
 EXAMENSARBETE INOM MASKINTEKNIK,  

Konstruktion, högskoleingenjör 15 hp 
SÖDERTÄLJE, SVERIGE 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Konstruktion av 
en ändfalsmaskin 
för fönsterbleck 

 
 

 
 

 
 

Ajdin Saeed 
Sandro Seki  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
SKOLAN FÖR INDUSTRIELL TEKNIK OCH MAINSTITUTIONEN 



  



  

 
 

 

Konstruktion av en ändfalsmaskin för 
fönsterbleck 

 
av 
 

Ajdin Saeed 
Sandro Seki 

 
 

 

 
 

Examensarbete TMT 2016:38  
KTH Industriell teknik och management 

Tillämpad maskinteknik 
Mariekällgatan 3, 151 81 Södertälje 

 



  

 



 
  

 
 

 

 
 

 Examensarbete TMT 2016:38  

 

Konstruktion av en ändfalsmaskin för 
fönsterbleck 

   
  Ajdin Saeed 

Sandro Seki 

Godkänt 

2106-06-12 

Examinator KTH 

Mark W Lange 

Handledare KTH 

Nils-Gunnar Olsson  
 Uppdragsgivare 

Tommy Leindahl 
Företagskontakt/handledare 

Tommy Leindahl 

 

Sammanfattning 

Ingenjörsfirma Tommy Leindahl AB har beställt konstruktion av en maskin som falsar ändarna på 
fönsterbleck. Idag utförs falsningen manuellt med hjälp av hammare och anhåll på ett bord. En 
maskin skulle minska tidsåtgången då nästintill hela processen blir automatiserad, man får exaktare 
mått och det typiskt krävande arbetet försvinner. Examensarbetet beskriver denna lösning.  
 
Flera koncept har tagits fram, och ett av dessa visar sig möjligt att utveckla.  
 
Fönsterbleck av olika dimensioner kan falsas i en maskin, samt beräkningar på som modellerats i 
CAD vilket medger visualisering av maskinens funktioner.  
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Abstract 
Ingenjörsfirma Tommy Leindahl AB received an order to design a machine capable of bending 
windowsill. Presently, the bending is performed manually using a hammer and a support on a table. 
The machine is expected to save time when performing the folding because the process is 
automated. Better precision in the form of more accurate measurements is also expected. 
 
Several concepts were developed and by using Pugh's matrix as well as hints from the customer a 
final concept was selected. 
 
A windowsill of varying dimensions can be handled by our machine. A CAD prototype of the 
machine was developed in order its functions. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
Tillsammans med Ingenjörsfirman Tommy Leindahl AB samt handledare från KTH 
konstrueras en ändfalsmaskin vars huvudfunktion blir att falsa fönsterbleckets kanter, 
vilket idag görs för hand. Så kallat fritt tänkande gäller hela vägen för framtagning av 
maskinen när det gäller utseende, funktioner och konstruktionen. 

Fönsterblecket utgörs av en vinklad plåt. Dess funktion är att leda bort vatten och täta 
underkanten på fönstret så att vatten inte kommer in. Idag går detta till så att 
fönsterblecken bockas för hand med hjälp av anhåll och hammare.  

1.2 Problem med dagens teknik 
Dessa är: 

• Det tar lång tid att falsa kanterna. 

• Arbetet är typiskt fysiskt krävande.  

• Måtten på den färdiga produkten blir begränsat noggranna. 

• Skönhetsfel i form av repor och andra smärre skador kan förekomma. 

• Arbetet kräver hantverkarskicklighet.  

1.3 Mål 

1.3.1 Undersöka metoder för att falsa plåt. 

1.3.2 Ta fram konstruktionsunderlag för en ändfalsmaskin. 

1.3.3 Ta fram förslag på komponenter. 

1.3.4 Modellera med hjälp av PTC Creo för att visualisera maskinen. 

1.3.5 Redovisa med hjälp av en prototyp (härmed menas CAD-modell av en 
prototyp, ingen fysisk sådan prototyp, ). 

1.3.6 Utföra simuleringar och analyser av produkten i PTC Creo. 
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1.4 Kravspecifikation 
 

Område Egenskap K/Ö 
Användning Falsa kanterna på fönsterbleck  K 
Prestanda Klara av plåttjocklek på 0,60 mm eller mindre. K 

Manövrering Ska manövreras med pneumatiska, hydrauliska eller 
mekaniska styrdon/ element Ö 

Säkerhet Maskinen skall erbjuda säkerhet i form av stoppknappar, 
kåpor etc. för att skydda användaren K 

Reparation Ska enkelt kunna demonteras med enkla verktyg för att 
kunna repareras och justeras Ö 

Montering Skall enkelt kunna monteras med sådana verktyg Ö 

Rörlighet Maskinen skall vara mobil och kunna förflyttas från punkt 
A till punkt B. Ö 

Rörelse Den skall vara konstruerad så att rörelsen kan bocka båda 
kanterna av fönsterblecket K 

Robusthet Den skall tåla att hanteras, dvs. man kan kasta på ett 
fönsterbleck utan att maskinen tar en större skada.   

Styrning 

Möjlighet att justera i längd och bredd för olika sorters 
fönsterbleck. Maskinen måste kunna hålla plåten stadigt 

på plats för bästa möjliga resultat. 
 

K 

 

K = Krav 
Ö= Önskvärt 
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1.5 Lösningsmetoder 
Arbetet inleds med en förstudie. I den ingår faktasökning med alla till buds stående medel; 

• Informationssökning genom internet, kurslitteratur och vetenskapliga artiklar 

• Undersökning av vilka liknande produkter som kan finnas på marknaden.  

• Studiebesök för att få en bättre inblick av vad det är för plåt vi handskas med.  

• Besöka platser som kan tänkas vara bidragande till vårt examensarbete 

• Intervjuer för att få in kunskap från personer med erfarenhet inom området.  

• Idégenerering för att få fram möjliga lösningar. 

• Beräkningar och analyser för att konstruera en maskin som klarar av att falsa 
plåten. 

• Modellering för att visualisera resultatet.  

• Dokumentation av vårt arbete för att kunna reflektera samt utveckla arbetet.  

 

1.6 Avgränsningar 
• Vi behöver inte ta hänsyn till ekonomiska aspekter under projektet, då 

uppdragsgivaren har givit oss den friheten från budget. 

• Fönsterblecket antas levereras färdigstansat innan det tas om hand av vår maskin, 
vilket innebär att vi endast behöver ta hänsyn till falsning av fönsterbleckets ändar. 

• Ändfalsmaskinen konstruktion prioriteras före design, då detta projekt inom 
konstruktion. 

• Det tas endast hänsyn till fönsterbleck av varmförzinkad stålplåt (FAP Zinkviktklass 
Z350) som ändfalsmaskinen skall falsa, då endast den typen av fönsterbleck är 
relevant för kunden. 
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1.7 Funktionslista  
 

Funktion   Klass* Anmärkning 
Utföra Falsning HF Falsning av fönsterbleckets kanter. 

Erbjuda Säkerhet HF Skydd för användaren, kåpor. 

Erbjuda Anhåll N 
Hålla fast fönsterblecket under 
bockningen. 

Erbjuda Justerbarhet N 
Fönsterblecken kan vara i olika 
storlekar. Dimensioner på 
fönsterblecket finnes i § 4.2. 

Erbjuda Mobilitet N Skall enkelt kunna förflyttas. 

Äga Hållfasthet N 
Ska klara av att falsa plåten på önskat 
sätt. 

Underlätta Underhåll Ö Rengöring, oljning 

Underlätta Reparation Ö Lätt att reparera med handverktyg. 

Erbjuda Estetik Ö Tilltalande, robust, snygg 

 
HF: Huvudfunktioner 
N: Nödvändiga funktioner 
Ö: Önskvärda funktioner 
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2 Nulägesbeskrivning 

2.1 Företaget 
Ingenjörsfirma Tommy Leindahl AB grundades år 2011 och drivs av dess ägare och 
VD Tommy Leindahl. Företaget har sitt kontor och sin verkstad i Södertälje. [1] 

Företaget har en omsättning på 10 MSEK per år och har 10 anställda. [2] 

Enligt bolagets registreringsbevis ska det bedriva teknisk utveckling och tillverkning inom 
industriell automation och processteknik, verkstadsmekanisk tillverkning såsom 
svarvning, fräsning, kapning, svetsning, montering och CAD design. Bolaget ska även 
bedriva elektronikkonstruktion, robotteknik såsom utveckling och handel med varor i 
nämnda branscher och därmed förenlig verksamhet. [3] 

2.2 Produkter på marknaden 
Inledningsvis sonderade vi, om det på marknaden redan finns liknande produkter. 
Ändfalsmaskinen som vi ämnar utveckla tycks inte ha någon konkurrens, idag finns ingen 
befintlig maskin som utför falsningar på fönsterbleck automatiskt. Vi fann en hel del 
automatiska bockningsmaskiner på det svenska patent- och registreringsverket, de skulle 
kunna användas som stöd för vår framtida idégenerering. Flera företag som själva äger 
automatiska bockningsmaskiner har delat med sig av videoklipp på internet där de visar 
maskinens funktioner och en steg för steg beskrivning på hela förloppet.   
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2.3 Den manuella ändfalsningen 
Denna går till på följande sätt: 

1. Placera fönsterblecket på bordet så att den kommer kant i kant med bordet. 

2. Bocka änden med hjälp av hammare (röd) och använd bordet som stöd. 

3. Bocka från långsidan. 

4. Vänd fönsterblecket. 

5. Placera anhåll (blått) mot delen som skall bockas. Använd även bordet som stöd. 

6. Bocka änden med hjälp av hammare. 

7. Fönsterbleckets ena ända är färdigbockad. 

Figur 1: Stegen för manuell falsning.  
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Beslutsmetoden – PUGH:s Matris 
PUGH:s beslutsmatris fungerar som en beslutsmodell och används till att avgöra, vilket av 
flera möjliga koncept som är bäst. Ett av koncepten väljs ut som referens för att betygsätta 
de övriga koncepten.  En jämförelse mellan alla koncept och referensen utförs där man 
sätter ett (+) om konceptet är starkare än referensen på den punkten, ett (-) om det är 
svagare och ett (o) om där inte finns någon större skillnad.  

Kriterierna viktas beroende på hur viktiga de är för produktens funktion. [4] 

Stegen för att utföra PUGH:s Matris:  

Steg 1: Ange målet med beslutsmatrisen. 

Steg 2: Ange koncepten som skall jämföras 

Steg 3: Ange kriterierna som skall jämföras. 

Steg 4: Vikta kriterierna som skall jämföras. 

Steg 5: Utvärdera koncepten. 

Steg 6: Sammanställ resultaten [5] 

                                                                        

3.2 TRIZ – Teoria Reshenija Izobretatjelskich Zadacz – Teori för 
innovativ problemlösning 

TRIZ är ett systematiserat sätt att generera verkligt goda lösningar på allehanda tekniska 
problem. Detta i motsats till kompromisser. Från början togs metoden fram av Genrich 
Altshuller. Metoden innehåller flera stöddelar som man kan komplettera med, beroende på 
vilka problem man vill lösa, bland annat en sammanställning av alla fysikaliska och 
kemiska effekter som man känner till. [6] 

En TRIZ-studie får fram ett problems ursprung och skapar en tydlig bild av var problemet 
befinner sig, En av anledningarna till att TRIZ-metoden används är att undvika de allra 
vanligaste misstagen som begås under 
utvecklingsprocessen.  

Studien går till så att faktorer som berör 
produkten placeras ut. Dessa olika faktorer kan 
ha en positiv eller negativ funktion mot en eller 
flera andra faktorer. Positiva funktioner 
kännetecknas med blå pil och negativa funktioner med röd pil. 

 
   Energi 

Användare  Hammare 
 

   Slitage 
Användare  Hammare 

Figur 2: PUGH:s matris 

 

Figur 3: Pilarnas betydelse i 
TRIZ-metoden                       
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3.3 FMEA – Failure Mode and Effect Analysis  
FMEA är ett verktyg som gör det möjligt att i ett tidigt skede identifiera risker med t.ex. ett 
projekt, en process eller en produkt. Genom att sätta olika vikter på de olika riskerna blir 
det även möjligt att sätta ett prioriteringsnummer, s.k. Risk Priority Number (RPN), på 
varje risk. Åtgärder kan sedan fokuseras på att lösa de högst rankade riskerna. 

Stegen för att utföra FMEA: 

Steg 1: Identifiera de olika processtegen 

Steg 2: Formulera risker eller fel som kan uppstå i respektive processteg. 

Steg 3: Uppskatta effekten av felet (Skala 1-10, där 10 är mycket allvarligt) 

Steg 4: Uppskatta hur ofta felet förekommer, s.k. Occurance (Skala 1-10) 

Steg 5: Kan felet förebyggas innan det uppstår (Skala 1-10m där 10 är ”Ej möjligt”) 

Steg 6: Räkna ut: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =  𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 ∗  𝐹𝐹ö𝑟𝑟𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝐸𝐸 ∗  𝑀𝑀ö𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗ℎ𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸ö𝑟𝑟𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑗𝑗𝑗𝑗𝑎𝑎 

Steg 7: Åtgärda risker med hög RPN och iterera tills inga väsentliga risker återstår [7] 

Figur 4: FMEA, steg för steg 

  

Kartlägg 
processen 

Möjliga fel i 
respektive 
processteg 

Effekt av 
felet 

Hur ofta 
förekommer 

felet 

Kan felet 
förebyggas? 

Räkna ut 
RPN 

Åtgärda 
risker med 
högt RPN 

och iterera 
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3.4 Riskanalys – CEDOC 
Detta är ett program, som tjänar som verktyg för att strukturera och förenkla arbetet kring 
CE-märkning av maskiner. 

Programmet följer maskindirektivet 2006/23/EG (AFS 2008:3) som trädde i kraft 29 
december 2009 och ersatte 98/37/EG. 

Det är framtaget av specialister med erfarenhet från över 1000 CE-märkningsuppdrag 
inom olika branscher. 

CEDOC hanterar även riskbedömning mot minimikraven för användning av 
arbetsutrustning (gamla maskiner) och ombyggnationer. [8] 
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4 Fönsterbleck 

4.1 Information 
Som för alla borde vara bekant, är ett fönsterbleck en vinklad plåt vars funktion är att leda 
bort vatten samt täta underkanten på fönstret så att inget vatten kommer in i väggen.  

4.2 Dimensioner  
Min bredd (bmin):   100  mm 
Max bredd(bmax):   130 mm 
Tjocklek (t):   0,60  mm 
Max längd (l):  2000  mm  

 

Figur 4: Färdigfalsat fönsterbleck i orienterad vy. 

 

Figur 5: Flat Pattern av fönsterblecket. 
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Figur 6: Fönsterblecket i vy uppifrån. 

 

 
 
Figur 7: Fönsterblecket i vy framifrån. 

 

4.3 Basmaterial  
Det material som används i fönsterblecken som skall falsas är varmförzinkad stålplåt (FAP 
Zinkviktklass Z350) med ett plastöverdrag.  

Sträckgräns:  ca 290 N/mm2 
Plåttjocklek:  0,60 ±0,06 mm   [9] 

4.4 Färgbeläggning 
Den beläggning som används på fönsterblecken är HBP (High-Build Polyester). 
Färgbeläggningen har tjockleken 0,06 mm över hela plåten. 
 

  

b 

l 

t 
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5 Genomförande 

5.1    TRIZ – Orsaksanalys 
 

Figur 8: TRIZ - Orsaksanalys 

5.2 Resultat – Orsaksanalys 
För att försöka få en bättre överblick och se var exakt alla problemen med den nuvarande 
falsningsmetoden befinner sig så utförde vi en orsaksanalys.  

De största problemen med metoden som används idag är att det tar lång tid att utföra 
falsningen, arbetaren utför typiskt krävande arbete samt att måtten på den färdiga 
produkten blir begränsat noggranna. En lösning i form av en automatisk ändfalsmaskin 
hade kunnat lösa majoriteten av dessa problem eller begränsa dem till en stor del.   
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5.3 Process Flow Diagram 
 

Figur 9: Steg för steg, Process Flow Diagram  
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5.4  Konceptförslag 

5.4.1 Koncept 1 - Kantpress 
Detta koncept fungerar på samma vis som den traditionella kantpressen med en knivsegg 
som trycks ner mot plåten för att falsa det. Fönsterblecket placeras under pressens 
knivsegg vilket andra bilden nedan visar. Därefter pressar eggen ner blecket och formar 
det till en rät vinkel.  Pressen hissas upp för att blecket skall kunna förflyttas om det skall 
falsas en gång till. Det sker i så fall på samma sätt som tidigare beskrivet. 
 

5.4.1.1 Fördelar och nackdelar (PUGH:s Matris) 
(+): Det blir en bra precision när man skall kantpressa, detta då eggen endast rör sig 
vertikalt. 
(-): Om fönsterbleck i längder kring 2 meter ska falsas stöter det på problem då det blir 
väldigt svårt att hålla blecket stabilt. En stor del av fönsterblecket kommer att vingla i 
luften (Steg 2), vilket kan leda till deformationer av fönsterblecket. Volymen på maskinen 
bli större eftersom det behövs en ställning för att hålla kantpressen på plats.  

  

Knivsegg 

Fönsterbleck 

Vy från sidan 

Steg 1 Steg 2 Steg 3 

Steg 4 Steg 5 Steg 6 

Figur 10: Steg för steg beskrivning i bilder för Koncept 1 
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5.4.2 Koncept 2 - Vals 
Fönsterblecket falsas med hjälp av en vals. Blecket placeras på bordets ovansida med den 
del som skall falsas hängande utanför bordet. Ett anhåll placeras på plåten och håller 
blecket på plats vid falsningen. Därefter hissas valsen upp för spåret för att utföra den 
första falsningen på den del av plåten som ligger utanför bordet. Anhållet hissas sedan upp 
för att plåten skall kunna förflyttas till nästa position. 

5.4.2.1 Fördelar och nackdelar (PUGH:s Matris) 
 
(-): Detta är en annan typ av styrning än för de andra koncepten då där är en vals som åker 
upp och ner istället för en platta som falsar plåten. Det behövs en sidoställning för ett spår 
som skall göra så att valsen kan röras upp och ner, så även denna lösning ger en maskin 
med stor volym. 
 
 

 
 
 

 
  

Fönsterbleck 

Anhåll 

Vals 

Arbetsbord 

Vy från sidan 

Steg 1 Steg 2 

Steg 3 

Steg 4 Steg 5 

Sidoställning 

Figur 11: Steg för steg beskrivning i bilder för Koncept 
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5.4.3 Koncept 3 
Genom att styra anhållet med hjälp av två vertikala spår kan det åka ner för att hålla 
fönsterblecket på plats och sedan åka upp för att lossa det. För att klara av olika plåtbredd 
så har anhållen en möjlighet till att justeras i den horisontella riktningen. När anhållet är 
nere falsas blecket från båda sidorna samtidigt.  

5.4.3.1 Fördelar och nackdelar (PUGH:s Matris) 
(+): Eftersom två sidor bockas samtidigt, går processen snabbt.  
(-): Fönsterblecken kan vara upp till 2 meter långa vilket leder till att maskinen måste vara 
lika bred för att kunna hantera båda sidorna. Maskinen kommer därför att få större volym 
än i de andra koncepten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fönsterbleck 

Anhåll 

Vy framifrån 

Steg 1 

Steg 2 

Steg 3 

Figur 12: Steg för steg beskrivning i bilder för Koncept 3   
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5.4.4 Koncept 4 
En enklare variant av koncept 3 kan vara utformad på följande sätt. Genom att fästa 
fönsterblecket med ett anhåll som är fastsvetsat på undersidan av pressbordet falsas dess 
ena ände. När första delen av fönsterbleckets ena ände har falsats så lyfts anhållet. Detta 
upprepas tills den önskade formen på fönsterblecket har uppnåtts. När den ena änden är 
färdigfalsad lyfts blecket och byter sida.  

5.4.4.1 Fördelar och nackdelar (PUGH:s Matris) 
(+): Ett koncept där maskinen kommer att ha liten volym. 
(-): Anhållet måste vara justerbart för att få till en bra falsningskant. Som det är nu, kan 
endast maskinen hantera en bredd.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 13: Steg för steg beskrivning i bilder för Koncept 4  

Anhåll 

Fönsterbleck 

  

   

   

Pressbord 

Steg 1 

Steg 2 
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5.5   Utveckling av koncept 4 
Koncept 4 kan vidareutvecklas. Ändfalsmaskinerna i de två nya koncepten falsar på samma 
vis som maskinen i utgångskonceptet. 

5.5.1 Koncept 5 
 
Detta koncept har två pressbord att placera fönsterblecket på, beroende på vilken ände 
som skall falsas. Bilden nedan visar konceptet uppifrån. Den gröna pilen visar bredden på 
det bredaste blecket, vilket motsvarar bredden på ena pressbordet samt avståndet till 
andra pressbordet. Den blåa pilen visar bredden på det smalaste blecket vilket motsvarar 
bredden på ena pressbord.  

 

 

 
Figur 14: Figur med namn på delarna hos koncept 5 

 

Processen för att falsa ett fönsterbleck med koncept 5:  

1. Fönsterblecket placeras på ena pressbordet så att den ände som skall falsas ligger 
på den röda linjen mellan pressbordet och mittpressen. 

2. Anhållet sänks ned och håller fast blecket på sin plats. 

3. Mittpressen vinklas upp 107ᴼ och sedan ner till sitt startläge som är 107ᴼ tillbaka.   

Fönsterblecket har fått sin första del falsad. 

4. Anhållet hissas upp och släpper fritt blecket som flyttas fram till position två som 
skall falsas till den röda linjen. 

5. Anhållet sänks ner och håller fast blecket. 

Sidopress 

Sidopress 

Pressbord 

Pressbord 

Mittpress 

Sidoanhåll 

Sidoanhåll 

Anhåll 

Justerare 
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6. Mittpressen vinklas upp 107ᴼ och behåller sin position för att sidopressen skall 
kunna utföra sitt arbete.  

7. Sidopressen pressas ut ur mittpressen och sedan tillbaka in i mittpressen. 

8. Mittpressen vinklas ner till sitt startläge.  

Fönsterblecket har fått sin andra och tredje del falsad. 

9. Anhållet hissas upp och släpper fritt blecket. 

Fönsterbleckets ena ända är färdigfalsad. 

10. Fönsterblecket vänds och falsas på samma vis på det andra pressbordet. 

(Steg 3-5 kan hoppa över beroende på hur fönsterbleckets ändfalsning skall se ut.) 

 

 

Figur 15: Plåten från ovansidan med första och andra falsningsdelar 

 

 

 

Figur 16: Plåten från ovansidan med sista falsningsdelen 

  

Del 1 
Del 2 

Del 3 



21 
  

5.5.2 Koncept 6 
 
Detta koncept har två pressbord som vars position kan justeras beroende på hur brett 
fönsterblecket är. En mittpress och sidopress finns på varsin sida av pressborden. De blåa 
pilarna visar i vilka riktningar delarna kan positioneras. Bilden nedan visar konceptet 
uppifrån. 

 

 

Figur 17: Figur med namn på delarna hos koncept 6 

 
 
Processen för att falsa ett fönsterbleck med koncept 6:  

1. Fönsterblecket placeras på ena pressbordet så att den ände som skall falsas ligger 
på den röda linjen mellan pressbordet och mittpressen. 

2. Pressbordet justeras för att få rätt bredd som passar blecket. 

3. Anhållet sänks ner och håller fast blecket på sin plats. 

4. Mittpressen vinklas upp 107ᴼ och sedan ner till sitt startläge som är 107ᴼ tillbaka.   

Fönsterblecket har fått sin ena ände falsad. 

5. Anhållet hissas upp och släpper fritt blecket som flyttas fram till position två som 
skall falsas till den röda linjen. 

6. Anhållet sänks ner och håller fast blecket. 

Mittpress 

Mittpress 

Sidopress 

Sidopress 

Pressbord 

Pressbord 
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7. Mittpressen vinklas upp 107ᴼ och behåller sin position för att sidopressen skall 
kunna utföra sitt arbete.  

8. Sidopressen pressas ut ur mittpressen och sedan tillbaka in i mittpressen. 

9. Mittpressen vinklas ner till sitt startläge.  

Fönsterblecket har fått sin andra och tredje del falsad. 

10. Anhållet hissas upp och släpper fritt blecket. 

Fönsterbleckets ena ända är färdigfalsad. 

11. Fönsterblecket flyttas det andra pressbordet och falsas på samma. 

(Steg 4-6 kan hoppas över beroende på hur fönsterbleckets ändfalsning skall se ut.) 
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6 Utveckling av anhåll 

Efter att ha fört en dialog med uppdragsgivaren om vilket drivsystem som passade bäst, 
valde vi till slut att gå vidare med hydraulik som drivsystem. Data för hydraulcylindrar som 
användes i ändfalsmaskinen finns i Appendix nr 2. 

Anhåll måste som bekant oftast användas. För att detta inte skall skada blecket, så är den 
del som är i kontakt med blecket gjord av hårt gummi. Anhållet hissas upp och pressas ner 
med hjälp av en hydraulcylinder. Denna cylinder har sitt startläge då anhållet befinner sig 
som i sitt högsta läge. Dess slutläge är då anhållet är pressat mot pressbordet med 
fönsterblecket emellan. Figurerna nedan visar steg för steg hur anhållet förändrats under 
examensarbetets gång. Den sista figuren visar hur det slutgiltiga resultatet av anhållet till 
vårt koncept kommer att se ut.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 18: Komponenterna som ska inkluderas i anhållet     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 19: Första utvecklingen av anhållet  

Till en början var det 
tänkt att varje 
pressbord skulle ha 
ett eget anhåll. 

Hårt gummi 
Cylinder 

 

Kolvstång 

Pressbord 
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Figur 20: Andra utvecklingen av anhållet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 21: Tredje utvecklingen av anhållet  

  

Därefter slöts de två 
pressytorna till en lång 
pressyta som sträckte sig 
från ena kanten av 
pressbordet till det andra 
pressbordets kant. 

De båda anhållen 
sammankopplades 
sedan med stången 
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7 Experiment: falsning av plastbelagd plåt till fönsterbleck 

Uppgift: 

För att konstruera vår maskin behöver vi veta, dels vilket böjmoment som erfordras för 
falsningen, så att vi kan välja lämplig storlek på hydraulcylindrar och länkar, dels hur 
mycket plåten återfjädrar, så att mittpressen får en lämplig vinkel φ för att plåten efter 
återfjädringen skall vara bockad 90ᴼ 

En bit av ett fönsterbleck klipptes ut. Plåtbiten sattes fast i en bockningsmaskin med en 
dynamometer kopplad till maskinens hävarm för att ta reda på vilket böjmoment som 
behövs för att falsa plåtbiten till en 90ᴼ vinkel. 

Bockningens princip: 

 

  

Gångjärn 

Pressbord 

Hydraulcylinder 
Mittpress 

Anhåll 

Fönsterbleck 
Presstryck 
på anhållet 

Φ= Återfjädringsvinkel =17ᴼ
 

Figur 22: Sidovy på främre 
delen av ändfalsmaskinen 

Figur 23: Modellering av 
experimentet 

Figur 24: Modellering av 
experimentet (sidovy) 

Dynamometer 

Bockningsmaskin 

Plåt 

Bord 
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Figur 25: Plåten som experimentet utfördes på  

 

Plåttjocklek:  0,60 mm ±0,05 l = 
l=Längd:  100 mm ±0,5 
b=Bredd:  164 mm ±0,5 

 
 
Antagande enligt Bernoullis teori för balkböjning: Medellinjens töjning vid balkböjning = 0 
[10]. Vid elastiska förhållanden är sambandet mellan avståndet från medellinjen och 
spänningen linjärt. Vid genom plasticering är däremot spänningen lika med sträckgränsen 
på undersidan och lika med minus sträckgränsen för positiva Z. 

 
  
 

 
 

 

 

 

Figur 26: Vid linjärelastiskt material  Figur 27: Medellinjen 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑗𝑗𝐸𝐸𝑟𝑟 − 𝐵𝐵𝐸𝐸𝑟𝑟𝐵𝐵𝑟𝑟𝐸𝐸𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑟𝑟 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑗𝑗 𝐸𝐸ö𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑗𝑗𝐸𝐸𝑟𝑟ö𝑗𝑗𝐵𝐵𝑗𝑗𝐵𝐵𝑗𝑗: 𝜎𝜎𝑥𝑥 = 𝑀𝑀∗𝑍𝑍
𝐼𝐼𝑌𝑌

  [11] 

 
 
 

Lutning 
𝑴𝑴
𝑰𝑰𝒀𝒀

 

Zmax = 0,3 

Zmin = -0,3 

z 

σ 



27 
  

Vid plåtbockning måste man naturligtvis deformera materialet plastiskt och man kan då 
försumma den elastiska deformationen (om man inte behöver beräkna återfjädringen). Då 
blir deformationen permanent, d.v.s. den kvarstår efter att momentet tagits bort.  

𝑂𝑂𝑟𝑟 𝑧𝑧 >  0: 𝜎𝜎 = −𝜎𝜎𝑠𝑠 

𝑂𝑂𝑟𝑟 𝑧𝑧 <  0: 𝜎𝜎 = 𝜎𝜎𝑠𝑠 

Försumma alltså elastisk del, anta att materialet är stelt tills det börjar deformera. 

Beräkna momentet M: 

𝑀𝑀 = 2 ∗ ∫ 𝜎𝜎 ∗ 𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗ 𝑧𝑧 = 2 ∗ ∫ 𝜎𝜎𝑠𝑠
0,3
0

𝑧𝑧𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 ∗ 𝑑𝑑𝑧𝑧 ∗ 𝑟𝑟 ∗ 𝑧𝑧 = 2 ∗ 𝜎𝜎𝑠𝑠 ∗ 𝑟𝑟 ∗ ∫ 𝑧𝑧𝑑𝑑𝑧𝑧0,3

0 = 2 ∗ 𝜎𝜎𝑠𝑠 ∗ 𝑟𝑟 ∗

∫ 𝑧𝑧𝑑𝑑𝑧𝑧0,3
0 = 2 ∗ 𝜎𝜎𝑠𝑠 ∗ 164 ∗ [𝑧𝑧

2

2
]0
0,3 = 𝜎𝜎𝑠𝑠 ∗ 164 ∗ 0,32;   [12] 

Kraft (mätt med dynamometer): 3,4 kp ≈ 34 N 

Hävarm: 160 mm  

Muppmätt = 34 ∗ 160 = 5440 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟 

Härav kan alltså sträckgränsen beräknas. Vi får: 

∴  𝜎𝜎𝑠𝑠 =
34 ∗ 160

164 ∗ 0,09
= 368 𝑅𝑅/𝑟𝑟𝑟𝑟2 

Rimligt? Ja, det verkar rimligt för detta slags plåt. Att man får ett högre värde, än vad vi 
nedan angett som sträckgräns, beror på att vi här försummar 
deformationshårdnandet. 
 

Varmförzinkad stålplåt (FAP Zinkviktklass Z350): 290 𝑅𝑅/𝑟𝑟𝑟𝑟2  [13]  
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Återfjädring: 

 
Figur 28: Återfjädring i en bockningsoperation 

 

Då materialet har en viss återfjädring, måste man normalt räkna med en viss överbockning 
för att erhålla önskad vinkel. [14] 

Med hjälp av en gradskiva kunde vi mäta upp återfjädringsvinkeln efter experimentets 
utförande, gradskivan ger, att det tarvas en vinkel på 107ᴼ vilket medför att återfjädringen 
blir 17ᴼ. 
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8 Resultat 

I detta kapitel beskrivs ändfalsmaskinens olika delar. Varje dels funktion, utseende och 
drivsystem beskrivs. Detta koncept har fördelen att kunna falsa bleck av olika längd utan 
att man behöver justera maskinen vid längdändring. 

 

Figur 29: Den färdiga prototypen av ändfalsmaskinen   
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8.1  Pressbord 
 

 
Figur 30: Placering av pressborden (blå) på ändfalsmaskinen. 

8.1.1 Funktion 
Fönsterbleck placeras på ett av de två pressborden, beroende på vilken ände som skall 
falsas.  

Pressbordets bredd motsvarar det minsta fönsterbleckets bredd. Det bredaste 
fönsterblecket är lika brett som ett av pressbordens bredd tillsammans med utrymmet 
mellan pressborden. På så sätt passar pressborden olika dimensioner av fönsterbleck som 
falsas. 

  
Figur 31: Pressborden (blå).   
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8.2  Anhåll 

 
Figur 32: Placering av anhållet (blå) på ändfalsmaskinen. 

8.2.1 Funktion 
Anhållet pressar ner fönsterblecket mot pressbordet så att fönsterblecket inte skall 
förskjutas oavsiktligt under falsningen. Anhållet fungerar även som ett stöd för 
fönsterblecket när det falsas, med en vinkel på 107ᴼ från pressbordet. För att anhållet 
enkelt skall kunna släppa fritt fönsterblecket när det pressas upp så är hydraulcylindern 
vinklad i 45ᴼ vinkel från pressbordet. 

8.2.2 Drivsystem 
En hydraulcylinder reglerar rörelsen. Cylindern är fäst på sidan av det ena pressbordet i ett 
fäste som sitter fast under pressbordet. Cylinderns kolv är kopplad till anhållet (Fig. 33). 
Hydraulcylindern tillåter inte rotation kring sina fixpunkter. 

Figur 33: Hydraulcylinder (röd) och anhåll (blått). 
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När kolven är i sitt innersta läge i cylindern, befinner sig anhållet i sitt startläge, d.v.s. då 
det inte är i kontakt med fönsterblecket (Fig. 34). Då kolven trycks ut, pressas anhållet mot 
fönsterblecket, som är anhållets ändläge (Fig. 35). 

 
 Figur 34: Anhållets startläge. 

 

 
Figur 35: Anhållets ändläge.  
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8.3  Sidoanhåll 

 

Figur 36: Placering av sidoanhållen (blå) på ändfalsmaskinen. 

8.3.1 Funktion 
Sidoanhållen befinner sig på utsidan av båda pressborden (Fig. 37) och fungerar som ett 
stöd vinklat i 20ᴼ vinkel för fönsterbleckets uppvikning på långsidan. 

8.3.2 Drivsystem 
Sidoanhållet är justerbart för att kunna dras tillbaka om det är i vägen för sidopressarna 
(Fig. 38) och sedan dras fram för att vara stöd för fönsterbleckets kant (Fig. 39). Detta 
utförs med hjälp av en hydraulcylinder som befinner sig på sidan av pressbordet bakom 
sidoanhållet. 

Figur 37: Hydraulcylindrar (röd) och sidoanhåll (blå) 
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När kolvarna går ut, så befinner sig anhållet i sitt startläge, d.v.s. då det i kant med 
pressbordets ände längst fram. Innan sidopressarna skall falsa fönsterblecket, dras 
sidoanhållet bak till sitt ändläge då kolvarna dras tillbaka in i cylindrarna. 

 

Figur 38: Sidoanhållets startläge   

  

 

Figur 39: Sidoanhållets ändläge  
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8.4   Mittpress 

 
Figur 40: Placering av mittpress (blå) på ändfalsmaskinen. 

8.4.1 Funktion 
Mittpressen falsar fönsterbleckets ände till en uppvikning på 107ᴼ, i vissa fall två gånger 
efter varandra. 

8.4.2 Drivsystem 
Mittpressen drivs av en hydraulcylinder där den ena ändan är fäst under pressbordens mitt 
och den andra ändan under mittpressen (Fig. 41). Cylindern kan rotera i sin nedre fixpunkt 
som sitter under pressborden. Även cylinderns övre fixpunkt som är kopplad till 
mittpressen tillåter rotation. 

 
Figur 41: Hydraulcylinder (röd) och mittpress (blå). 

 

Nedre fixpunkt 

Övre fixpunkt 
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Hydraulcylindern befinner sig i sitt startläge när mittpressens falsningsyta är parallell med 
pressborden (Fig. 42). Cylindern pressas upp till sitt ändläge som i sin tur roterar 
mittpressen 107o. Mittpressen har nått sitt ändläge när den bildar en 107o vinkel med 
pressbordet (Fig. 43). Därefter dras cylindern ihop och roterar mittpressen tillbaka till dess 
startläge. 

 
Figur 42: Mittpressens startläge. 

 

 
Figur 43: Mittpressens ändläge. 
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8.5   Sidopress 

 

Figur 44: Placering av sidopress (blå) på ändfalsmaskinen. 

8.5.1 Funktion 
Sidopressarna motsvarar valsar som falsar en liten del av fönsterbleckets ände som bildas 
efter att mittpressen har falsat fönsterblecket. 

8.5.2 Drivsystem 
Det finns en sidopress för vardera sidan av falsmaskinen. Båda sidopressarna drivs av en 
gemensam hydraulcylinder där den ena ändan är fäst under mittpressens mitt och den 
andra ändan till en anordning som kopplas till varje sidopress (Fig. 45). Hydraulcylinderns 
två fixpunkter tillåter inte rotation.  

 
Figur 45: Hydraulcylinder (röd) och sidopressar (blå). 

Första fixpunkten 

Andra fixpunkten 
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Sidopressarna befinner i sitt startläge när de är indragna i mittpressen då kolven är 
uttryckt (Fig. 46). För att utföra falsning pressas sidopressarna ut ur mittpressen till sitt 
ändläge då kolven dras in i cylindern (Fig. 47). Därefter dras sidopressarna tillbaka till 
deras startläge. Sidopressarna är vinklade i en 20ᴼ vinkel. 

Figur 46: Sidopressarnas startläge. 

 

Figur 47: Sidopressarnas ändläge. 
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8.6  Justerare 

 

Figur 48: Placering av justerare (blå) på ändfalsmaskinen. 

8.6.1 Funktion 
Justeraren har olika lägen som kan justeras efter hur mycket av fönsterblecket som 
behöver falsas.   

Fönsterblecket placeras på pressbordet och skjuts fram så att den bit man önskar falsa 
hamnar på mittpressen, där finns justeraren som fungerar som ett stopp. När man ställt in 
justeraren efter önskad längd så är det bara att skjuta in fönsterblecken för falsning utan 
behov att behöva mäta hur långt in på mittpressen den ska läggas.  

8.6.2 Drivsystem 
Man utför längdändringar på justeraren för hand genom att dra upp en spak som frigöres 
från spåret den vilat i. Den skjuts fram eller bak beroende på hur mycket som skall falsas, 
och när det rätta läget hittats släpper man tillbaka den i spåret.  

 

 
Figur 49: Justeraren (blå) 
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Figur 50: Justerarens spak lyfts upp (blå) 

 

 
Figur 51: Justeraren förflyttas(blå) 
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9 Säkerhet 

Vi som konstruktörer ansvarar för att identifiera och bedöma risker som är aktuella för 
maskinen. Maskinen skall sedan konstrueras och tillverkas med hänsyn till 
riskbedömningarna. Innan maskinen släpps ut på marknaden skall den vara säker.  

Följande risker har identifierats i resultaten återkommer vi om vad som gjorts för att 
minska riskerna.  [15] 

9.1 Risker 
• Klämrisk 

Mittpress/Sidopress 

Anhåll 

Hydraulcylindrar 

• Oavsiktlig start 

Av/på knapp 

• Läckage av hydraulolja 

• Skönhetsfel uppstår i produkten (Repor, deformation av plåten etc.) 

9.2 Hur ska man minska riskerna? 
• Klämrisk 

För att minska risken till att klämma sig under arbetets gång så ska pedalen vara 
installerad på så sätt att man måste trycka förbi ett säkerhetsmotstånd. För att 
komma förbi den så kommer man känna på något som tar emot för att sedan trycka 
till lite extra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Max läge 

Min läge 
Säkerhetsmotstånd 

F 

Figur 52: Pedal med 
säkerhetsmotstånd 
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Installera hydraulcylindrarna så att de körs igång med lite lägre hydraultryck så det 
går saktare innan man når max kraft och bockar färdigt. På så sätt kan arbetaren 
påminnas om att hålla fingrar i styr.  

Synliga stoppknappar ifall det skulle vara försent.  

 

• Läckage av hydraulolja 

Ha en balja tillgänglig eller permanent monterad under hydraulcylindrarna om det 
skulle läcka. 

• Skönhetsfel uppstår i produkten (Repor, deformation av plåten etc.) 

För att slippa repor på grund av anhållet så använder vi ett material av hårdare 
gummi på den delen som kommer i kontakt med fönsterblecket. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 53: Anhållet med fastskruvad gummibotten 

 
 

• Oavsiktlig start 

Säkerhetsskydd för PÅ/AV knappen. 
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10 Diskussion 

10.1  Planering 
Examensarbetet har pågått i 10 veckor och omfattat 400 timmar per person. Arbetet 
planerades i en tidsplan där samtliga aktiviteter, studier, metoder och moment 
förtecknades. Tidsplanen delades upp i olika faser, den första fasen inledde 
examensarbetet med förstudier, den andra fasen bestod av olika metoder som utfördes för 
att få fram ett flertal koncept, den tredje fasen gick åt beräkningar och modellering. 

Tidsplanen sattes ihop redan första dagen av examensarbetet, men den ändrades med 
tiden då nya aktiviteter uppkom under tiden av arbetets gång. Vissa tidigt planerade 
aktiviteter som togs med för att vi fått lära oss det under våra tre år på KTH utelämnades 
då de inte ansågs vara till stor nytta.  

Man har fått höra att förstudien ska vara utförd innan man sätter igång med hela 
examensarbetet för att man ska vara väl förberedd inför det stundande. Dock så har vi kört 
en överblick på förstudien för att fortsätta med den under hela arbetets gång, man tar reda 
på det man behöver för att kunna klara av nästa steg i arbetet. Hade allting gjorts från 
första början så hade en del kanske i mitten av arbetet varit bortglömt.  

Under arbetets gång har vi ständigt haft mindre möten mellan deltagarna, dels för att få en 
återblick på vad som har utförts sedan föregående möte och dels för att sätta nya mål som 
ska vara gjorda tills nästa gång vi sätter i ett liknande möte. På så sätt hade man ständigt 
koll på hur läget var och man kunde blicka framåt mot det stora målet som var en 
konstruktion av ändfalsmaskinen. 

Det var en bra idé att planera in en dag efter varje uppföljningsmöte för att rätta till det 
som behövdes rättas till från föregående fas. Det resulterade i att det inte sparades i högar 
och glömdes bort. 

10.2  Arbetsprocess 
Redan vid examensarbetets början valdes en hög ambitionsnivå. Konstruktionen av 
ändfalsmaskinen prioriterades först, därefter design i andra hand.  

Eftersom att vi inte hade någon tidigare erfarenhet av plåtfalsning, så studerade vi närmare 
på vilka produkter för plåtfalsning som fanns tillgängliga på marknaden. Detta gjordes bl.a. 
genom ett studiebesök på Liab, där fönsterbleck och olika sorts plåtar falsades. Vi sökte 
även inspiration för idéer till vår maskins konstruktion genom att bl.a. lyssna på de 
anställda konstruktörer på Ingenjörsfirma Tommy Leindahl AB som även hjälpte oss att 
förstå tanken bakom deras konstruktion.  

När vi hade fått klart för oss hur ett fönsterbleck tillverkades och hur det var beskaffat,  
kunde vi gå vidare till att konstruera en maskin för att utföra arbetet. Flera företag som 
själva äger automatiska bockningsmaskiner har delat med sig av videoklipp på internet där 
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de visar maskinens funktioner och en steg för steg beskrivning på hela förloppet. Dessa 
videoklipp gav stor inspiration till vår idégenereringsfas. 

Genom att utföra en undersökning på vilka dimensioner för fönsterblecken som fanns 
tillgängliga på marknaden kunde vi konstruera fram en ändfalsmaskin som har kapaciteten 
till att klara av de majoriteterna av tjocklekarna, bredden samt längderna på marknaden. 
Något som förenklat vårt arbete enormt har varit att man kunnat ladda ner färdiga 
komponenter i form av hydraulcylindrar, skruvar, muttrar etc. Förutom att vinna mycket 
tidsmässigt har vi nu detaljerade datablad på komponenterna som kan utnyttjas av 
uppdragsgivaren, detta genom att exempelvis veta att just dem komponenterna finns på 
marknaden och kan köpas hem.  

10.3  Vad hade gjorts annorlunda? 
Om detta examensarbete hade gjorts om på nytt med de kunskaper vi nu har, hade 
tidsdisponeringen sett lite annorlunda ut. Eftersom  våra kunskaper i hållfasthetslära var 
dåliga, hade vi kunnat planera in en repetition av tidigare hållfasthetslära innan vi började 
med maskinens konstruktion.  

Trots att modelleringsarbetet i CAD började tidigt i planeringen, så fort vi hade valt ett 
koncept att gå vidare med, blev det klart senare än planerat. Det blev därför inte mycket tid 
kvar för ändringar i modelleringen efter att  vi fått feedback från uppdragsgivaren.  Det 
som hade kunnat göras annorlunda var att tidigt modellera en fungerande maskin utan 
detaljer, bara för att visa funktionen. Därefter med hjälp av uppdragsgivarens tips och 
riktlinjer kunnat ändra på grövre fel i modelleringen. Tiden som hade blivit kvar efter det 
hade kunnat användas för detaljer. 

10.4  Vad har vi inte tagit hänsyn till? 
Enligt uppdragsgivaren skulle vi inte ta hänsyn till någon budget. Detta har lett till att vi har 
haft ett brett sortiment av komponenter att välja mellan då vi endast har granskat valda 
komponenters datablad och inte vilken prisklass de finns i. 

Vi behövde inte ta hänsyn till stansning av fönsterblecket, utan endast falsning av 
fönsterbleckets ändar. 

Eftersom detta arbete var ett examensarbete inom konstruktion, prioriterades 
ändfalsmaskinens konstruktion. Designen var inte lika viktig i detta arbete och därför tog vi 
inte hänsyn till den. 

Eftersom att samtliga olika varianter av fönsterbleck som skall falsas i vår ändfalsmaskin är 
av samma material, behövdes det endast ta hänsyn till en tjocklek av plåt. Detta 
underlättade när exempelvis anhållet skulle modelleras då vi endast behövde anpassa det 
för en tjocklek av plåt. 

Vi har inte beaktat, om eller hur det skulle gå att tillverka maskinen.  
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10.5  Lärdomar från arbetet 
Då det endast varit två personer i gruppen så har det varit ålegat  varje deltagare  att få 
uppgifterna man tagit på sig gjorda. Med det sagt har man lärt sig att planera arbetet 
väldigt bra, lärt sig att följa upp att det som man kommit överrens om blivit gjort. 
Checklistor med delmål som man satt upp har varit väldigt effektiva under 
examensarbetets gång och varit ett hjälpmededel för att ha koll på hur arbetet ligger till.  

Under arbetets gång har det varit viktigt att planera gränssnitten mellan de olika delarna 
av ändfalsmaskinen. För att få en så komplett maskin som möjligt så modellerade vi ett steg 
i taget. De frågor vi ställde oss själva för varje del som modellerades var, sitter den 
ordentligt med skruvar och muttrar? Är delarna robusta, kommer de att hålla? Blir det 
kollisioner med andra delar av maskinen? Genom att ifrågasätta oss själva hela tiden, 
hittade vi oftast bättre lösningar på problem som uppstått. 

10.6  Har vi löst problemen med dagens teknik? 
 
Det tar lång tid att falsa ändarna 

Den manuella processen utförs för hand vilket leder till att den ungefärliga tiden för att 
falsa ena änden på fönsterblecket är 30 sekunder (Båda drygt 1 minut). Då hantverkaren 
under dagen förlorar energi samt att fokusen reduceras blir tiden för att falsa 
fönsterblecket längre och längre. Med vår automatiserade maskin beräknas tiden för 
falsningen reduceras med upp till 2/3 av tiden för den manuella processen.  

Arbetet är typiskt fysiskt krävande 

Det enda fysiskt krävande arbetet maskinens användare behöver utföra är att placera 
fönsterblecket på pressbordet. Resterande del av falsningsprocessen utförs automatiserat 
med hjälp av styrning i form av bl.a. pedaler och knappar. 

Måtten på den färdiga produkten blir begränsat noggranna 

Maskinens anhåll tillsammans med mittpress och sidopressar falsar fönsterbleck med 
exakta mått som ställs in. Måtten på den manuella processen blir inte lika noggranna då 
diverse verktyg som används för att sätta ut ungefärliga mått.  

Skönhetsfel i form av repor och andra smärre skador kan förekomma 

Anhållets nedre del som kommer i kontakt med fönsterbleck under falsningen är av 
hårdare gummi. På så sätt undviks repor och andra smärre skador på fönsterblecket när 
det kommer i kontakt med anhållet då den nedre delen inte har vassa kanter. 

Arbetet kräver hantverkarskicklighet 

Användaren av vår maskin behöver inte har hantverkarskicklighet då falsningen utförs 
automatiserat med hjälp av styrning i form av bl.a. pedaler och knappar.  
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11 Rekommendationer  

Här nedan följer rekommendationer till företaget, för fortsatt utveckling av 
ändfalsmaskinen: 

Utför en ommodellering samt omkonstruktion på ändfalsmaskinens delar för att så lite 
material så möjligt ska gå till spillo vid tillverkningen.  

Utveckla säkerheten på maskinen i form av modellera in skydd som kåpor etc.  

Optimera valet av komponenter, se till så att så få olika komponenter så möjligt används 
över hela maskinen.   

Utföra en mer djupgående riskanalys för hela ändfalsmaskinen, rekommenderas att 
fortsätta med vår undersökning på programvaran Cedoc. 

Utföra en noggrannare studie över vilka hydraulcylindrar som borde användas, hur stora 
som behövs, vilka krafter samt slaglängd.  

Hitta en ny lösning för vilka gångjärn som borde användas mellan mittpressen och 
pressborden, de nuvarande kan förstärkas.  

Då vårt experiment på återfjädring var av enkel utformning, borde man utföra flera försök 
för att befästa resultaten.  
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12 Slutsats 

Vi har uppnått syftet med examensarbete, att konstruera en ändfalsmaskin vars uppgift är 
att bocka sidorna automatiskt på fönsterbleck.   

Ett av kraven från uppdragsgivaren var att maskinen skulle vara mobil och enkelt kunna 
förflyttas, varför tre av fyra koncept föll, genom att maskinerna blev för stora och tunga. Ett 
koncept kom att vidareutvecklas.  

Färdiga komponenter som hydraulcylindrar, skruvar, muttrar etc. kan laddas ner, vilket 
förenklar arbetet. Förutom att vinna tid har vi nu detaljerade datablad på komponenterna 
som kan utnyttjas av uppdragsgivaren, genom att exempelvis just de ritade 
komponenterna borde finnas på marknaden och kunna köpas hem. Detta har vi dock inte 
kontrollerat. 
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Appendix 1 [Pugh-matris] 

Kriterier 
Viktning Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 Koncept 4 

(1-5) Kantpress Vals Dubbelpress Enkelpress 
1 Processtid 5 0 - + 

REFEREN
S 

2 Volym 4 - - - 
3 Underhåll 3 0 0 - 
4 Säkerhet 5 0 0 0 
5 Montering 3 - - - 
6 Demontering 3 0 0 0 
7 Arbete 4 - 0 + 
8 Stöttålighet 4 + + + 
9 Ergonomi - mobilitet 3 0 - - 

10 Ergonomi - enkelhet 3 0 0 + 
11 Ergonomi - styrning 2 0 0 0 
12 Ergonomi - justering 5 0 0 + 

  
   

  
Summa (+) 1 1 5   
Summa (0) 8 7 3   
Summa (-) 3 4 4   

  
     

  
Nettovärde -7 -11 8   

Rangordning 3 4 1 2 
Vidareutveckling         

 

Kriterier Viktning Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 Koncept 4 
(1-5) Kantpress Vals Dubbelpress Enkelpress 

1 Processtid 5 

REFEREN
S 

- + 0 
2 Volym 4 0 - + 
3 Underhåll 3 0 - 0 
4 Säkerhet 5 0 + 0 
5 Montering 3 - - 0 
6 Demontering 3 0 0 0 
7 Arbete 4 0 + + 
8 Stöttålighet 4 0 + 0 
9 Ergonomi - mobilitet 3 - - + 

10 Ergonomi - enkelhet 3 0 + 0 
11 Ergonomi - styrning 2 0 0 0 
12 Ergonomi - justering 5 0 + 0 

  
   

  
Summa (+)  0 6 3 
Summa (0)  9 2 9 
Summa (-)  3 4 0 

  
   

  
Nettovärde  -11 0 11 

Rangordning 2 4 2 1 
Vidareutveckling         
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Kriterier Viktning Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 Koncept 4 
(1-5) Kantpress Vals Dubbelpress Enkelpress 

1 Processtid 5 - - 

REFEREN
S 

- 
2 Volym 4 + + + 
3 Underhåll 3 0 0 0 
4 Säkerhet 5 - 0 0 
5 Montering 3 0 0 0 
6 Demontering 3 0 0 0 
7 Arbete 4 - - - 
8 Stöttålighet 4 0 0 0 
9 Ergonomi - mobilitet 3 + - + 

10 Ergonomi - enkelhet 3 0 0 0 
11 Ergonomi - styrning 2 0 0 0 
12 Ergonomi - justering 5 0 0 0 

  
   

  
Summa (+) 2 1  2 
Summa (0) 7 8  8 
Summa (-) 3 3  2 

  
   

  
Nettovärde -7 -8  -2 

Rangordning 3 4 1 2 
Vidareutveckling         
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Processtid 

Hur lång tid det tar från att första falsningen på fönsterbleckets ena sida till den sista 
falsningen på motsatta sidan blir utförd. 

Volym 

Hur stort utrymme alla delar på ändfalsmaskinen kommer att behöva. 

Ergonomi – mobilitet  

Hur enkelt det är att förflytta ändfalsmaskinen från plats A till plats B.  

Ergonomi – enkelhet 

Hur enkelt det är att använda ändfalsmaskinen, att där är få funktioner och inte behöver 
någon större utbildning av området för att kunna använda sig av ändfalsmaskinen.  

Ergonomi – styrning 

Hur enkelt det är att styra falsningen, t.ex. med hjälp av pedaler, spakar eller knappar. 

Montering 

Hur enkelt det är att montera upp ändfalsmaskinen från grund. 

Demontering 

Hur enkelt det är att demontera hela ändfalsmaskinen.  

Underhåll 

Om ändfalsmaskinen kräver något underhåll under sin livslängd, det vill säga om någon 
annan än arbetaren vid maskinen behöver ändra eller justera något på den.  

Stabilitet 

Hur väl anhållet håller fönsterblecket på plats under falsningen.  

Stöttålighet 

Hur väl den klarar en fysisk stöt. 

Ergonomi – justering 

Hur svårt det är att justera ändfalsmaskinen för olika bredd och längd på fönsterblecken. 

Säkerhet 

Om det finns risk att skada sig under användning av ändfalsmaskinen.  
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Appendix 2 [Komponentdata] 
 
Dessa hydraulcylindrar som följer nedan är hämtade från företaget Swedol. De 
hydraulcylindrar som finns i modelleringen av ändfalsmaskinen har ej rätt data, utan de är 
nedladdade bara för att illustrera. 
 

Hydraulcylinder för anhåll 

Cylinder (D1): 25 mm 
Kolvstång (D2): 16 mm 
Slaglängd:  150 mm 

 

Hydraulcylinder för mittpress 

Cylinder (D1): 25 mm 
Kolvstång (D2): 16 mm 
Slaglängd:  150 mm 

 

Hydraulcylinder för sidopress 

Cylinder (D1): 25 mm 
Kolvstång (D2): 16 mm 
Slaglängd:  100 mm 

 

Hydraulcylinder för sidoanhåll 

Cylinder (D1): 25 mm 
Kolvstång (D2): 16 mm 
Slaglängd:  100 mm   [16] 
 
 
 

 
Figur 54: Bild på hydraulcylinder från Swedol. 
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