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Förord 

Denna examensrapport avser mitt 15 hp stora examensarbete inom 
maskiningenjörsprogrammet 180hp på Umeå universitet.   
Arbetet med att studera rullformning och tillverka prototyper har stundtals varit aningen 
stressigt men samtidigt oerhört lärorikt och roligt. 
 
Jag vill härmed tacka Joachim Vd på Absolicon som gav mig möjlighet att utföra detta 
projekt och även Jonathan Mossegård som var min handlerade på Absolicon. 
 
Jag vill också tacka min handledare på universitetets sida Lars Anderson för stöd och support 
genom arbetet.  
Ett sista tack riktar jag till Daniel Agrell utvecklingsingejör  på Absolicon som otaliga gånger 
fått agera som extra handledare och bollplank av ideér.  
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Terminologi 

1. Axelhållare - den i höjdled justerbar del av standsen som axeln sitter monterad i. Se figur 
23. 

2. Böjradie - radien som skapas i själva böjvecket, oftast menas den innersta radien om inte 
annat anges. 

3. Cad- computer assisted drawing. 
4. Entré - ingången till profilformningspasseringar. 
5. HD – horizontal distance, avstånd centrum till centrum mellan passeringar. 
6. Passering – ett ställe i maskinen där plåten passerar övre och undre rullar. 
7. Profilformningsrullar - rullar som formar plåten. 
8. Rullar - hjul som plåten passerar emellan. Se figur 31. 
9. Sektion - del av plåtens tvärsnitt, böjd eller opåverkad. 
10. Stands - tornen/chassiet som axlar och rullar är monterade i. 

 
Några av ovanstående beteckningar och mer terminologi som ej betraktas som allmänkuskap 
beskrivs inom rapportens teoridel.  
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Sammanfattning 

Utvecklingen av solenergi är en viktig del av framtiden för att vi ska kunna leva i ett hållbart 
samhälle. Det är just det Absolicon i Härnösand tänker och aktivt deltar i.  De utvecklar och 
tillverkar idag koncentrerande solfångare med pump och styrning för produktion av  bl.a. 
ånga avsedd för industriella processer. Hittils har de enbart tillverkat solfångare i små 
volymer men vill nu utveckla produktionen för möjlighet till större serietillverkning. Därför 
behöver de snabba upp processer och bearbetning i tillverkningslinjen och det är där detta 
examensarbetet kommer in i bilden. 
 
Som en del av första bearbetningsstationen behöver de en metod för att på semiautomatiskt 
vis böja ned ytterkanterna av båda långsidorna på solfångartråget medan plåten fortfarande 
är platt. Det är val av denna metod som detta arbete behandlar. En prototyp av 
utrustningen/maskinen som krävs för utförande av metoden skall också tillverkas.  
 
Rullformning valdes som metod varefter förstudie bestående av studiebesök och 
litteraturstudie genomfördes. 
Kraven på själva böjningen studeras också närmare under förstudien för att få bättre grepp 
om kraven på rullformingsmaskinen.  
 
Rullformning är effektiv på bearbeta plåtbitars och plåtremsors utseende. Ju snabbare plåten 
rullar igenom maskinen ju fortare blir den formad. Genom att räkna på materials töjning 
eller testa sig fram kan antalet rullar och längden av maskinen bestämmas.  
 
Under rapportens teoridel är teori och rullformningsregler sammanställda som underlag för 
enklare beräkningar och allmän förståelse för vissa aspekter kring rull- och maskindesign. 
 
Under metoden beskrivs arbetet kring planering och konstruktion av de två prototyper som 
tillverkas. Prototyp 1 tillverkas för att testa konstruktionen av stands, axlar och rullar. Från 
lärdomarna ur prototyp 1 växte den slutgiltiga prototypen fram. 
 
Arbetet resulterar i en prototyp som endast innehåller två passeringar och  
inte formar fram den önskade profilen men metodens funktion kan ändå valideras och 
presenteras. Plåten rullformas enkelt med handmatning och inga defekter eller problem 
påträffas. Genom att enbart addera två passeringar i slutet av prototypen  blir den fulländad.  
 
Som slutsats är rullformning verkligen en passande metod för formning av solfångartrågets 
kanter då maskinen är enkel, billig, kompakt och snabb.  
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Abstract 

Using solar energy is clearly an important part of creating a sustainable future. Thats exactly 
what the small company Absolicon Solar Collectors placed in Härnösand thinks and carries 
through. By developing and manufacturing concentrated solarcollectors with a complete 
runningcentral for producing steam intended for industrial purpose are they pushing the 
technology and industry forward. They have so far manufactured small volumes of pilot 
plants but will now have the ability to manufacture larger volumes. To accomplish that they 
will have to be able to speed up the manufacturing process regarding some of the processes in 
the manufacturing line.  
 
As a part of the first station in the line will they need a method to semi automatically bend 
the two longest edges of the collector. It is this method this thesis is all about. A functional 
prototyp is also a part of the desired result.  
 
Roll forming became the method of choice. After choosing method was a small research 
around the subject accomplished containing visits at companies and literature studying. 
The demands of the curvature of the bends were also more closely investigated to get a better 
grip of the demands on the roll forming mill.  
 
Rollforming is an effective way to change the profile of steel plates and strips. The higher 
rollspeed the faster rollforming. By calculating tension and elongation of the steel or by 
testing can the number of passes and the length of the mill be determined.   
 
In the part theory of the report is essential theory and rules regarding roll forming compiled 
for simple calculations and general understanding of some of aspects in roll and mill design.  
 
In the part method of the report is the work regarding planning and contructing the two hand 
made prototypes. Prototype one is manufactured for the purpose of testing stands, shafts and 
rolls. Derived from the results of testing prototype one is the final prototype constructed and 
made. 
 
The work is resulting in a final prototype containing two passes which is not producing the 
desired final bend angle but the function of the roll forming as a method can still be validated 
and presented.  
The steel strip is easily by hand dragged trough the mill and no defects or other problem were 
encountered. The final prototype is not fully meeting the demands of the final bend angle due 
to the short deadline it was made in. Two more passes are still needed do be added for the 
final angle.  
 
As a conclusion is roll forming as a method really suitable for this bending operation because 
of its simplicity, low cost, small physicall measurments  and high forming speed.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och företagspresentation 
 
Absolicon har lång erfarenhet av att utveckla och sälja koncentrerande solfångare. En 
befintlig produkt är idag installerad på flera kontinenter och producerar kontinuerligt 
elektricitet och värme till kunderna. Solfångaren arbetar med en solföljande parabolisk 
reflektor som koncentrerar infallande solljus mot en receiver i trågets fokus, se figur 1. 
 

 
Figur 1: Koncentrerande solfångare. 

Den befintliga produkten kan dock utvecklas för ökad prestanda och minskad 
materialåtgång. För att nå dessa mål utvecklar Absolicon just nu en ny produkt för 
koncentrerad solenergi.  
 
Som en del i utvecklingen kommer koncentrationsfaktorn att behöva höjas, för att 
receiverarean skall kunna minskas.  
Ytterligare ett kritiskt utvecklingsarbete är att utveckla en semiautomatisk tillverkningslinje i 
vilken de nya solfångartrågen skall produceras. Som ett led i att utveckla en sådan 
tillverkningslinje behöver en ny metod utvecklas för att forma kanterna på den paraboliska 
reflektorplåten.  
I första början av tillverkningslinjen dras plåten ut från rulle och passerar sedan ett antal 
bearbetningsstationer innan den slutligen ligger på ett bearbetningsbord. Denna 
tillverkningslinje behöver dock kompletteras med en ny bearbetningsstation där plåtens 
kanter formas. Utöver detta behöver metod och utrustning utvecklas för att plåten ska kunna 
matas fram semiautomatiskt. 
I dag rullformas för hand genom att dra ett handhållet verktyg över plåtens kanter sex 
svepningar med ökad vinkel för varje svep.  
Problem som tidigare uppkommit av rullformnigen är att plåten fått inre spänningar som 
resulterat i en kvarstående deformation liknande en banans form.  
 

Absolicons Affärsidé 
Affärsidén är tagen direkt från deras hemsida.  
”Absolicon är ett utvecklingsbolag med lång erfarenhet inom koncentrerad solenergi.  Vi 
utvecklar och tillverkar solföljande, koncentrerande solfångare. Marknaden uppskattas till 
5000 miljarder kronor i investeringar till år 2050 med mycket snabb tillväxt de första 
decennierna. 
Bolagets strategi är att tillsammans med kunder bygga pilotanläggningar som visar hur de 
kan minska sina energikostnader med solenergi.  Parallellt med detta utvecklar Absolicon en 
produktionslina som radikalt minskar tillverkningskostnaderna. På sikt krävs partnerskap 
som kan skala upp produktionen och nå fram till kunderna”. 
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Absolicons Affärsmål 

 Utveckling – produktutveckling och tillämpad forskning för att skapa världens mest 
mångsidiga och kostnadseffektiva solfångare för stora byggnader, solfångarfält, solkyla 
och industrier 

 Partnerskap – knyta band med multinationella bolag för att med pilotanläggningar visa 
hur solenergi kan minska deras energikostnader och genom dem nå ut globalt 

 Uthållighet – genom att hålla flera intäktsströmmar och låga kostnader kunna driva 
Absolicon så att tillfört kapital kan användas till konkreta investeringar 

1.2 Syfte och problemställning 
I dag rullformas kanterna för hand genom att dra ett handhållet verktyg se figur 2 över 
plåtens kanter sex svepningar med ökad vinkel för varje svep.  
Problem som tidigare uppkommit av rullformnigen är att plåten fått inre spänningar som 
resulterat i en kvarstående deformation liknande en banans form och att rullformningen tagit 
lång tid. 
Syftet med detta projektarbete är att finna ett sätt att på semiautomatiskt vis forma plåtens 
kanter efter kravspecifikationerna listade under rubrik 1.3.   

 
Figur 2: Handhållna Wuko Duo Bender 3200 som används idag. 

 
 
 

Projektets resultat utgörs av en teknisk rapport för redovisning av tester och 
rekommendation av lämplig metod för att forma plåtens kanter. Ytterligare ett resultat utgörs 
av en tillverkad prototyp för formning av kanter och tillhörande teknisk dokumentation. 
Prototypen förväntas ge större kunskap om utformning av plåtformningsmaskinen och agera 
som underlag för framtida arbeten gällande plåtformningen.  

1.3 Kravspecifikation  
Kravspecifikation på bockningsmodul  

 Forma ytterkanter på plåten i bestämd vinkel. 

 Hålla modulen simpel, billig och kompakt.  

 Utföra bockoperationen utan att skapa ytdefekter på vare sig reflektorfilm eller  
plåtens i övrigt lackade yta. 

Krav på projektet 

 Finna metod att forma plåtens kanter efter kraven på bockningsmodul. 

 Konstruera och tillverka en lämplig bockningsmodul och tillhandahålla Absolicon 
med teknisk dokumentation.  
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 Eventuellt om tid finns hitta lämplig metod att semiautomatiskt frammata plåten 
genom bockningsmodul och redovisa i teknisk rapport. 

1.4 Mål 
Här beskrivs projektets övergripande mål samt delmål. Vilket slutresultat förväntas av 
projektet. En tidsplan presenteras också i detta avsnitt.  

1.4.1 Övergripande mål 
Konstruera och bygga en mekanisk prototyp för bockning av solfångarkanterna för 
produktionlinans första bearbetningsstation. Kantnedböjningen blir en modul i första 
bearbetningsstationen som redan innehåller stansning och kapning av plåten.  

1.4.2 Delmål 

1. Studera bockning och därifrån utföra tester i mindre skala för att undersöka olika 
metoder för att forma plåtens kanter samt rekommendera en lämplig metod.  

2. Konstruera och bygga en prototyp för formning av plåtkanter i tillverkningslinjen.  
3. Förbereda prototypen för semiautomatisering eller om tid finns applicera 

semiautomatiken. 

1.5 Avgränsningar 
Tidsperioden för vilket arbetet sträcker sig är 10 veckor som motsvarar kursens femton 
högskolepoäng. Det kan bli problematiskt att tillverka prototypen och ittirera. Tillverkning 
och testning tar tid.  
 

2 Teori  

Under teori beskrivs rullformningsteorier i kortfattade och sammanfattade stycken ur Roll 
Forming Handbook av George T. Halmos och även allmänna formler tagna ur Karl Björks 
Formler och Tabeller för mekanisk konstruktion. Materialegenskaper redovisas också under 
sin egen rubrik. 

2.1 Material 
Material och dess egenskaper av olika delar. 

2.1.1 Solfångartråget  
Här redovisas plåtens utseende och materialegenskaper. Se figur 3 för en visuell uppfattning 
om plåtens utseende. Plåten av stålsort sub280+z100 tillhör kategorin låghållfasta stål är 
varmförzinkad med 112 gram zink/m2 och lackad med en färgtjocklek på 9 mikrometer. 
Reflektorfilmen är ditklistrad i efterhand och mycket känslig för repor. Material och 
egenskaper gällandes reflektorfilmen är för denna rapport oväsentliga.  
 

 
Figur 3: Bild på plåten med applicerad skyddsfilm och med en böj av 18.3 grader. 
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Plåtens maerialegenskaper är tagna ur leverantörens Chargeförteckning/Mill Sheet Test 
cerificate. Se tabell 1. 
Tabell 1 Plåtens materialegenskaper 

Stålsort  SSAB Sub280+Z100 

Rm Brottgräns 420 MPa 

ReH 321 MPa 

Rp0.2 280 MPa 

A80% 30 mm 

 
Förklaring av A80%:  Med en teststav av initial längd 80 mm töjs den till brott med en 
förlängning= testvärdet. I detta fall 30 mm.  
 
Tabell 2 redovisar måtten på plåtens innan kanterna böjs ned.  
 
Tabell 2 Plåtens dimensioner 

Längd  6 m 

Bredd 1253 mm 

Tjocklek  0.7 mm 

 

2.1.2 Minitecprofiler 
 
Aluminiumprofilerna som användes vid konstruktion och tillverkning. Se figur 4 och 5.  

 
Figur 4: Profil 45x45F 

Profil 45x90F samma godstjocklekar som 45x45F.  

 
Figur 5: Profil 45x90F. 

Tabell 3 redovisar profilernas mekaniska egenskaper.  
 
Tabell 3: Mekaniska egenskaper för de två minitec-profilerna. 

Profil 45x45F 45x90F 

Tröghetsmoment Ix (cm^4) 14,172 101,241 

Tröghetsmoment Iy (cm^4) 14,172 25,318 
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Böjmotstånd Wx (cm^3) 6,298 22,498 

Böjmotstånd Wy (cm^3) 6,298 11,252 

Vikt (kg/m) 2,005 3,191 

E-modul ca 69 GPa  69 GPa 

 
 

3.1 Allmänna ekvationer  
Allmänna formler är formler hämtade ur Karl Björks Formler och Tabeller för mekanisk 
konstruktion. [T2] 
 
Tröghetsmoment I för cirkulärt homogent tvärsnitt 

𝐼𝑥 = 𝐼𝑦 =
𝜋𝑑4

64
     (ekv. 1) 

 
Lx,ly= tröghetsmoment (m4)  
d=diameter (m) 
 
Nedböjning av balk med fast inspänning orsakad av punktlast 

𝑌 =
𝐹𝐿3

𝐸𝐼
(

𝑥2

2𝐿2 −
𝑥3

6𝐿3
)    (ekv. 2) 

 
Y= nedböjd sträcka (m) 
F= punktkraft (N) 
L= längd mellan inspänning och punktlast (m) 
x= Sträcka mellan inspänning och punkt för beräkning (m) 
E= Elasticitetsmodul (N/m2) 
I= Tröghetsmoment  
 
 

3.2 Teori och ekvationer för rullformning   
I detta kapitel är rullformningsteorier och stycken ur Roll Forming Handbook kortfattat 
sammanfatade [T1 ]. Kapitel är angivet inom varje rubrik.  

3.2.1 Vad är rullformning?  En kort förklaring 
Den mest frekventa definitionen lyder: Att forma metalremsor längs raka, longitudinella 
parallela böjlinjer med flera par av  konturrullar utan att ändra metallens tjocklek i 
rumstemperatur.  
Som definitioner ofta har så finns det dock ett flertal undantag. Men av definitionen fås en 
bild av av rullformning är. 
Maskinen kräver ofta fler rullar än enbart konturrullarna, d.v.s. styrning. Hjul som styr 
metallen i olika riktningar. Oftast för att få metallen att äntra och lämna rullformning i rätt 
riktning.  
 
Rullformningsmaskinens hjärta är maskinramen/chassit som bidrar med styrka och rigiditet 
för de övriga komponenterna. Rullarna monteras på axlar som är monterade i chassit. 
Antingen har de en fast upphängning för rullaxlarna eller så är de justerbara.  
Variationer av utseende på rullformningsmaskiner är i princip oändliga men de vanliga 
klasserna består av: 

 Cantilevered 

 Duplex 

 Through-shaft duplex 
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 Standard, konventionell 

 Rafted, plated 

 Special (de som inte platsar i de övre nämnda kategorierna) 
 

  

3.2.2 Profilklassning  
Denna typ av bockningsprofil figuerar inom klassen Simpel. Med det menas det att det är den 

enklaste typen av rullformning som kräver minst antal passeringar.  

 
Beräkning av kantens töjning under kapitel Sektionsdjup  

𝑠 =  √l2 + 𝑐2     (ekv. 3) 
s=längden av helicala spiralen  
c=längden av arc Från punkt F-D 
l= ursprunglig längd av plåtens kant 
 

c = 2ℎ𝜋
𝐷𝐹

360
     (ekv. 4) 

h=kantbredd  
2hπ= omkrets 
DF= böjvinkel (grader)  
 

𝑒 =
𝑠−𝑙

𝑙
100     (ekv. 5) 

e=töjning(skillnad i längd procentuellt mellan l och s) 
 
 
Om e överstiger materialets elasticitetsgräns så uppstår kvartående deformation. Vilket 
medför att oönskade spänningar kvarstår och bananeffekt kan uppkomma.  Figur 6 
illustrerar det teoretiska flödet genom rullformningen och förklarar alla sträckor.    

 
Figur 6: Teoretisk flöde av plåten genom passeeringarna. 

Figur 7  illusterar det verkliga flödet genom rullformningen medan den punktade linjen 
ilustrerar den teoretiska sträckan vart längd man räknar töjningen på.  
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Figur 7: Visualisering av skillnaden med verkligt och teoretiskt förenklat flöde genom rullformning. 

   

3.2.3 Bredd på platta sektioner  
Bredden på den oformade sektionen påverkar sällan antal passeringar. Däremot så ju bredare 
platt sektion  och ju tunnare ju högre chans att vågfenomen uppkommer. Oavsett hur 
väldesignade rullarna är så kan inte vågfenomenet till 100% elimineras. Se figur 7. 

3.2.4 Böjradie  
Det är rullformardesignerns uppgift att säkerställa att rätt böjradie uppfylls. Om inget krav 
på ritningen finns så måste kunden tillfrågas.  
 
De flesta vanliga metaller kan böjas till en liten innerradie om 1 till 2 ggr materialtjockleken 
med liten återfjädring. En för liten böjradie skapar sprickor längs ytterradien. Den minsta 
möjliga böjradie är specificerat av materialleverantören. De värdena är oftast uppmätta ifrån 
vanliga böjtest men de går bra att använda för rullformning, oftast mindre radie eftersom att 
rullformning oftast klarar av att böja med mindre radie än vid vanlig ren böjning.  

3.2.5 Överböjning  
För att kompensera för metallens återfjädring måste metallen överböjas av rullarna i princip 
samma vinkel som återfjädringen vinklar tillbaka.  

3.2.6 Duplex  
Det finns olika typer av rullformningstyper men Duplex är den typ som passar denna breda 
plåt bäst– två cantilevers vända mot varandra formar var sin ände av plåten simultant. Se 
figur 8. 

 
Figur 8: Duplex - rullformingsmaskin med ej genomgående axlar fästa i en ända. 
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Saker att tänka på vid konstruktion/ val av en Duplex: 

 Maximal rullformningslängd är begränsad.  

 Formningstrycket på rullarna kan böja axlarna. 

 Materialet för formning borde tas från drivsidan. Guideplanet måste vara i centrum 
av strippen. 

 För breda sektioner är support mellan rullarna nödvändiga, över och under. 
Sektionen räknas som bred när bredden/tjocklek>60-140. Beror på 
materialegenskaper som styvhet mm.  

 För att eliminera märken bör rullarnas ändkanter vara rundade.  

 Guidning krävs vid formning av kortare förklippta stycken. Under normala 
omständigheter bör inte längden vara kortare än dubbla horisontella rullavståndet 
plus 25-50 mm. Se figur 5.57 Detta säkerställer att produkten genomgår minst 2 
passeringar på varje sida?  

 Längden av HD (avstånden mellan centrum-centrum av passeringarna) borde vara 
mindre än hälften av längden den förklippta plåten se figur 9. 

 
Figur 9: Önskat förhålland emellan HD och plåtbitens längd.  

3.2.7 Horisontellt avstånd  
Det horisontella avståndet är sträckan mellan centrum till centrum av rullhjulens axlar 
mellan passeringarna. HD – Horizontal Distance på figur 10. 
Ju större rullar ju större borde HD vara. För kort HD kan skapa vågfenomen och buktning.  

 
Figur 10: Förklaring av olika avstånd och deras benämningar. 
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3.2.8 Passeringshöjd  
Höjden mellan plåtbädd och maskinbotten efter sista passeringen. Vart maskinbotten är 
defineras av verktygsdesignern men är i de flesta fall botten av standsen. Se figur 11. 
 

 
Figur 11: Passeringshöjd, på eng. pass line. 

3.2.9 Raka och böjda element  
För att beräkna måtten på tvärnsnittets sektioner delar man upp tvärsnittet i böjda sektioner 
och raka opåverkade sektioner.  Vid beräkning av längden på de böjda sektionerna blir 
resultatet felaktigt om man räknar utifrån neutralaxeln innan böjning. Efter böjning 
förflyttas neutralaxeln mot innerböjradien, beroende på innerböjradie, materialtjocklek, 
materialets brottspänning Rm och resttöjningsgränsen Rp0.2. Se figur 12 där linjen L 
representrar neutralaxeln. Vid böjning blir i verkligheten tjockleken även tunnare. 
K-faktor för olika material kan fås ur tabeller beroende på r/t-förhållande, d.v.s 
innerradie/materialtjocklekförhållandet.  Men författaren till boken vilken grundar som 
underlag för denna teori har utvecklat en metod  se ekv. 6 för att beräkna k-värdet för mer 
exakt resultat utifrån materialegenskaper och även r och t.   
 
 
Ekvation för att beräkna neutrallager  K (imperial)  

𝑘 = 0.567
𝑅𝑖

𝑡
+0.25

1.2
𝑅𝑖

𝑡
+1

∗ (1 +
𝑌2.5

250𝑈1.41)   (ekv. 6 )  

      
   
Y=yield strength (ksi) (metric= resttöjningsgränsen Rp0.2) 
U= tensile strenght (ksi) (metric=maximal brottspäning Rm) 
t=tjocklek 
k= böjningstillåtelsefaktor 
Ri= innerböjradie 
 
Göra om Ksi till Mpa  
1 ksi is equal to 68.9475728 Mpa. 
 
Ekvation för att beräkna neutrallager  K (metric) 
För att lättare kunna beräkna k räknas alla spänningar om från Ksi till Mpa och enheter som 
vi lättare känner igen.  
 
 

𝑘 = 0.567
𝑅𝑖

𝑡
+0.25

1.2
𝑅𝑖

𝑡
+1

∗ (1 +
𝑅𝑝0.2

68.9475728

2.5

250
𝑅𝑚

68.9475728

1.41)   (ekv. 7) 

     
Rp0.2=resttöjningsgränsen   (Mpa) ( imperial=yield strength (ksi)) 
Rm= maximal brottspäning   (Mpa )( imperial=tensile strenght (ksi)) 
t=tjocklek  
k= böjningstillåtelsefaktor 
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Ri= innerböjradie  

3.2.10  Manuell beräkning av plåtens tvärsnittsmått  
Figur 12 illustrerar måttens betydelse. Linjen L representerar också neutralaxeln.  

 
Figur 12: Förklaring av mått och neutralaxel.  

𝐿 = 2𝑅𝑛
𝛼

360
𝜋     (ekv. 8) 

 
Lb= Längden av böjt element  
t=tjocklek  
k= böjningstillåtelsefaktor 
Ri= innerböjradie 
Rn= neutralaxel-radie = k*t+ Ri 
α=böjvinkel  
 
Beräkning av kanten  
 
𝐿𝑘 = 𝐷 −  𝑅𝑖 ∗ sin (𝛼)     (ekv. 9) 
 
Lk= Kantens längd  
Ri= innerböjradie  
α=böjvinkel (grader) 
D=Duobenderns inställda djup  
 
Beräkning av den platta opåverkade sektionen 
 
Lm = Lp − 2 ∗ Lb − 2 ∗ Lk    (ekv. 10) 
 
Figur 13 Visar med grafik och ekv. 9 för hur längden av kanten L beräknas utifrån duo-
benderns inställda djup på 27 mm.  
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Figur 13 Metod för att beräkna kantens längd L 

 

3.2.11  Antal passeringar  
Det krävda antal passeringar är en av de viktigaste och vanligaste frågorna gällande 
rullformning. Faktorer som påverkar antal passeringar är många och det är även en fråga om 
kostnad och utrymme. En större maskin med fler passeringar kostar mera. En 
standardmetod för att beräkna antalet passeringar finns inte utan de maskindesigners 
resultat är ett resultat utav erfarenhet. Den vanligaste metoden är beskriven av F. Gradous 
[55]: ”Den erfarne rulldesignern klottrar lite, kisar upp mot taket och säger positivt, jag kan 
klara mig med tio”. 
Materialtjockleken påverkar antal passeringar men man vet inte riktigt hur mycket. Om man 
formar ett tjockt material måste passeringarna fördela krävda kraften mellan varandra 
beroende på hur stadigt byggd maskinen är.  
Kontinuitet av förklippta bitar. Kontinuerligt fortskriden formning ger jämnare flöde av 
material från passering till passering.  Med förklippta bitar är flödet annorlunda. Då den 
förklippta bitens front lämnar en passering fortsätter den rakt fram efter återfjädringen och 
träffar abrupt av ingången till nästa passering. Därefter så passerar resten av biten 
passeringarna med som ett kontinuerligt flöde. För att minimera denna abrupta och tvära 
ingång till varje passeringssteg så ökas vanligtvis antalet passeringar med två till tre i 
jämförelse med om det varit kontinuerlig formning.  
Att applicera en uträtare eller böjare efter rullfomningsmaskinen är mer komplicerat vid 
formning av diskontinuerligt formade förklippta bitar.  
 

3.2.12  Definition för bred sektion. 
För breda sektioner är support mellan rullarna nödvändiga, över och under. Sektionen 
räknas som bred när bredden/tjocklek>60-140. Beror på materialegenskaper som styvhet 
mm.  

3.2.13  Traps  
För att undvika uppkomsten av att biten vandrar i sidled vid passering genom 
profilformningsstegen så kan s.k. traps användas. Traps är således en styrning i sidled av 
plåten. Traps är stopp utformade i rullverktygen som hejdar biten från att röra sig i sidled. Se 
figur. Dessa traps kan naturligtvis även placeras på andra ställen än i själva 
rullformningsverktygen. De kan vara egna konstruktioner efter, före eller mellan 
passeringarna.  
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Vid förklippta bitar är traps extra viktigt. 

3.2.14  Överböjning  
Vid rullformning av metaller i rumstemperatur kommer metallen att återfjädra. För att 
åstadkomma den tilltänka böjningen måste metallen vid passering av rullformningsverktygen 
överböjas i princip samma vinkel som återfjädringen. Återfjädringen beror på följade 
faktorer: 

 Sträckgränsen och brottgränsen för metallen. 

 Elasticitetsmodulen 

 r/t (böjradie/tjockleken) förhållandet.   

 Gapet mellan rullformingsverktygen. 

 Böjradien, ifall den är väldigt liten 
 

 

3.2.15  Forma metall Teoretisk Böjtöjning 6.4 

𝑒0 =
𝐿𝑦−𝐿𝑛

𝐿𝑛
∗ 100 =

(𝑅𝑖+𝑡)𝛼−(𝑅𝑖+𝑘𝑡)𝛼

𝑅𝑖+𝑘𝑡𝛼
∗ 100 =

𝑅𝑖+𝑡−𝑅𝑖−𝑘𝑡

𝑅𝑖+𝑘𝑡
∗ 100 =

𝑡−𝑘𝑡

𝑅𝑖+𝑘𝑡
∗ 100          (ekv. 11) 

 
Ri=Innerböjradie  
t=Materialtjockek  
α=Böjvinkel (radianer)  
Ly=Längden av ytterfibrerna  
Ln=Längden av fibrerna längs neutralaxeln  
ey= Töjningen hos de yttersta fibrerna (%) 
k= böjningstillåtelsefaktor)  
 

 

3. Metod och genomförande 

Under metoddelen beskrivs tillvägagångssättet under 37 underrubriker. Som en obligatorisk 
del i innan examensarbetets  start utförs först en projektplan där syfte och mål tillsammans 
med en tidsplan upprättas. 
Den största delen av arbetet uträttades på plats i Absolicons lokaler i Härnösand.  
 

3.1 Förstudie  
Som ett första steg i arbetet utfördes en förstudie vilken består av moment i följande ordning: 

 Ta reda på plåtens egenskaper och utseende 

 Studera nuvarande plåtformningsmetod och dess resultat. 

 Bestämma fastare krav än de som bestämdes i den initiala projektplanen. 

 Utifrån redan befintlig vetskap om plåtformning, utrustning, utformning av berörd 
station och de nya kraven bestämma lämplig alternativ metod till nuvarande 
plåtformningsmetod. 

 Finna kunskap inom valt område för att i nästa steg kunna börja konstruera en 
prototyp. 

För att få en grundläggande förståelse av problemet och syftet med arbetet var denna 
förstudie vital för arbetet och en central roll för teorin i rapporten, mestadels p.g.a. de initiala 
kraven vilka var flyktiga och abstrakta.  
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Mycket av den insamlade informationen från förstudien återfinns mer kortfattat i rapportens 
första kapitel Inledning inom underrubrikerna  syfte och problem samt kravspecifikationer.  
 
Plåtens egenskaper och utseende redovisas i avsnittet teori under materialegenskaper.  
 

3.1.1 Nuvarande plåtformningsmetod  
Den nuvarande metoden är helt manuell där kanten böjs ned genom att dra ett handhållet 
verktyg med bestämd vinkel längs efter plåtens kanter i sex svep med en ökning av vinkeln 
vid varje steg.  Se figur 14. Eftersom att verktyget helt och hållet är handmanövrerat så har 
Absolicon själva modifierat verktyget så att svepningarna sker i en bestämd rät linje längs 
plåtens kanter genom ett glidsystem med fasta vinkeländringar i en extern hållare i 
aluminium för verktyget. Med denna beskrivna metod blir sista vinkeländringen lite mindre 
än den önskade vinkeln på 53.4 grader p.g.a. plåtens återfjädring.  Genom att vertikalt trycka 
med handkraft på verktyget och på så vis böja ned hela hållaren för verktyget ökas vinkeln på 
det sista svepet och kompenserar återfjädringen för att slutgiltligen få den önskade vinkel på 
53.4 grader. Hela proceduren tar uppemot 5 minuter för båda sidor. 
 

 
Figur 14 Exempel på hur Duo bendern dras längs plåtkant. 

 

3.1.2 Önskat resultat efter nedböjning 
Med nuvarande metod för nedböjningen skapas en nedböjning med godtycklig böjradie 
bestämd av duo-benderns utforming. Böjradien spelar ingen större roll i det stora hela men 
ju större böjradie ju större Lb och det resulterar i mindre längd på kanten Lk, se  nästa 
delkapitel 3.1.3 för förklaring. Bockkantens djup är måttet ifrån plåtkanten till undre rullens 
yttersida på duo-bendern. Se figur 13. Innerradien uppskattas med en enkel mätning genom 
att rita av bockningen på plåtens kortsida och tvärsnitt. Med passare och skjutmått 
uppskattas radien. Se tabell 4 för analys bockningens egenskaper med nuvarande 
böjningsmetod.  
 
Tabell 4 Egenskaper kantböjning med handmatade och handhållna duo bender. 

Bockkant djup 27 mm 

Slutgiltig bockvinkel  53.4 grader 

Innerböjradie Ri Ca 2mm  
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3.1.3 Krav på plåtformningen  
Som krav på böjningens utseende används resultatet efter böjningen med nuvarande manuell 
metod eftersom den fungerar bra och inte kräver några förändringar.  Innerböjradien bör 
helst inte ökas för att minska längderna av plåtkanten. Minskas innerböjradien utan att 
sträckningen i ytterböjredien blir för stor är det bara positivt eftersom att plåtkantens längd 
ökar. När den ökar så blir limytan mellan glas och plåtkanten större vilket inte är negativt. 
För att fastställa plåtens utseende fastställs alla mått genom att räkna på måtten och rita i 
cad.  
 
 
Beräkning av tvärsnittets mått efter böjning.  
För att rita upp tvärsnittet behövs längden Lb av de böjda sektionerna beräknas. För att kunna 
beräkna Lb behövs k-faktorn.  
Med ekv. 7 beräknas k-faktorn, det vill säga neutralaxelns placering. Därefter används k-
faktorn i ekv. 8 för att beräkna längden Lb av böjen.   
Tabell 4 redovisar k-faktorn och dess ingående parametrar. Parametrarna är hämtade ur 
materialeegenskaperna för plåten och innerböjradien är tagna ur resultatet efter nuvarnade 
böjningsmetod se tabell 5.  
 
Tabell 5: Beräknad k-faktor utifrån ekv. 7  med ingående parametrar. 

Ri (mm) t (mm) Rp0.2 (Mpa) Rm (Mpa) K (faktor) 

2,00 0,70 280,00 420,00 0,40 

 
Figur 15 visar ritad bild av tvärnsnittet från den slutgiltiga nedböjningen med den böjda 
sektionen i fokus. Ritningen är ritad utifrån beräkningarna från ekv. K7. Den gröna bågen 
representrar neutralaxelns placering i tvärsnittet, d.v.s. k-faktorn multiplicerat med plåtens 
tjocklek t räknat från plåtens innerböjradie. Den flackare och tunnare blåa linjen belägen 
under ytterradien representerar en mer verklig ytterböjradie med godtycklig precision.  
 

 
Figur 15: Ritning av tvärsnittet av nedböjning efter nedböjning med duo-bender. 
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Tabell 6  redovisar beräknad längd Lb av de böjda sektionerna.  
 
Tabell 6: Berälknad längd L, d.v.s. längden av neutralaxeln i böjen. 

Ri (mm) k (mm) k (faktor) kt (mm) Rn (mm) α (grader) Lb (mm) 

2 0,7 0,40 0,281367 2,281367 53,4 2,126248 

 
För att beräkna kanterna används ekv. 9 och sedan beräknas den opåverkade mittsektionen 
med ekv. 10. Måtten på sektionerna redovisas i tabell 7. 
 
Tabell 7: Måtten på tvärnittets sektioner efter slutgiltig nedböjnin.g 

Ursprungslängd (Lu mm) Böj (Lb mm) Kant (Lk mm) Opåverkade mittensektionen (Lm) 

1253  2,126248 25,39 1197,9675 

 
 Figur 16 visar tvärsnittet ritad med måtten i tabell 7 efter beräkningarna av sektionerna Lm 
(längd mitten) och Lb (längd böj), Lk (längd kant).  

 
Figur 16: Önskat utseende och mått  av plåten efter böjning. 

3.1.4 Kontroll av böjtöjning  
 Med ekv. 11 beräknas töjningen i ytterradien i böjningen. Med en inneradie på 2 mm och k 
faktorn 0,40 beräknad med ekv. 7 så blir böjtöjningen 18,35%.  
 

3.1.5 Bestämning av plåtformningsmetod 
Parametrar som inverkar på val av plåtformningsmetod är: 

 Kostnader  

 Möjlighet att serietillverka maskinen 

 Repeterbarhet vid serietillverkning av solfångarna 

 Integration med övrig produktionsutrustning  

 Möjlighet för mig att tillverka prototyp  

 Storlek  

 Enkelhet att automatisera  

Dagens bearbetning av plåten illustreras i 17. Med nuvarande bearbetningsflöde sker alla 
bearbetningar en efter en helt manuellt. Plåtrullen ligger i början av uppställningen och 
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rullas ut. Sedan stansas hålen. När de två hålen är stansade klipps den varefter den 
positioneras på upphämtningsbordet. Väl där tvingas den fast med skenor som agerar 
mothåll inför formningen med duo-bendern.  
 

 

 
Figur 17:Beskrivning av nuvarnade processflöde och maskinuppställning.  

Alternativ att välja emellan: 

1. Rullformning 
2. Bockning  
3. Automatisera redan befintlig metod med duo bender-liknande lösning.  

 

3.1.5.1 Vald metod - rullformning 
Rullformning var den metod som både jag själv och Absolicon först kom att tänka på rent 
spontant. Fördelar med rullformning är att metoden lätt automatiseras och den utför 
kantböjningen av hela plåten snabbt och båda sidor simultant. Rullformningsmaskiner blir 
snabbt långa med flera rullpasseringar men tack vare att denna kantböjningen är den 
enklaste typen av rullformning  och hamnar inom profikklassen simpel så kan längden av 
maskinen hållas kort. De stora fördelarna med rullformning i detta sammanhang är att 
maskinen skulle vara lätt att integrerar i övrig utrustning utan nämnvärda modifikationer.  
 
Rullformningsmaskinen placeras bäst efter bearbetningsstationen för stansning och 
klippning och före bordet för upphämtning, se Maskinuppställning 18. Plåten som är 6 meter 
lång hinner äntra rullformning innan sista stansen är utförd. Därav sker de operationerna 
simultant, se bearbetningsflödet i 18. . Plåten matas ut på upphämtningsbordet i samma takt 
som plåten rullformas.  
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Figur 18: Beskrivning av processflöde och maskinuppställning med en rullformningsmaskin. 

 

3.1.5.2 Alternativ - Kantbockning 
Plåten är sex meter lång, vid så lång bockning uppstår problem. Ju längre bockkant desto 
mer kraft krävs. Vid sådan lång bockningslängd kräver även en tunn plåt med o.7 mm 
tjocklek ändå stor presskraft. På grund av den långa längden blir pressbreddar, axlar och 
andra element i maskin vekare men måste fortfarande konstrueras på ett sådant sätt att de 
behåller krävd styvhet för att klara bockningsoperationen.  
Bockningen skulle ske i egen egen station eller sitta direkt på upphämtningsbordet. 
Ett problem  är att ytan ovanför upphämtningsbordet måste vara fritt för att plåten skall 
kunna lyftas med redan befintlig lyftanordning. Därför måste i sådana fall 
bockningsanordningen vara placerad på ett sätt som gör att den inte är i vägen för 
upplyftning av plåten, alltså så måste bockningsanordningen på något lämpligt sätt fällas in 
över plåten och bordet och böja ned plåten. Med nämnda infällningsmetod så ställs ännu 
högre kvar på en stabil konstruktion.  
Fördelar med klassisk kantbockning är att det är lätt att uppnå önskad böjradie och 
böjvinkel. Det blir väldigt enkelt att kompensera plåtens återfjädring.  Metoden skulle även 
kunna bocka plåtens kanter relativt snabbt. Hastigheten skulle bero på pressarnas 
förflyttnings hastighet vilka i sin tur beror på hydralcylindrarnas extraktionshastighet i 
relation med pressmekanismens utseende.  
 

3.1.5.3 Alternativ - Automatisera redan befintlig metod med duo bender-
liknande lösning 

Fördelen med att automatisera befintlig metod är att man redan vet att böjningen med duo-
bendern fungerar inom ramarna för vad som krävs. Bordet som plåten ligger på hade behövts 
modifieras. Nackdelar med metoden hade varit att den inte är särskilt snabb. Det skulle 
fortfarande krävas mer än ett svep längs varje kant. Det kostar tid.  
 

3.1.6 Fördjupning inom Rullformning 
Rullformning är ett specialistämne. Via mailförfrågningar till företag och universitet sökes 
litteratur. Av Alexander Vigander [M1] på Ortic blev jag tipsad om boken Roll Formning 
Handbook [T1] vilken är den bok som fått agera underlag för faktainsamling gällande allmän 
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rullformningskunskap. Inom kapitel 3.3 Teori Rullformning här i rapporten finns 
sammanställd och kortfattad information från Roll Fomring Handbook [T1 ]som jag ansett 
vara relevant för förståelse och vid konstruktionsval av rullformingsprototypen.  
 
Även två olika studiebesök genomfördes hos företag vilka använder sig utav rullformning. 

 Wijo i Bjästa som rullformar hängrännor mm.  

 CW- Lundberg i Mora som tillverkar diverse takdetaljer och säkerhetsutrustning.  

 

3.2 Konstruktion av rullformningsprototyp 
Här under kapitlet 3.2 beskrivs alla steg i utvecklingsarbete av den slutgiltiga prototypen. 

3.2.1 Designprinciper för stor simplicitet 
Vid konstruktionsarbetet tog jag stor hänsyn till simplicitet p.g.a. tidsplanen. För att enkelt 
kunna handtillverka delarna och inte behöva bry sig om mikrometerprecision behöver 
rullarna vara justerbara i princip alla leder. Det svåraste att genomföra manuellt med stor 
precision är att svarva rullarna i en gammal svarv utan digitaliserad lägespositionering. 
Därför är det bra om rullarna kan justeras i vertikal riktning.  
För att på lättaste sätt tillverka maskinen så korrekt längd av den plana mittensektionen (Lm, 
se figur 17)  av plåten blir resultatet efter formning så är det lämpligt om rullarna och 
standsen även kan justeras i horisontellt led.  
 

3.2.2 Materialval 
Inom materialval redovisas valda material till maskinens olika delar.  
 

3.2.2.1 Ram/Chassi/Stands 
För att det skulle gå enkelt och fort att tillverka prototypen valdes till chassiet och standsen 
aluminiumprofiler av märket minitec. Dels för att Absolicon redan hade dessa profiler 
hemma och dels för att de är väldigt enkla att sammanfoga med med s.k. powerlocks som 
tvingar ihop profilens ände mot motstående långsida.  Se figur 19. 
 

 
 
Figur 19: Profilsammanfogning med powerlocks. 

Se teori 3.1.2 för profilernas mått och egenskaper.  
 

3.2.2.2 Rullformningsrullar  
Jag  valde att tillverkar rullarna i aluminium, därför att prototypen inte är avsedd för 
massproduktion av stora serier under flera års tid. Ett annat alterbativ är 3d-printad plast 
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men p.g.a. tillgång till bra 3d-skrivare och långa utskriftstider så valde jag alumiumium trots 
att de skulle svarvas i manuell svarv.  
 

3.2.2.3 Axlar 
Som axlar för rullarna valdes rundstång i vanligt konstruktionstål p.g.a. Absolicons egen 
lagerhållning av rundstång och passande kullager.  
 

3.3 Konstruktion  
Under kapitel konstruktion redovisas arbetsgången och tillvägagångsättet vid 
konstruktionsval. Jag började med att konstruera och tillverka en första prototyp bestående 
av en sida av en passering för att kunna testa rullar och stands och axlar. Utifrån lärdomar av 
första prototypen förbättras konstruktionen. Konstruktionsarbete började alltid med idéskiss 
på papper för att sedan caddas i solidworks och sist tillverkas.  
 

3.3.1 Val av rullformingstyp och drivningsmetod 
Ur teori 3.2.6 och som råd av Alexander Vigander Orctic [M1 ] valdes en duplex som 
rullformningsmaskin. P.g.a. den känsliga reflektorfilmen så blir rullarna frigående på axlarna 
utan drivning för att de ej ska ha möjlighet att slira på filmen.  
Vid framtida tillägg av plåtmatning placeras den förslagsvis emellan 
profilformningspasseringarna med det drivande hjulet på undersidan av plåten mot den 
lackade yta. På översidan mot reflektorfilmen används frihjul som rullar utan glidfrikton mot 
filmen. 
 

3.3.2 Konstruktion Prototyp 1  
Prototyp 1 användes för validering av funktionen chassie, stands, rullar och axlar. 
För konstruktion av prototyp 1 valdes aluminiumprofiler av dimensionen 45x45 mm. Vid 
konstruktionsarbetet valdes design för att kunna justera rullarnas position i alla linjära leder. 
Det för att lätt kunna justera rullarnas avstånd gentemot varandra för att passa in plåten och 
uppnå en tillfredställande böjvinkel. Därför behövdes axelhållarna kunna justeras i höjdled.  
Figur 20 visar en cad-bild av prototyp 1 med en plåtbit inlagd för instyrning. 
 
 

 
Figur 20: CAD-bild av prototyp 1 innan uppstyvning av axlar. 

3.3.3 Rullar 
Vid design av rullar togs mycket hänsyn till tillverkning i manuell svarv och de 
aluminiumbitar som fanns tillgängliga på lagret.  
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Till vänster i figur 21 ses den undre rullen som även blev den slutgiltiga rullen för den 
slutgiltiga prototypen.  
Till höger är den första versionen av övre rullen med 20% vinkelförändändring.  
Båda rullarna ses även monterade i figur 20. 
För att få till en inte alltför skarp bockradie och inte skapa märken i plåten konstrueras undre 
rullen med  en millimeters radier på båda kanterna. 
 

 
Figur 21: Till vänster undre rulle, till höger övre rulle. 

Rullarna blir frigående på axlarna med kullager insänkta med presspassning i varje ände av 
rullen, se figur 22.  

 
Figur 22: Assembly av undre hjul med kullager 

 

3.3.4 Axlar och axelhållare 
Axlarna av 10 mm stål gängas ca 75 mm på den sida som sitter i hållaren för att med muttrar 
klämmas fast i hållaren. På andra sidan gängas axeln ca. 10 mm för att hålla hjulet. Axelns 
fria sektion mellan muttrarna där rullen placeras är ogängad.  
Axeln monteras i ett 10 mm genomgående hål mitt i axehållaren. Se figur 23.  
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Figur 23: Axel monterad i axelhållare. 

 

3.3.5 Test och resultat av prototyp 1 
Matar igenom plåten för hand genom att styra ena plåtkanten mot prototypens sida utan 
rullar.  
 

3.3.5.1 Resultat  

 Testning av prototyp 1 resulterade i en för liten böjradie vid böjning som en 
konsekvens av att rullarna tvingas isär av böjkraften som uppstår när plåten trycks 
igenom.  

 Hörnet på plåten som först möter övre rullen får en kvarstående liten böjning efter 
rullformning.  
 

3.3.5.2 Problem att lösa 

 Axlar för klena för att enbart fästas i sin ena sida, se figur 24.   

 Axelinfästning i alu-profil 45x45 mm är för vek eller så har profilen för låg 
vridstyvhet.  

 Böjningen längst ut på hörnet beror på att det blir en väldigt stor anfallsvinkel och för 
lång färdväg när hörnet möter den övre rullen och styrs längsefter.  
 

 
Figur 24: Böjning av veka axlar. 
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3.3.6 Konstruktionsförbättring av prototyp 1 
Utifrån testning och resultat av prototyp 1 uppstod nya problem att lösa. Se problem att lösa 
under 3.3.5.2 Testning och resultat av prototyp 1. Problemlösningen beskrivs i de tre 
understående kapitlen 3.3.6.1 t.o.m. 3.3.6.3. 

3.3.6.1 Axelförstyvning 
Bäst hade varit att byta ut axlarna mot grövre axlar men pga av tidsbrist höll jag mig till dem 
jag redan hade tillgång till för att slippa beställa större kullager och kunna använda mig av de 
rullar jag redan tillverkat.   
Bästa sättet för att styva upp dem utan att ändra på dimensionerna är att fästa dem i andra 
änden också. Se figur 25.  
 

 
Figur 25: Uppstyvning av axlarnas ändar.  

3.3.6.2 Förstyvning av axelhållare 
Powerlocksen som används för sammanfogning av alu-profilerna skapar inte tillräckligt hög 
vridstyvhet för att kunna hålla emot vridningen som uppstår när rullarna tvingas isär vid 
rullformningen.  
För att öka vridstyvheten monteras ett vinkeljärn på vardera axelinfästning se figur 26. 

 
Figur 26: Addering av Vinkeljärn på axelhållarna. 
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3.3.6.3 Större övre rulle 
Som lösning på problemet med att hörnet på plåten som möter hjulet böjs ökas storleken på 
övre hjulet. Det görs för att anfallsvinkeln där hörnet möter rullen är för vass och kanten 
tvingas nedåt så pass att plastisk deformation inträffar. Se figur 27 för rullen monterad i 
prototyp 1.  
 

 
Figur 27: Slutgiltig design av prototyp 1.  

 

3.3.6.4 Test och resultat av konstruktionsförbättrningar på prototyp 1 
Matar igenom plåten för hand genom att styra ena plåtkanten mot prototypens sida utan 
rullar. Se figur 28 för att skönja den lilla glipan p.g.a. att övre axeln fortfarande böjer sig 
uppåt. 

 
Figur 28: Test av konstruktionsförbättringar på prototyp 1. 

 Nedre axelförstyvning fungerar bra och är enkel att montera. 

 Övre axelförstyvning fungerade inte helt tillfredställande, lite för låg böjstyvhet, var 
även svårmonterad då det var väldigt trångt.  
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 Det större hjulet skapar en knappt synlig nedböjning av plåtens hörn, betydligt 
mindre nedböjning det mindre hjulet. Då 20° som vinkeländring på första 
passeringen är därmed bevisat för stor.  

3.3.7 Slutgiltig Prototyp  
Under kapitel 3.3.7 beskrivs konstruktionen och konfiguration av slutgiltig prototyp. 
  
Utifrån lärdomarna av prototyp 1 förändras en del i konstruktionen och traps adderas före 
rullformningspasseringarna i tre olika steg på olika avstånd. På grund av tidsbrist hinner jag 
endast konstruera och tillverka två passeringar. Men konceptet och funktionen kan ändå 
valideras.  
 
De två största förändingarna är användning av alu-profiler 90x45 vid hållarna av axlar och en 
förstyvning av övre axeln med efter samma princip som den undre.  
Genom att använda alu-profil 90x45 avhjälps problemet med powerlocksens otillräcklighet i 
vridstyrka. Därför att man då i stället kan använda fyra stycken powerlocks som inte behöver 
ta upp vridmoment utan istället skjuvkrafter som de klarar betydligt bättre. 
 
Axlarna skiljer  sig också från prototyp 1 genom att enbart gängas längst ut på kanten för en 
M10-mutter.  Sidokrafterna på rullarna blir så små vid rullformningen så stoppringar 
fungerar lika bra som gängad axel och muttra. I konstruktion 1 användes enbart en stoppring 
per axel, i denna slutgilta konstruktion har antalet stoppringar ökats till tre och enbart en 
mutter kvarstår.  
Se figur 29 för närbild av stoppring. 
 

 
Figur 29: Stoppring  

 
Se figur 30 för att se hur assemblyn med stoppringar i stället för muttrar  ser ut på axeln. 
 

 
Figur 30: Slutgiltig  konstruktion av rulle på axel i axelhållare. 
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Se tabell 8 för en sammanställning av förändringar och tillförda egenskaper i slutgiltig 
prototyp. 
 
Tabell 8: Sammanställning av förändringar i slutgiltiga prototypen. 

Slutgiltig Prototyp 

90x45F Axelhållare 

Förtyvning  av övre axel likt den undre 

Kortare gängning av Axel.  

Guidning av plåt i entré 

 
Maskinen blir av typen Duplex med ena sidan fixerad och den andra som justeras efter 
plåtbredd. Se 3.3.24 5.5.2  Duplex under Teori. 
 

3.3.7.1 Rullar 
En vinkeländring på 20° är för mycket vid första passeringen så därför sänks den till 12° på 
första för att vara på den säkra sidan se tabell 9. Med 10° är vinkeln så liten att plåten knappt 
blir plastiskt böjd. Med 12° behölls en plastist ändring på några få grader. Detta verifierades i 
en manuell plåtbockningsmaskin.  
 
Tabell 9: Rullar med  deras böjvinklar. 

Rulle - Passering 1 Vinkel 12° 

Rulle - Passering 2 Vinkel 20° 

 
Utseendet på rullarna illustreras i figur 31. 
  

 
Figur 31:Till vänster rulle för passering nr. 1, till höger passering nr. 2.  

 

3.3.7.2 Traps och guidning i entrén 
För förklaring av traps se 2.3.21 Traps under kapitlet teori. 
Före passering ett och två placeras en passering som jag döper till noll. Den har ingen 
profiländring utan ser till att plåten äntrar passering ett i rätt läge i höjdled. Den styr även 
plåten i sidled med sina traps. Se figur44.  
 
Förutom passering noll med traps innehåller entrèn även sidorullar, se figur 32.  
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Sidorullarna lagras ej p.g.a. tidsbrist men ska i optimala fall lagras med exempelvis plast eller 
metallager. Figur 33 och 34 visar illustration över sidorullarna monterade i ram för guidning 
av plåten. 
 

 
Figur 32:Sidorulle för guidning. 

 
Figur 33:Sidorullar  för guidning av plåten i entrén. 
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Figur 34: Sprängbild av sidorulle i hållare. 

3.3.7.3 Bestämning av HD  
För definition av Hd  se 2.3.13 under kapitlet teori. 
Jag chansar på ett HD på 145 mm för att kunna komma åt rullar och axelhållare  med verktyg 
för enkel injustering.  
Med ekv. 3,4 och 5 kontrolleras töjningen i kantens yttersta rand med HD 145 mm.  
Se tabell 10  för beräknade värden. Passering 0 innehåller enbart rullar med traps och utan 
profilformning med syftet att styra in plåten korrekt in i rullformningspasseringarna.  
 
Tabell 10: Töjning i kantens yttersta rand p.g.a vinkeländring och HD 

Passering Vinkel Rulle  Vinkel DF Kantbredd h (m) l (m) c (m) s (m) e (%) 

0 0 0 0,027 0,145 0,0000 0,1450 0,0000 

1 12 12 0,027 0,145 0,0057 0,1451 0,0760 

2 20 8 0,027 0,145 0,0038 0,1450 0,0338 

 
Största töjningen sker vid första rullen med 12° vinkelökning  och blir 7,6 %,  vilket borde 
vara säkert för att undvika plastisk deformation då  A80 % är 30 mm.   
 

3.3.7.4 Injustering av rullar och stands i axiell riktning 
Hela prototypen måste justeras in i alla ledder för att plåten ska föras igenom rakt i alla 
ledder och för att uppnå rätt bredd på böjkanten och den plana sektionen. Rullarna är fullt 
justerbara i axiell riktning längs axlarna  p.g.a.  rullarna monterats med stoppringar. 
För att enkelt få alla undre rullar på samma avstånd från standsen  användes en 60 mm lång 
axelhållare och hjul vid justering, se figur 35.  
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Figur 35: Inpassning av undre rullar. 

De övre rullarna måttades in genom att lägga in en bit av plåten emellan rullarna. Genom att 
justera övre rullens läge i axiell riktning justeras böjradien. Se illustrationen i figur 36. 
 

 
Figur 36: Illustration över hur böjradien ändras när övre rullarna justeras i axiellt led. 

3.3.7.5 Passeringshöjd  
Se 3.2.9 passeringshöjd under kapitel teori för förklaring. Alla passeringar ställdes in efter 
samma passeringshöjd och med ett spel på ca 3-5 mm under de undre rullarna så blev 
passeringshöjden 111 mm räknat från ramens undersida.  
 

3.3.7.6 Provisorisk bädd 
Mellan passeringarna där matningshjul i en framtida uppgradering av prototypen ska 
befinna sig  monterar jag enbart långa alu-profiler som plåten får glida på. 
Höjden på bädden bestäms efter passeringshöjden.  
 

3.3.8 Test och resultat av slutgiltig prototyp 
Plåten placeras på glidskenorna för hand och styrs in i guidningen och dras för hand igenom 
rullformningen. Resultatet redovisas under kapitlet resultat.  
 

3.3.9 Modell med alla passeringar för att uppnå den önskade vinkeln  
En fulländad modell som uppfyller kravet att få till sista vinkeln hade enbart innehållet två 
fler passeringar vilket summeras till fyra passeringar med profilrullar. Se tabell 11 som är 
beräknad med ekv. 3,4 och 5. Vid rullformning av förklippta plåtar behövs fler passeringar än 
vad som skulle behövts med en kontinuerligt matad sträng av plåt. Se 3.2.12  antal 
passeringar under teori . 
 
Sista passeringen nr 4 överböjer för att kompensera för återfjädring. Se teori 3.2.14.  
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Tabell 11: Passeringar med vinkelökningar och töjning av kantens ytterrand. 

Passering Vinkel Rulle  Vinkel ökning DF Kantbredd h (m) HD,l (m) e (%) 

0 0 0 0,027 0,145 0,0000 

1 12 12 0,027 0,145 0,0760 

2 28 16 0,027 0,145 0,1351 

3 44 16 0,027 0,145 0,1351 

4 55,1 11,1 0,027 0,145 0,0650 

 
 
 
 

4. Resultat 

4.1 Resultat på rullformning av plåt med slutgiltig prototyp  
Tabell 12 redovisar resultatet av rullformning med slutgiltig prototyp och visar att konceptet  
med två passeringar fungerar utmärkt utan uppkomna oväntade defekter eller problem. 
Plåten rullades igenom rakt och ledigt. För att dra igenom plåten genom de två passeringarna 
för hand krävdes uppskattningsvis en kraft av 40N +- 10N.  
 
 
Tabell 12: Resultat av rullformning med slutgiltig prototyp 

Böjvinkel 18,4° 

Återfjädring  20°-18,4°= 1.6° 

Innerböjradie Ri   1 < Ri < 2 mm 

Reflektorfilm Knappt synliga repor  

Lack Inga repor  

4.2 Resultat av slutgiltig tillverkad prototyp  
Resultat av tillverkningen redovisas i figur 37 t.o.m. 46.  

 

 
Figur 37  Prototyp med entre hitåt, högra sidan är den justerbara. 
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Figur 38: Prototyp med instyrd plåt 

 
Figur 39: Forming med ändkant synlig 
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Figur 40: Närbild av bockkant uppifrån. 

 
Figur 41: Bild av bockkant underifrån. 

 
Figur 42: Kort plåtbit med reflektorfilm instyrd genom passeringarna. 
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Figur 43: Den fixerade sidan snett uppifrån. 

 
Figur 44: Passering noll med traps 
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Figur 45: Styrning vid entrén. 

 
Figur 46: Bädden upphöjd med vinklar till passeringshöjd.  

 
 

5. Slutsatser/Diskussion/Uppföljning 

5.1 Kravuppfyllning 
Kraven är kopierade direkt ur inledningens kravspecifikation 
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Kravspecifikation på 
bockningsmodul 

Uppnått?  

Forma ytterkanter på plåten i 
bestämd vinkel 

 

Ja. Genom att testa böjvinklar och 
kompensera för återfjädrng. 

Hålla modulen simpel, billig och 
kompakt.  

 

Ja den blev väldigt kompakt och extremt 
billig, cirka hälften av alla kompontenter var 
mer eller mindre sparat skrot. 

Mata igenom plåten utan att skapa 
ytdefekter på vare sig reflektorfilm 
eller  
plåtens i övrigt lackade yta. 

 

Ja efter rullformningen syntes inga synliga 
repor. Trots att rullarna inte hade den bästa 
ytfinheten.  

 
 

Krav på Projektet Uppnått? 

Finna metod att forma plåtens 
kanter efter kraven på 
bockningsmodul. 

 

Ja. 

Konstruera och tillverka en lämplig 
bockningsmodul och tillhandahålla 
Absolicon med tekniks 
dokumentation.  

 

Ja. Delvis. Konceptet är färdigt. En 
fullständig prototyp blev aldrig tillverkad. 
Teknisk dokumentation tillhandahålls 
senare.  

Eventuellt om tid finns hitta lämplig 
metod att semiautomatiskt 
frammata plåten genom bocknings 
modul och redovisa i teknisk 
rapport. 

 

Idé- koncept för matning presenteras i 
kapitel 3.3.1 val av rullformningstyp och 
drivningskoncept. Någon vidare 
fördjupning fanns det inte tid för. 

 

5.2 Reflektioner angående konstruktionsarbetet och tillverkningen 
Man får ha i beräkning att vid konstruktionsarbetet var tiden en väldigt begränsade faktor 
med tanke på att allting var tänkt att handtillverkas. Många gånger valdes konstruktion efter 
de material som fanns tillgängliga. T.ex.valdes 1o mm axlar eftersom att Absolicon hade gott 
om dem i lager och för att de hade kullager för 10mm axlar. Eftersom att handtillverkning tar 
sådan lång tid så fortsätter man gärna efter samma linje man börjat på för att slippa tillverka 
saker på nytt. 
 
En tillverkningsaspekt som tog flera timmar och hade kunnats slopas helt hade varit 
tillverkningen av stoppringar  då de finns att köpa färdiga. Egentligen hade i så fall 
spännringar varit att föredra då de inte skadar axeln. 
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Den uppenbara konstruktionsförbättrningen hade varit att använda grövre axlar i ett härdat 
stål för att slippa uppstagningen av axeländarna. Med ekv. 1 och 2  beräknas skillnaden i 
styvhet och nedböjning mellan olika axeldiametrar  och materialstyvhet. 
Nedböjningen är beräknad på axlar med fast inspänning i ena sidan 1ooN 
belasningspåkänning 10 cm ut från inspänning. Se tabell 13. 
 

Nedböjning   

E: 206 och 3150 GPa 

punktlast: 100 N  

L & x: 10 cm  

 
Tabell 13: Nedböjning och Tröghetsmoment för olika axeldimensioner. 

Axel diameter 
(m) 

0,009 0,01 0,015 0,018 0,02 

Tröghetsmoment I 6,44E-10 9,82E-10 4,97E-09 1,03E-08 1,57E-08 

Jämförelse   1 5,06 10,5 16 

Nedböjning (m) 
med E = 206GPa  

2,5121E-04 1,6482E-04 3,2557E-05 1,5701E-05 1,0301E-05 

Nedböjning (m) 
med E = 315GPa 

1,6429E-04 1,0779E-04 2,1291E-05 1,0268E-05 6,7367E-06 

 
Ett högfaststål av låg styvhet med 315 GPa är 52% styvare än ett vanligt låghållfaststål på 206 
GPa. Därför är axlar i det höghållfasta stålet också 52% styvare.  
 
Axel med 20mm diameter av höghållfasthetstål kräver förmodlingen ingen extra uppstyvning 
då den är 24.5 ggr styvare än 10mm axel som använts i prototyperna.  
 

5.3 Miljö och Etik 
Konstruktionen och själva tillverkningen i sig kan sägas vara väldigt bra ur miljöperspektiv. 
En stor del av chassiet tillverkades av överblivna alu-profilbilder. Även rullarna svarvades ur 
sparade små skrotbitar. Hela chassiet och standsen är tillverkade i aluminium medans axlar, 
kullager och andra smådelar är tillverade i stål.  
Med tanke på vilken typ av slutprodukt som rullformningsmaskinen bearbetar är den 
extremt bra ur både ett etiskt och miljövänligt perspektiv.   
 

5.4 Svårigheter med projektet – personliga reflektioner 
Det svåraste med projektet var att sätta sig in i begreppet rullformning och teorin kring den. I 
efterhand visade det sig att det hade varit mycker mer effektivt att bara tillverka och testa i ett 
tidigare skede. Mycket av teorin kring hela rullformningsmetoden blir inte relevant vid en 
sådan här simpel rullprofil.  
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