑚 𝑠2⁄   

 

Utbreddlast:   𝑄 = 405 ∙ 9,82 = 3977,1 𝑁 ≈ 4 𝑘𝑁 
 

  

Formel: 𝑤 (
𝐿

2
) =

5𝑄𝐿3

384𝐸𝐼
 

 

Givet: Q = 4 kN = 4000 N 
 

L = 1000 mm 
 
Stål: S355J2H / SS-EN 10210 
 
E-modul = 210 GPa = 210 000 MPa  
 

 w (
1

2
) = δ𝑚𝑎𝑥 = 1 mm  

 

Sökt: 𝐼 =?  𝑤 (
𝐿

2
) =

5𝑄𝐿3

384𝐸𝐼
⇒ 𝐼 =

5𝑄𝐿3

384𝐸𝛿𝑚𝑎𝑥
 

 

Uträkning: 𝐼 =
5⋅4000⋅10003

384⋅210⋅103 = 248015,87 ≈ 0,25 ∙ 106 𝑚𝑚4 

 

Val av tjocklek: Genom att välja dimensionering utifrån närmaste värde för yttröghetsmomen-

tet ”I” i tabellen som BE Group hänvisar till (utdrag på nästa sida). 

 

Val med avseende på yttröghetsmoment: 4 mm tjock profil. Se tabell på nästa sida. 
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Bilaga 8.1 – VKR-Hålprofiler, tabell 

 
Utdrag ur tabell från ”Röda Katalogen” s.98 (Bröderna Edstrand AB, 1999). 

  



 

 Bilaga 20 

Bilaga 9 – Sammanställningsritning  
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Bilaga 10 - Detaljritningar 

 

 

 

EJ TILLGÄNGLIGA I DETTA DOKUMENT. KONTAKTA 

FÖRFATTAREN VID FÖRFRÅGAN. 
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Bilaga 11 – FMEA 

 

 

 


