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SAMMANFATTNING 
 
Som examensarbete har vi konstruerat en mobil plåtstansningsanläggning 
med tillhörande plåtformningsverktyg åt Tooltech AB, Töre. 
 
Tooltech AB konstruerar och tillverkar bl.a. plåtformningsverktyg och 
behöver en mobil anläggning för att på mässor och liknande kunna på ett 
mer handgripligt sätt demonstrera vad företaget kan erbjuda, för intresserade 
och potentionella kunder. 
 
Utrustningen skall producera en kombinerad kapsylöppnare/kundvagnspolett 
med Tooltechs logotyp inpräglad på ena ytan. Detaljen kan delas ut i 
reklamsyfte. 
 
Utrustningen är även tänkt att kunna fungera som undervisningshjälpmedel 
i kurser om plåtformning. 
 
Vår utrustning är i sammanhanget billig att tillverka, totalt ca: 55 000 kr, 
och har med sina synligt rörliga delar och möjligheten att dela ut den 
nyttodetalj som produceras, ett högt reklamvärde. 
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1. INLEDNING/BAKGRUND 
 
Tooltech AB är ett företag i Töre som bl.a. konstruerar och tillverkar 
plåtformningsverktyg. Verksamheten startades 1990 av Kjell Lindfors, 
Harry Wiklund och Arnold Bylund. 
 
Företagets affärsidé är att designa och tillverka produktionsutrustning och 
fixturer, till största delen pressverktyg för plåtformning. Man åtar sig även 
konsulttjänster inom samma område. Företaget har en årlig omsättning på 
ca. åtta miljoner kr. och sysselsätter, förutom de tre ägarna, nio personer. 
 
Bakgrunden till att behovet av en mobil pressutrustning med tillhörande 
plåtformningsverktyg uppstod är marknadsföringsrelaterad. När Tooltech 
deltar på mässor och liknande är det svårt att visa upp någonting konkret 
eftersom deras produkter oftast är specialdesignade, av enstyckskaraktär och 
redan finns i produktion ute hos kunderna. 
 
Med en mobil utrustning skulle man kunna intressera fler mässbesökare och 
potentionella kunder och samtidigt kunna dela ut den produkt som 
framställs i utrustningen i reklamsyfte. 
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2. PROJEKTETS AVGRÄNSNINGAR 
 
Projektet omfattar konstruktion/framtagning av tillverkningsunderlag för en 
mobil pressutrustning med tillhörande plåtformningsverktyg. 
 
Ritningsunderlaget presenteras, i 2D, för två olika tillverkningsmetoder, 
fräsning respektive trådgnistning. 
 
Prototyptillverkning av hela eller delar av den kompletta utrustningen inom 
projektets ramar, kan ske i mån av tid och resurser. 
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3. ARBETSGÅNG & METODER  
 
Vi började med att ”brainstorma” för att komma med förslag på produkter 
som vår utrustning kunde tillverka och hur vi skulle konstruera både pressen 
och plåtformningsverktyget. 
 
Produkten vi beslöt oss för är en kombinerad kapsylöppnare/kundvagnspolett 
med Tooltechs logotyp inpräglad på ena ytan. Vi diskuterade även pressens 
utformning och drivningssätt, pneumatisk, hydraulisk, elektrisk eller en 
kombination av dessa. 
 
Sedan kontaktade vi Tooltechs företagsrepresentant Kjell Lindfors för att få 
en tydligare bild av företagets krav och önskemål på den färdiga 
utrustningen. Vi gjorde även ett studiebesök på Samhall Bothnias 
plåtformningsverkstad i Luleå, för att få en bild av vad plåtformning innebär 
i praktiken. 
 
Efter denna första fakta- och underlagsinsamling satte vi i projektgruppen 
oss ned för att skapa en projektplan och för att dela upp i olika 
ansvarsområden mellan oss. Vi kontaktade även olika företag i press- och 
plåtformningsbranschen för att inhämta information över vad marknaden 
hade att erbjuda, detta för att få en uppfattning om konstruktionslösningar 
och priser. 
 
Nästa steg var att besöka Tooltech i Töre, där vi fick ytterligare 
information. Vi passade även på att framföra de idéer vi hade på 
utformningen av utrustningen. Vi presenterade ett par principförslag på 
egenkonstruerade hydrauliska pressar, baserade på bl.a. en vedklyv, men de 
förslagen föll på att beställaren har krav på att utrustningen skall vara  
CE-märkt. Därefter fick vi inrikta oss på att söka efter vad marknaden hade 
att erbjuda i form av småskaliga pressar. 
 
Nu påbörjades framställandet av ritningsunderlaget för plåtstansningsverktyget 
och vi beslöt att detaljen skulle tillverkas i aluminium, dels för att få ned de 
vid tillverkningen erforderliga presskrafterna och dels för att produkten 
skulle få ett tilltalande yttre. 
 
Vi tillverkade även en prototyp av produkten genom att med hjälp av laser 
skära ut den i aluminiumplåt. Vid ett funktionsprov visade sig dock att den 
plåtkvalitet vi valt inte var den rätta. Detaljen blev för vek. Ett Brinell-
hårdhetsprov utfördes på vår detalj samt på en liknande produkt, även den 
tillverkad i aluminium. Resultatet gav oss att den sistnämnda var cirka tre 
gånger hårdare än vår prototyp.  
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Med ledning av hårdhetsproven tog vi kontakt med ett antal 
materialleverantörer för att få en uppfattning om vad de hade att erbjuda i 
form av hållfasthetsdata och övriga specifikationer på aluminiumplåt. 
 
Nu utfördes ytterligare ett antal produktprototyptillverkningar med 
varierande design och materialval. Med underlag från fälttester av dessa 
prototyper valde vi sedan ut den slutgiltiga designen och materialet. 
 
Parallellt med ovanstående letade vi efter en för ändamålet lämplig press. De 
enda som kunde leverera något som uppfyllde vår kravspecifikation var 
företaget Skyllermarks Pressar AB, Haninge. Vi påbörjade en dialog som 
avslutades med att de lämnade en offert på en press som uppfyllde vår 
kravspecifikation. 
 
Det för oss största och mest resurskrävande momentet var att framställa 
ritningsunderlaget till plåtformningsverktyget, då ritningarna skulle 
framställas i två versioner, en uppsättning för tillverkning genom fräsning 
och en annan för tillverkning genom trådgnistning. 
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4. PRODUKTEN 
 
Den produkt som plåtformningsutrustningen framställer är en kombinerad 
kapsylöppnare/kundvagnspolett (se bil.1). Produkten tillverkas i aluminium 
och har Tooltechs logotyp inpräglad på ena ytan. 
 
Med assistans av Göran Åberg på centralverkstaden vid Luleå Tekniska 
Universitet skar vi med laser ut ett antal prototyper med varierande 
utformning och i olika material. 
 
Efter ett antal fältbaserade hållfasthetsprov beslöt vi oss för en utformning 
enligt bilaga 1. Vi beslöt även att en höghållfast aluminiumplåt med en 
tjocklek på 1,5mm var det bästa materialalternativet. 
 
Materialet som betecknas SS 4338-06 har en brottgräns (Rm) >440 N/mm2 

och en hårdhet, enligt Brinell, på HBS 133. 
 
På grund av den höga hårdheten beställs materialet förslagsvis i klippta 
remsor s.k. ”strips”. Bredden på remsorna bestäms av verktygskonstruktionen 
till 76 mm och längden bestäms av hur långa remsor som kan hanteras. 
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5. PRESSUTRUSTNING & VERKTYG 

5.1 Inledning 
 

Initialt arbetade vi med idéer på egenkonstruerade pressar. 
(se principskisser bil. 2-4) 
 
En av fördelarna med dessa pressar är att all drivning och hydraulik kan 
döljas i det ”skåp på hjul” som skulle fungera som fundament och 
transportlåda till pressen. Endast det av plexiglas skyddade 
plåtformningsverktyget skulle synas, vilket i sin tur skulle innebära att 
visiualiteten av själva plåtformningen skulle vara maximal. 
 
När Tooltechs krav på CE-märkning av pressen framkom la vi ned det 
arbetet och fokuserade istället på att hitta en redan färdig press på 
marknaden. 
 

5.2 Kort om CE-märkning 
 
Detta avsnitt är inte tänkt som någon utförlig beskrivning av CE-märkning 
och dess procedurer utan endast som en kort översikt. 
 
CE-märkning är en europeisk standard som produkttillverkare, i vissa fall, 
åläggs att genomföra innan deras produkter får säljas på den gemensamma 
marknaden. Är en produkt CE-märkt i ett land gäller detta inom hela EES. 
 
CE-märkningen är till för att bestämma att produkten följer de standarder 
som finns bl.a. i fråga om säkerhetsaspekter, samt för att fastställa 
produktansvaret vid eventuella skadeståndskrav som kan uppstå. En CE-
märkning har i ansvarsfrågan en preskriberingstid på tio år efter det att 
produkten har släppts ut på marknaden i Sverige. 
 
Certifieringen kan ske på två sätt: 
 
• Självdeklaration 

Tillverkaren själv både ”kontrollerar” och ”intygar” att maskinen följer 
maskindirektivet och/eller harmoniserande standarder. 

 
• EG-typkotroll 

Ett auktoriserat provningsorgan ”kontrollerar” att maskinen följer 
maskindirektivet och/eller harmoniserande standarder och utfärdar ett 
typintyg. 



 9

Hur man går till väga och på vilket sätt certifieringen ska ske bestäms utifrån 
om maskinen definieras som en ”farlig maskin” och om harmoniserande 
standarder följs. Definitioner på ”farliga maskiner” finns i maskindirektivets 
bilaga 4. 
 
Gällande pressar är definitionen på ”farlig maskin” följande: 
 

Pressar, inklusive kantpressar, för kallbearbetning av metaller med manuell 
inläggning och/eller borttagning och vars rörliga bearbetande delar kan ha en 
rörelseväg överstigande 6 mm och en hastighet överstigande 30 mm/s. 
 

Maskiner och andra tekniska anordningar (Maskindirektivet) AFS 1998:48 Stockholm 1995 
 
De pressar som vi i initialskedet hade tänkt oss att tillverka hade med 
ovanstående i åtanke lätt kunnat anpassas så att de inte hade varit ”farliga 
maskiner”. CE-märkningsprocessen hade då kunnat utföras som 
”självdeklaration” och varit relativt enkel. Tyvärr kan vi som privatpersoner 
inte åta oss det juridiska ansvar som en CE-märkning ger och då återstår 
bara alternativet att köpa in en redan CE-märkt press. 

5.3 Kort om plåtbearbetning 
 

Klippkraftsåtgången vid stansning med normalspalt, 3-5 % av plåttjockleken, 
räknas i normala fall ut genom att man multiplicerar klipparean med 80 % 
av materialets brottgräns. Vid en spalt på 12-15 % sänks den erforderliga 
klippkraften men istället får man sämre klippyta. 
 
Om ett vridet urklipp accepteras kan 
man vinkla stansen och på det sättet 
sänks klippkrafterna till 2/3 av behovet 
vid rak stans. (se fig.1) 
 
 
 
 

Generellt gäller att när en stans har trängt genom 1/3 av plåttjockleken 
minskar det nödvändiga klippkraftbehovet, för att tränga igenom resterande 
2/3, avsevärt. För att minimera behovet av presskraft kan man därför 
konstruera verktyget med en höjdskillnad mellan stansarna. Nackdelen med 
detta är att man kan förskjuta klippkraftscentrum i förhållande till 
verktygscentrum, med en snedbelastning som följd. 
 

Under projektets gång fick vi information om att faktorn 80 % av 
brottgränsen är överdriven vid klippning av aluminium. 
Enligt Kjell Lindfors, LTU/Tooltech AB uppgår de erforderliga klippkrafterna 
för aluminium till max 50 % av brottgränsen. 
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Kraftåtgången till präglingen av logotypen är dock mer komplicerad att 
räkna ut. När man räknar med en standardprägling så tar man djupet som 
präglingen tränger in i materialet, multiplicerar det med den totala längden 
som ska präglas, i vårt fall längden av ytterkonturen på logotypen, och 
multiplicerar den produkten med halva brottgränsen. 
 
Våra klippkraftsberäkningar visar att det totala klippkraftsbehovet för en 
presscykel är 12 ton (se bil.5). Men eftersom vi valt en verktygskonstruktion 
med i höjdled förskjutna stansar kommer en press med 10 tons presskraft att 
vara fullt tillräcklig. 
 
Vi bedömer vidare att pressen bör ha en slaglängd på 5 mm och en 
repeteringshastighet på 60 slag/minut. 

5.4 Pressen 
 
Det svåraste punkten att uppfylla i vår kravspecifikation var att få ut 
erforderlig presskraft ur en press vars format och vikt skulle göra den möjlig 
att transportera med en vanlig personbil av kombimodell. Kraftbehovet gör 
att en press med hydraulisk pressrörelse är det enda alternativet. 
 
Under vår marknadsundersökning hittade vi bara ett alternativ som 
uppfyller vår kravspecifikation och det är Skyllermarks hydraulpress C10k. 
 

 
Pressen har en tryckluftsdriven hydraulpump 
med en kapacitet på 10 ton och en vikt på endast 
45 kg. 
 

Den enda justering som eventuellt behövs är att 
flytta en distans, som pelarstället skruvas fast i, 
detta för att kunna ta ut skrot och detaljen 
genom verktyget.  
 

Leveranstiden är i dagsläget cirka en vecka och 
ordinarie pris är 14 000 kr.  
 
 

          Skyllermarks C10k 
 

För tekniska specifikationer och offert, se bilaga 6 och 7. 
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5.5 Plåtformningsverktyget 
 

5.5.1 Konstruktionsbeskrivning 
 

Vår verktygskonstruktion förutsätter att matningen av plåten sker med hjälp 
av en automatisk plåtframmatningsutrustning. Om man avser att mata plåten 
manuellt rekommenderar vi att man monterar manuella stoppar vid varje 
steg i verktyget. 
 
De två stansarna, skrotklippet samt prägeln är separat monterade, dels för att 
underlätta vid service och omslipning men även av tillverkningstekniska 
skäl. Stansarna är förskjutna i höjdled, den stora stansen sitter en halv 
millimeter lägre ned än skrotklippet och lilla stansen, och två millimeter 
ovanför de sistnämnda sitter prägeln (se fig.2). 
 

 
Dynan är konstruerad i ett stycke och klippspalten, spelet mellan stans och 
dyna, valdes med hänvisning till vad som tidigare nämnts om normalspalt (se 5.3) 
till 4 % av plåttjockleken. Med en plåttjocklek på 1,5 mm dimensionerar vi 
spalten till 0,06 mm. 
 
Avstrykarplattan är fast monterad på dynan och fungerar även som 
styrlinjaler för plåtremsan. Alla styrpinnar och fästskruvar är av standardtyp. 
 
Verktyget har ett specialdesignat pelarställ. Styrningar, bussningar och pelare 
är av standardtyp medan över- och underplatta, på grund av pressens 
utformning, är av egen konstruktion. Enligt vår ingenjörsmässiga 
bedömning är pelarstället med sina fyra pelare stabilt nog att ta upp de 
snedbelastningar som kan uppstå p.g.a. stansarnas höjdskillnad. 
 
Komplett stycklista samt ritningsunderlag för tillverkning genom fräsning 
respektive gnistning återfinns i bilaga 8. 
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5.5.2 Funktionsbeskrivning 
 
Plåten förs in från ena sidan av verktyget, mellan avstrykarplattan och dynan, 
fram till matningsstoppet. 
 
När pressen gör ett slag stansas en detalj ut ❶ och denna går ned genom 
dynan. En halv millimeter efter att detaljutstansningen har påbörjats startar 
skrotavklippet ❷, skrotet leds iväg ut på andra sidan om verktyget. 
Samtidigt påbörjas även utstansningen av hålet i nästa detalj ❸, skrotet går ut 
genom dynan, och efter ytterligare två millimeter slås präglingen på detaljen ❹. 
 
Pressen går upp, plåten förs fram till matningsstoppet och processen 
upprepas. 
 

❸ ❹ ❶  ❷ 
 

 
 

1. Pelarplatta övre 
2. Pelarplatta undre 
3. Stanshållare 
4. Stans Liten 
5. Prägel 
6. Stans Stor 

7. Avklipp 
8. Avstrykare 
9. Dyna 
10. Matningsstopp 
11. Plåt 
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5.5.3 Bearbetningsbeskrivning 
 

På begäran av Tooltech har vi konstruerat verktyget både för framställning 
genom fräsning och genom trådgnistbearbetning. 
 

Det som kännetecknar fräsning är att man bearbetar materialet med ett 
roterande verktyg medan man vid trådgnistbearbetning använder sig av en 
metod att avverka genom en ljusbåge. Ljusbågen alstras runt en tunn tråd 
som har en diameter på cirka 0,2 mm. 
 

Vid verktygstillverkning finns det flera fördelar att använda sig av 
trådgnistbearbetning. Den största är att man kan härda materialet innan 
bearbetning, då undviker man problemet med formändringar som är vanligt 
vid härdning. Delar som ej trådgnistbearbetas, t.ex. gängade hål, måste dock 
tas upp innan härdning. 
 

Då man vid trådgnistbearbetning skär igenom hela materialet med den 
tunna tråden ges möjlighet att använda ”skrotet”. Till exempel så kan vi vid 
gnistning av dynan använda ”skrotet” som utgångsmaterial till stansarna, 
men ett problem som dyker upp då är var man ska fästa och styra upp 
stansarna. Vår lösning på detta blev att vi konstruerade styrsarger med hål för 
styrpinnar och fästskruvar. Stansarna fästes bara med enkla M8-skruvförband 
i stanshållarna, då deras placering styrs upp av styrsargerna. 
 

Vid fräsbearbetning lämnas en sarg runt om stansarna där hålen för 
fästskruvarna och styrpinnarna tas upp. Skillnaden blir att M8 
skruvförbanden faller bort då ”sargen” i det här fallet sitter ihop med 
stansen. Se till exempel skillnaden mellan ritningsnummer 3050, 3060 och 
2040. 
 

Alla klippande delar måste efterbearbetas, genom slipning eller genom 
finbearbetning med pinnfräs, detta för att uppnå lämpligt mått och 
ytjämnhet, som i det här fallet är Ra 0.4 µm. 

(Verkstadshandboken s218) 
 

Många mått på våra ritningar saknar toleranser då det vid enstyckstillverkning 
av verktyg inte anses nödvändigt. Det viktiga är att produkten som 
verktyget framställer uppfyller kundens kravspecifikation. Sedan är det upp 
till verktygsmakaren att tillverka detaljerna med erforderlig precision. 
 

En vanlig metod att få precision mellan olika detaljer är så kallad 
samborrning. Det innebär att man inte tar upp hål för styrpinnar förrän efter 
verktyget är monterat och justerat (”partat”). 
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6. TILLVERKNINGSKALKYL 
 

6.1 Pressen 
Kostnaden för pressen är enligt offert 12 000 kr. exklusive moms och frakt. 
(se bil.7) 

6.2 Verktyget 
För att få fram en ungefärlig kostnad för det kompletta verktyget har vi 
räknat med priser vi fått av Tooltech: 
 
Arbetskostnad inkl. maskinkostnad  500 kr/h 
Maskinkostnad Trådgnist      5 kr/mm (vid t=25mm) 
Värmebehandling     60 kr/kg plus frakt 100 kr 
Materialkostnad: 
SS 2260     100 kr/kg 
SS 1672       20 kr/kg 
SS 2134       18 kr/kg 
 
Vid förbearbetat material tillkommer 20 %. 
Till summan för material tillkommer en materialomkostnad (MO) på 20 %. 
Till summan för arbetskostnaden tillkommer en tillverkningsomkostnad 
(TO) på 10 %. 
 

Fräsalternativ 
 
SS 2260      5,6 kg    560 kr 
SS 1672      5,0 kg    100 kr 
SS 2134    15,0 kg    270 kr 
Förbearbetning       200 kr 
Bussningar och pelare       1300 kr 
Skruv och pinnar         40 kr 
Maskinkostnad     60 tim 30000 kr 
Värmebehandling     5,6 kg    440 kr 
Montering/Justering     16 tim   6400 kr 
MO        500 kr 
TO       3640 kr 
 
Totalt     43450 kr 
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Trådgnistalternativ 
 
SS2260      3,1 kg     310 kr 
SS1672      5,5 kg     110 kr 
SS2134    15,0 kg     270 kr 
Förbearbetning        140 kr 
Bussningar och pelare       1300 kr 
Skruv och pinnar          45 kr 
Maskinkostnad     55 tim 27500 kr 
Värmebehandling     3,1 kg     290 kr 
Trådgnistbearbetning    550 mm   2750 kr 
Montering/Justering     16 tim   6400 kr 
MO         440 kr 
TO       3400 kr 
 
Totalt     42960 kr 
 

6.3 Totalkostnad 
 
Den totala kostnaden för den kompletta utrustningen (press/verktyg) är: 
 
Vid fräsbearbetning    55450 kr 
 
Vid trådgnistbearbetning   54960 kr 
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7. SLUTDISKUSSION & REKOMMENDATIONER 
 
 
Vi har tagit fram ett koncept på en mobil plåtformningsutrustning som 
består av en pneumatiskt driven hydraulpress med tio tons presskraft av 
märket Skyllermark typ C10k, samt ett plåtformningsverktyg av egen 
konstruktion. 
 
Med vårt förslag kommer Tooltech AB att få en mobil demonstationsutrustning, 
som genom sina rörliga delar kommer att dra åt sig nyfikna till sin monter 
vid mässor och liknande. Produktens nyttokaraktär gör att den har ett högt 
reklamvärde. 
 
Vårt utrustningsförslag kommer med sin enkelhet även att fungera utmärkt 
som undervisningshjälpmedel i kurser om plåtformning. 
 
Vi rekommenderar att Tooltech AB köper in denna press samt att de 
tillverkar verktyget, efter vårt ritningsunderlag, i egen regi. 
 
Vi rekommenderar även att Tooltech AB köper in en färdig, för ändamålet 
lämplig, plåtframmatningsutrustning samt tillverkar enkla skrot- och 
produktavledningsrännor i plåt och monterar hela utrustningen på ett 
enklare hjulförsett plåtskåp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotnot: 
 

När detta examensarbete låg färdigt för publicering framkom nya uppgifter gällande 
optimala klippspalter i aluminium. Enligt företaget Dayton Progress Corporation i 
USA blir gradhöjden lägst med en spalt på 7-8 % men även en spalt på 2,5 % ska 
ge bra resultat. Dessa uppgifter skiljer sig från de vi hittat i vår litteratur. Tyvärr 
gjorde vår deadline att vi inte hann utreda dessa uppgifter närmare och 
rekommenderar därför att Tooltech kontrollerar dem innan framställningen av 
verktyget påbörjas. 

Internet http://www.daytonprogress.com 
 

http://www.daytonprogress.com/
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Bilaga 1 

1.  KAPSYLÖPPNARE / KUNDVAGNSPOLETT 
 
 
 
Detaljen är tillverkad i 1,5 millimeters aluminiumplåt med beteckningen 
SS4338-06. Ena änden är utformad som en kapsylöppnare och andra ändan 
har samma dimensioner som en femkrona och kan därmed användas som 
kundvagnspolett.  
 
 
 

 
 
 
 
Den totala längden är ca: 70mm och maxbredden ca: 44mm. 
 

(För komplett måttsättning se ritningsunderlag för verktyg) 
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Bilaga 2 

2. PRINCIPSKISS PÅ EGENKONSTRUERAD PRESS I 
 
 

 
 
 
Konstruktionen bygger på hävstångsprincipen (utväxling 1:2). 
 
Syftet var att kunna utnyttja en vedklyvs befintliga hydraulsystem med 220V 
Elmotordrivning. Den vedklyv vi hade tänkt att basera pressen på har en 
maximal presskraft på 7 kN, vilken vi hade tänkt växla upp till 14 kN med 
hjälp av en hävarm. 
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Bilaga 3 

3. PRINCIPSKISS PÅ EGENKONSTRUERAD PRESS II 
 

 
 
Konstruktionen bygger på en kortslagig ”rättvänd” hydraulcylinder. 
”Rättvändheten” skulle ha utnyttjas till att få ut största möjliga kraft ur 
hydraulcylindern vid slaget. Pressen kunde ha drivits med 220V eller 
pneumatik. 
 
Fördelen med denna press jämfört med press I är färre rörliga delar. 
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Bilaga 4 

4. PRINCIPSKISS PÅ EGENKONSTRUERAD PRESS III 
 
 

 
 
 
Konstruktionen bygger på en knäled som skulle förstärka hydraulcylinderns 
kraft till pressrörelsen. Förutsättningen för att konstruktionen med knäled 
ska förstärka pressrörelsen är att vinkeln (se bild) är större än 60o . 
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Bilaga 5 

5. BETECKNINGAR, FORMLER & BERÄKNINGAR 
 
Beteckningar:   Enheter: 
 
F = kraft   N (newton) 
L = längd   mm 
A = area   mm2 
Rm = materialhållfasthet mot brott N/mm2 

Ksk = specifik skärkraft  N/mm2 
t = plåttjocklek  mm 
s = tid   sekund 
g = gravitation  m/s2 
 
Formler och beräkningar vid klippning av aluminium: 
 
A  = L x t 
Ksk = Rm x 0,5 
F   = A x Ksk 
 

Från ritningsunderlaget hämtas produktens klipplängder och till det adderas 
präglingslängden och längden på skrotklippet. Med en brottgräns på 440 
N/mm2 får vi följande beräkningar: 
 

Hål (omkrets 73mm) 
 

F ≈ 73 x 1,5 x 440 x 0,5 ≈ 24090 N 
 

Detaljens yttre rand (omkrets 200mm) 
 

F ≈ 200 x 1,5 x 440 x 0,5 ≈ 66000 N 
 

Skrotklippets första slag (76mm)  (2:a och följande slag 6mm) 
 

F ≈ 76 x 1,5 x 440 x 0,5 ≈ 25080 N 
 

Prägling (omkrets ca: 135mm) 
 

F ≈ 135 x 0,1 x 440 x 0,5 ≈ 2970 N 
 

Ftotalt ≈ 118 kN  
 

Med ett g på 9,81 m/s2 får vi en klippkraft i ton på 118/9,81 ≈ 12 ton 
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Bilaga 6 

6. TEKNISKA SPECIFIKATIONER PÅ PRESSEN 
 
 

Skyllermarks C10k 
 
Typbeteckning : C10k 
Vikt  : ca: 45 kg 
Presskraft : ca: 100 kN (10 ton) 
Slaglängd max. : 25 mm 
Tryckluftdriven : min. 60 MPa max. 70 MPa 
Presshastighet : max 7 mm/sekund 
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Bilaga 7 

7. OFFERT PÅ PRESS 
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Bilaga 8 

8. RITNINGSUNDERLAG 
 

Numreringen av ritningarna bygger på följande princip: 
 

Serie 1000→→→→ Allmänna ritningar (d.v.s. gällande både för fräsning och 
gnistning) 
Serie 2000→→→→ Ritningar för tillverkning genom Fräsning 
Serie 3000→→→→ Ritningar för tillverkning genom Gnistning 
 
Ritningsförteckning: 
 
Serie 1000 
 

Nr: Namn: 
1010 Höjder Verktyg 
1020 Lilla Stansens kontur 
1030 Stora Stansens kontur 
1040 Pelarplatta Övre 
1050 Pelarplatta Undre 
1060 Avstrykare 
1070 Matningsstopp 

 

Serie 2000 
 

Nr: Namn: 
2000 Sammanställningsritning/Fräsning 
2010 Dyna 
2020 Stanshållare 
2030 Stans Liten 
2040 Stans Stor 
2050 Prägel 
2060 Avklipp 

 

Serie 3000 
 

Nr: Namn: 
3000 Sammanställningsritning/Gnistning 
3010 Dyna 
3020 Stanshållare 
3030 Stans Liten 
3040 Styrsarg Liten 
3050 Stans Stor 
3060 Styrsarg Stor 
3070 Prägel 
3080 Avklipp 
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Bilaga 8:2 

Stycklista Fräsning 
 
Posnr: Beteckning Antal Ritningsnr: Dimension etc. 

6 Pelarplatta Övre 1 R-nr.1040 
8 Styrbussning 4 SMS 2257 Ø25/16x80  
12 Pelarplatta Undre 1 R-nr.1050 
9 Styrpelare 4 SMS 2256 Ø16x140 
10 Avstrykare 1 R-nr.1060 
 Insexskruv 6 SS-ISO 4672 MC6S 8x35-12.9 
 Cylindrisk pinne 4 DIN 6325 Ø6x14m6 
1 Matningsstopp 1 R-nr.1070 
 Insexskruv 2 SS-ISO 4672 MC6S 6x14-12.9 

11 Dyna 1 R-nr.2010 
7 Stanshållare 1 R-nr.2020 
 Insexskruv 6 SS-ISO 4672 MC6S 8x20-12.9 
 Cylindrisk pinne 2 DIN 6325 Ø6x14m6 
5 Stans Liten 1 R-nr.2030 
 Insexskruv 2 SS-ISO 4672 MC6S 6x14-12.9 
 Cylindrisk pinne 2 DIN 6325 Ø5x10m6 
3 Stans Stor 1 R-nr.2040 
 Insexskruv 2 SS-ISO 4672 MC6S 6x14-12.9 
 Cylindrisk pinne 2 DIN 6325 Ø5x10m6 
4 Prägel 1 R-nr.2050 
 Insexskruv 2 SS-ISO 4672 MC6S 5x14-12.9 
2 Avklipp 1 R-nr.2060 
 Insexskruv 3 SS-ISO 4672 MC6S 6x10-12.9 
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Bilaga 8:3 

Stycklista Trådgnistning 
 
Posnr: Beteckning Antal Ritningsnr: Dimension etc. 

8 Pelarplatta Övre 1 R-nr.1040 
10 Styrbussning 4 SMS 2257 Ø25/16x80  
14 Pelarplatta Undre 1 R-nr.1050 
11 Styrpelare 4 SMS 2256 Ø16x140  
12 Avstrykare 1 R-nr.1060 
 Insexskruv 6 SS-ISO 4762 MC6S 8x35-12.9 
 Cylindrisk pinne 4 DIN6325 Ø6x14m6 
1 Matningsstopp 1 R-nr.1070 
 Insexskruv 2 SS-ISO 4762 MC6S 6x14-12.9 

13 Dyna 1 R-nr.3010 
9 Stanshållare 1 R-nr.3020 
 Insexskruv 6 SS-ISO 4762 MC6S 8x20-12.9 
 Cylindrisk pinne 2 DIN 6325 Ø6x14m6 
7 Stans Liten 1 R-nr.3030 
 Insexskruv 1 SS-ISO 4762 MC6S 8x10-12.9 
6 Styrsarg Liten 1 R-nr.3040 
 Försänkt insexskruv 2 DIN 7991 MF6S 6x10-10.9 
 Cylindrisk pinne 2 DIN 6325 Ø5x10m6 
4 Stans Stor 1 R-nr.3050 
 Insexskruv 2 SS-ISO 4762 MC6S 8x10-12.9 
3 Styrsarg Stor  1 R-nr.3060 
 Försänkt insexskruv 2 DIN 7991 MF6S 6x10-10.9 
 Cylindrisk pinne 2 DIN6325 Ø5x10h6 
5 Prägel 1 R-nr.3070 
 Insexskruv 2 SS-ISO 4762 MC6S 5x14-12.9 
2 Avklipp 1 R-nr.3080 
 Insexskruv 3 SS-ISO 4762 MC6S 6x10-12.9 

 


