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Förord 

Detta examensarbete utfördes under sista terminen på en magisterutbildning inom 

maskinteknik. Utbildningen är ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad, 

Högskolan i Skövde och Örebro Universitet. Arbetet sträckte sig över perioden 

januari 2011 – maj 2011 och utfördes i samarbete med Weland AB. 

Vi vill tacka uppdragsgivaren samt nyckelpersoner på Weland AB för goda tips 

och råd under arbetets gång. Vi vill även tacka vår handledare på Högskolan i 

Halmstad, professor Lars Bååth. 

Tack! 

  



  

 

 

Sammanfattning 

Weland AB är ett familjeföretag som startade 1947 med sitt huvudkontor i 

Smålandsstenar. Här finns ungefär 250 anställda som jobbar på ca 60 000 

kvadratmeter. Ryggraden i Welands verksamhet är tillverkning av pressvetsad 

gallerdurk som går att se i konstruktioner som trappor, både spiral och raka. 

Projektet grundar sig i att ljudnivån vid en maskin för kapning av gallerdurk är 

hög och därför har personalomsättningen också varit hög. Syftet med projektet är 

att konstruera komplement till en kapmaskin för att göra den helautomatisk. Det 

skulle göra att en operatör inte behöver vara närvarande mer än för att förse 

maskinen med material, programmera maskinen och bortföra pallar med färdigt 

gods. Med en automatisk maskin sparas tid och pengar då maskinen kan köras 

även under raster och operatören får tid att sysselsätta sig med annat som till 

exempel förbättringsarbete. 

Arbetet har följt David G. Ullmans metod ”The mechanical design process” när 

det gäller konceptgenerering och konceptutvärdering och Fredy Olssons metod 

”Primärkonstruktion” vad gäller konstruktionsdelen. Båda metoderna är välkända 

och har använts i tidigare projekt med goda resultat, så även denna gång. 

  



  

 

 

Abstract 

Weland AB is a family business, started in 1947, with its headquarters in 

Smålandsstenar, Sweden. There are approximately 250 employees who work on 

about 60 000 square meters. The backbone of Weland is the manufacturing of 

pressure welded floor grating, commonly used in structures and outdoor 

stairways. 

The project is based on the noise level at a machine for cutting the floor grating is 

high and therefore turnover has also been high. The project aims to construct a 

complement to a cutter to make it fully automated. That would result in that an 

operator does not need to be present more than to provide the machine with 

material and remove finished goods. With a fully automated machine time and 

thereby money can be saved. The operator will also have the time to occupy 

himself with other work, such as improvements. 

The project has followed David G. Ullman’s method “The mechanical design 

process” in terms of concept generation and evaluation and for the construction 

part Fredy Olsson’s method “Primary construction” has been used. Both methods 

are well known and have been used in previous projects with good results, so even 

this time. 
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2. Projektintroduktion 

2.1 Weland AB 

Weland AB är ett familjeföretag som startade 1947 med sitt huvudkontor i 

Smålandsstenar. Här finns ungefär 250 anställda som jobbar på ca 60 000 

kvadratmeter. Ryggraden i Welands verksamhet är tillverkning av pressvetsad 

gallerdurk som används i bland annat trappkonstruktioner, både spiral och raka. 

Under senare år har företaget expanderat och erbjuder sina kunder plåtbearbetning 

så som laser- och vattenskärning, bockning, stansning, svetsning och 

maskinbearbetning på legobasis. Trots att företaget vuxit finns målsättningen att 

vara flexibla och ge likvärdig service till alla kunder. 

Företaget är certifierat enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 

2.1.1 Maskin för kapning av gallerdurk 

 
Figur 2.1 Maskin för kapning av gallerdurk 

Maskinen som kapar den pressvetsade gallerdurken är byggd på 1970-talet. Den 

är dock uppgraderad med styrsystem 1994. Detta medförde att operatören kan 

skriva in i en dator vilka längder durken ska kapas till, sedan för en släde in 

durken till rätt läge i maskinen. En kapklinga kapar därefter materialet. 

Operatören anpassar hastigheten på klingan efter godsmängden i durken. Om det 

är mycket gods i durken ställer operatören in en långsammare hastighet för att få 

ut bästa resultat och vice versa. 
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Operatörens arbetsmoment med olika förutsättningar beskrivs i figur 2.2. För 

fullständiga tider för varje arbetsmoment se bilaga 1. 

 
Figur 2.2 Blockdiagram för kapning av gallerdurk 

Gallerdurken kommer i längder på 4 - 8 meter med en bredd på 0,5 - 1 meter och 

placeras i staplar vid sidan av rullbanan. För att lyfta upp en matta på rullbanan 

används idag en telf med ett krokverktyg. Att en matta på 6x1 m kan väga 520 kg 

och att det är svårt att lyfta den exakt genom tyngdpunkten gör det komplicerat 

och tidskrävande att lägga upp en matta på rullbanan. Med matta menas 

gallerdurksmatta. För mer information gällande specifikationer om gallerdurken 

se bilaga 2. 

När mattan är upplagd på rullbanan styrs den in så att den ligger rakt. Detta görs 

med hjälp av pneumatiska cylindrar som klämmer gallerdurken på plats. 

Operatören ställer de pneumatiska cylindrarna manuellt. Mattan ligger därefter 

rakt och operatören för fram den till en specifik position för att släden ska veta var 

mattan befinner sig på rullbanan. Släden hämtar sedan mattan från det givna läget 

för att dra fram den till kapen. Operatören kontrollerar visuellt att mattan ligger 

rakt och gör den det förs den in i kapen för justerkap.  Ligger den inte rakt justeras 

den manuellt. Med rakt menas att mattans bärstål ligger vinkelrätt mot 

kapklingan. Mattan justerkapas och operatören slänger justerkapad bit. Släden för 

in mattan med programmerad längd och mattan kapas. Detta görs i cykler tills 

dess att mattan är slut eller har hamnat så snett att operatören stannar kapen för att 



PROJEKTINTRODUKTION 

4 

 

justera mattan till rakt läge. De färdigkapade bitarna åker ut på rullbanan efter 

kapmaskinen. Vissa bitar ska kapas på bredden, vilket görs manuellt. Alla färdiga 

bitar läggs sedan på pall.  

2.2 Projektbeskrivning 

I dagens läge är det mycket manuellt arbete vid kapmaskinen då gallerdurken ska 

lyftas upp på rullbanan, mätas in, programmeras och lyftas av när den är kapad. 

Vissa mattor ska även kapas på bredden vilket görs helt manuellt. Allt detta plus 

att det är mycket hög ljudnivå gör att arbetet är påfrestande både fysiskt och 

psykiskt. Därför har det under lång tid varit problem med att hitta någon som vill 

arbeta vid kapmaskinen och personalomsättning har varit hög. 

Projektet går ut på att konstruera komplement till kapmaskinen för att göra den 

helautomatisk. Det skulle göra att en operatör ej behöver vara närvarande mer än 

för att förse maskinen med material, programmera maskinen och bortföra pallar 

med färdigt gods. Med en automatisk maskin sparas tid och pengar då maskinen 

kan köras kontinuerligt och även under raster och operatören får tid att sysselsätta 

sig med annat, exempelvis förbättringsarbete. Ett blockdiagram för kapprocessen 

bör efter genomfört projekt se ut som i figur 2.3. 

 
Figur 2.3 Blockdiagram för kapning av gallerdurk efter automatisering 

Ovan kan det utläsas att operatören endast är involverad i att förse kapen med 

material samt att programmera kapen avseende mått på ingående och utgående 

material. Övriga moment ska maskinen klara av att utföra automatiskt. 
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En annan del i projektet går ut på att sänka ljudnivån från maskinen då detta är en 

av de största anledningarna till att personalomsättningen är hög. Det är inte bara 

operatören vid maskinen som störs utan hela avdelningen drabbas. Det starka 

gälla ljudet är psykiskt påfrestande. 

För att maskinen ska bli helautomatisk med sänkt ljudnivå är det sex 

huvudområden som måste beaktas. Det som behöver göras är: 

 Ta fram en konstruktion för att lyfta gallerdurksmattor till rullbanan. 

 Passa in mattan så den ligger vinkelrätt mot kapklingan. 

 Omprogrammera systemet där det endast behövs anges in-och utvärden 

till programmet för att det sedan själv ska räkna ut var mattan ska kapas. 

 Ta fram en konstruktion för att lasta av den färdigkapade gallerdurken 

och lägga den på pall. 

 Ta fram en konstruktion för att kapa gallerdurken på bredden.  

 Sänka ljudnivån på ett effektivt sätt. 

2.2.1 Syfte  

Syftet med projektet är att bereda underlag för framtida helautomatisering av en 

kapmaskin och göra den mer effektiv. Sänka ljudnivån och ta bort manuellt arbete 

vid maskinen för att skapa ett bättre och trevligare arbete för operatören, vilket 

leder till lägre personalomsättning. 

2.2.2 Mål 

Målet med arbetet är att ta fram ett lämpligt underlag för hur en konstruktion kan 

se ut för att få en helautomatiserad kapmaskin. Underlag ska tas fram för att sänka 

ljudnivån och på så vis skapa en trevligare arbetsmiljö för avdelningen i sin 

helhet. 

2.2.3 Avgränsning 

Eftersom projektet endast omfattar 20 veckors arbete på halvfart måste 

avgränsningar göras. I ett tidigt stadie insågs att en helautomatisering av maskinen 

kräver mer tid och arbete än tillgängligt. På grund av detta har följande fyra 

huvudområden valts ut att arbeta med. 

 Hitta en lösning som kan lyfta gallerdurksmattor till rullbanan. 

 Ta fram en lösning för att lägga gallerdurken helt vinkelrät mot 

kapklingan. 
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 Lyfta av kapad gallerdurk till pall. 

 Sänka ljudnivån. 

Därmed kommer projektet inte innefatta: 

 Tillverkning och utprovning av maskinen. 

Även om Weland kan tillverka de flesta unika delar som behövs krävs det 

tid för tillverkning, inköp av komponenter och installation. Inget utav 

detta kan ske innan all konstruktion är färdig, redovisad och godkänd. Det 

känns därför svårt att tro att detta hinner bli klart innan detta projekt ska 

avslutas. 

 

 Programmering av systemet.  

Att programmera hela systemet tar mycket tid och kräver dessutom att 

systemet är färdigt för testkörning. Därför är det orealistiskt att hinna med 

det i detta projekt. 

 

 Kapning av gallerdurk på bredden. 

Kapning på bredden av gallerdurken görs endast på en liten andel av 

gallerdurken. Därför känns den mindre viktig och då tid inte finns har det 

valts att inte lägga fokus på den. 
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2.2.4 Kravspecifikation 

Krav 

 Prestandan ska vara liknande dagens eller bättre. 

 Konstruktionen ska kunna hantera gallerdurksmattor med: 

o Längd 4-8 m. 

o Bredd 0,5-1 m.  

o Vikt 50-520kg. 

 Diagonalmåtten på kapad gallerdurk får ej avvika mer än 4mm. 

 CE-märkning ska kunna genomföras efter automatisering. 

 Efter automatisering ska befintlig personal lätt kunna lära sig använda 

maskinen. 

 Eventuella konstruktioner får ej överstiga 3,5m på höjden. 

 Kostnad för automatisering får ej överstiga SEK 1,5 Mkr. 

Önskemål 

 Maskinen ska vara driftsäker och enkel att underhålla. 

 Ljudnivån ska sänkas. 

 

 

 

 

________________________ ________________________ 

David Nilsson, HH  Björn Hansson, HH 

 

________________________ 

Björn Henriksson, Weland AB 
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3. Metod 

3.1 Upplägg 

Projektet har delats upp i fyra huvuddelar: 

1. Att lyfta gallerdurken till rullbanan. 

2. Att styra in gallerdurken så att den kapas vinkelrätt. 

3. Att lyfta av gallerdurken efter kapning. 

4. Att sänka ljudnivån. 

Att projektet delas upp i delar motiveras genom att senare delar i projektet kan ta 

lärdom från tidigare delar i projektet eftersom att lyfta gallerdurken till rullbanan 

kan vara likvärdigt med att lyfta av kapad gallerdurk. 

3.2 Konceptgenerering 

För att generera koncept har David G. Ullmans metod The mecahnical design 

process följts. Det är en metod för att ta fram nya produkter och lösningar. 

Metoden innefattar hela produktens livstid men för detta projekt används endast 

den första delen i metoden. 

Enligt Ullman (2005) är det viktigt att alla förstår problemet eller vad som ska 

göras. Det första steget är att definiera de viktigaste funktionerna så att gruppen 

har samma bild av målet. Detta är viktigt så att alla jobbar åt samma håll. Detta 

görs med hjälp av att arbeta fram en krav- och önskemålsspecifikation. Här ges en 

klar bild av uppgiften och när gruppen är överens signeras kravspecifikationen 

och finns som underlag för uppgiften. Kravspecifikationen fungerar också som en 

mätstock i slutet av projektet för att se om resultatet uppfyller ställda krav. 

När kravspecifikationen är komplett går metoden in i en konceptgenereringsfas. 

Här kommer alla idéer på hur uppgiften går att lösa till ytan genom brainstorming 

och brainwriting. Att tänka på i denna fas är att alla idéer är bra, det finns inga 

dåliga idéer. Konceptgeneringsfasen mynnar i ett antal koncept som sedan ska 

utvärderas för att ta reda på vilket koncept som passar bäst för uppgiften. 

I utvärderingsfasen används beslutsmatriser för att ta reda på vilket koncept som 

lämpar sig bäst för uppgiften. Koncept som ska jämföras väljs och kriterier för 

slutprodukten ställs upp. Varje kriterium tilldelas sedan ett viktningstal baserat på 

hur viktigt det är. Därefter får varje koncept ett värde på hur bra just det konceptet 

uppfyller varje kriterium. Detta kan göras på en skala från ett till fem. 
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Viktningstalet multipliceras med värdet på hur bra konceptet uppfyller kriteriet 

och adderas för att få en slutpoäng. Det konceptet med högst slutpoäng lämpar sig 

bäst för uppgiften. 

Ullman (2010) menar att det är viktigt att spendera mycket tid för 

konceptgenering och utvärdering för att detta är stommen för vidare arbete med 

uppgiften. 

3.2 Primärkonstruktion 

Enligt Olsson (1995) inleds primärkonstruktionen med att ett visuellt 

produktutkast utarbetats efter vad som bestämts i föregående process, 

principkonstruktionen. Från produktutkastet ska det framgå vilka väsentliga 

enheter delar som ingår i produkten och hur enheterna/delarna är arrangerade 

inbördes. Ungefärliga dimensioner på de olika delarna och produkten i sin helhet 

för att ta hänsyn till omgivning och yttre utrymmesbehov/krav. I anknytning till 

det visuella utkastet skall även delens art (färdig/unik) och krav och önskemål 

fastläggas.  

När nästa steg, som Olsson (1995) kallar komponentval, innebär att färdiga 

enheters/delars storlek och fabrikat bestäms. Detta kan ske genom att först 

bestämma komponentens bruks- och deluppgifter. Krav och önskemål på 

komponenten ställs upp därefter startas sökningen efter komponentalternativ och 

alternativa fabrikat. De ska sedan bedömas och utvärderas. Sist så ska den valda 

komponenten utarbetas på ett sådant sätt att den kan implementeras i 

konstruktionen.   

Nästa steg i metoden är detaljkonstruktion vilket innebär att finna och bestämma 

en unik detaljs uppbyggnad, utformning och material. Med utformning menas 

dimensionsgivning, formgivning av produkt och produktdelar. Med materialval 

menas att finna ett material som överensstämmer med de egenskaper som krävs 

för att uppfylla krav, önskemål samt ekonomiska krav på produkten. (Olsson, 

1995) 

En produktsammanställning görs sedan när samtliga komponentval skett och alla 

unika delar har konstruerats. Produktsammanställningen ska innehålla alla detaljer 

som ska ingå i konstruktionen och har till syfte att visa och kontrollera produktens 

uppbyggnad och göra underlag för verkstadens beställningar och 

monteringsarbeten etc. På sammanställningen förekommer oftast inga mått utan 

delar märks med nummer som hänvisning till specifika detaljritningar. (Olsson, 

1995) 
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Primärproduktens tillverkning och utprovning kommer inte att innefattas av detta 

projekt. Vid en fortsättning av projektet ska komponenter anskaffas och detaljerna 

som har konstruerats tillverkas för att sedan monteras ihop till den färdiga 

produkten. Produkten installeras sedan och testkörs. I samband med detta noteras 

brister som ska dokumenteras och åtgärdas för att uppnå en bruksriktig produkt. 

3.3 Beräkningar 

För att konstruktionerna ska vara rätt dimensionerade och hållfasta görs 

beräkningar. För att bestämma vilka krafter som belastar konstruktionerna friläggs 

den. Därmed erhålls krafter i intressanta punkter som behövs för att vidare 

beräkna håltryck, drag- och tryckbelastning med mera. Friläggningen följer 

metodiken från Nyberg (2003). 

När krafter och belastning är bestämda i intressant punkter tillämpas välkända 

formler tagna från Dahlberg (2001) och Björk K., sjätte upplagan. I huvudsak har 

formler för böjning, drag- och tryckhållfasthet, svets och hålkanttryck använts. 

3.4 Ljudmätning 

Mätning av ljudet görs med utrustning som tillhandahålls av Lars Bååth. 

Utrustningen består av två DBX-RTA-M mikrofoner, en FOSTEX-2LE digital 

”fältbandspelare” och en TES 1350A decibelmätare. Utrustningen har tidigare 

visat sig ge goda resultat i andra projekt som genomförts på skolan, däribland har 

T. Andersson använt utrustningen i sin undersökning ”Metod att mäta 

ljudspektrum i skog”. Mätningarna görs på ett flertal placeringar kring maskinen. 

Ljudfilerna förs sedan över till matematikaprogrammet MATLAB för att göra om 

dem till grafer. 
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4. Del 1 – att lyfta gallerdurk till rullbanan 

Som nämnts tidigare delas projektet upp i fyra delar och den första delen 

innefattar att lägga upp gallerdurksmattor på rullbanan. Mattorna lyfts idag med 

hjälp av en telf och ett krokverktyg som fästs i mattan. Operatören styr telfen upp 

och ner med hjälp av en manöverdosa och får putta/trycka gallerdurksmattan dit 

han vill ha den. Enligt Fernandez (1995) är det inte ergonomiskt att vrida 

överkroppen då det skapar hög belastning på ländryggen och därmed ökad risk för 

ryggskador. Att det kan ligga staplar med gallerdurk som han måste kliva över gör 

att han antar arbetsställningar som är ogynnsamma. 

 
Figur 4.1 Bild på operatör när han lägger upp gallerdurk på rullbanan 

4.1 Krav 

Konstruktion för att lyfta gallerdurk till rullbanan ska: 

 Klara lyfta 520kg. 

 Klara lyfta mattor med bredd 0,5-1m och längd 4-8m. 

 Kunna styras med PLC-system. 

4.2 Konceptgenerering 

Med kravspecifikationen som grund utfördes en brainstorming vilket resulterade i 

många koncept och idéer. Resultatet diskuterades och ohållbara idéer eliminerades 

för att gå vidare med ett antal bärande koncept. För att förfina idéerna användes 

metoden brainwriting. Det fungerar som brainstorming fast på enskild nivå. 
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Brainwriting har visat sig fungera bra vid förfining av koncept och idéer och 

gjorde så även denna gång. 

4.2.1 Lyftmekanism 

Med lyftmekanism menas det som genererar lyftet, vilket idag görs genom att 

operatören styr en telf. Vid konceptgenereringen togs tre hållbara koncept fram. 

Koncept 1 

En konstruktion med två länkar och två leder. För att styra länkarna används två 

cylindrar. Ett koncept som idag används på grävmaskinsarmar. Ger hög rörlighet 

och håller gallerdurken i ett stabilt grepp. 

 
Figur 4.2 Koncept 1 för lyftmekanism. 

Fördelar: Beprövat koncept. Lätt att tillverka och tillämpa. 

Nackdelar: Tung konstruktion. Unika detaljer till största del.  

Koncept 2 

Konstruktion med en länk och en led som styrs av en cylinder samt vajer/kätting 

som styrs av en motor. Ett koncept som ger en hög konstruktion (i övre läge) som 

låter mattan pendla i vajern/kättingen. 
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Figur 4.3 Koncept 2 för lyftmekanism. 

Fördelar: Lätt att tillverka och tillämpa. 

Nackdelar: Gallerdurken kan komma i gungning. 

Koncept 3 

Fast arm varpå det går en telf med vajer/kätting som styrs av två motorer. Ett 

koncept som fungerar ungefär som dagens pålastning av mattor men med 

automatisk telf. Mattan kan komma att pendla i vajern/kättingen men det borde 

vara försumbart då vajern/kättingen är kort i översta läget. 

 
Figur 4.4 Koncept 3 för lyftmekanism. 

Fördelar: Enkel konstruktion. 

Nackdelar: Gallerdurken kan komma i gungning. Svårt att lägga fram staplar med 

gallerdurk med hjälp av travers. 

4.2.2 Verktyg 

För att lyfta gallerdurken behövs ett verktyg som fäster mattan med 

lyftmekanismen. Vid konceptgenerering utvecklades tre grundkoncept. 
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Koncept 1 

Krok – denna metod används när gallerdurken lyfts manuellt idag med hjälp av 

telf. Det är en dubbel krok för att säkerställa att inte lasten tappas. Diskussioner 

om flera krokar fördes men eliminerades pågrund av den mängd olika 

dimensioner som finns. Det är svårt att tillverka en krok som vet var den ska 

greppa automatiskt. Det hade i sådant fall behövts någon form av vision system.  

 
Figur 4.5 Dubbelkrok 

Koncept 2 

Klämverktyg – att klämma fast mattan i ett antal punkter på långsidorna. Detta 

skulle vara möjligt att göra med många infästningspunkter. Eftersom mattorna 

kommer i olika dimensioner till maskinen diskuterades hur verktyget skulle vara 

ställbart för olika bredd- och längdmått. 

 
Figur 4.6 Klämverktyg 

Koncept 3 

Magnet – att med hjälp av magnet lyfta mattorna. I och med olika dimensioner på 

gallerdurksmattorna skulle magnet vara passande. Mindre hänsyn behövs då tas 

till olika dimensioner då magneten inte behöver lyfta i en exakt punkt. 

 
Figur 4.7 Magnet 
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4.3 Konceptutvärdering 

För att bestämma vilket koncept som var värda att gå vidare med användes ett 

antal olika tekniker. Processen att bestämma koncept är ytterst viktig eftersom det 

bestäms var tid och resurser ska läggas när projektet går in i nästa fas, enligt 

Ullman (2010). Målet med konceptutvärderingen är att, med relativt lite kunskap 

som beslutsgrund, bestämma ett koncept värt att skapa en produkt av. Det är 

viktigt att alla koncept har ungefär lika mycket information knutet till sig i form 

av text, bild och liknande. 

En beslutsmatris har gjorts där de olika kriterierna har tagits i beaktning. Viktiga 

kriterier för lyftmekanismen är: 

 Kapacitet (vikt) 

 Tillämpbarhet 

 Enkelhet (KISS) 

 Kostnad 

 Säkerhet 

 Hastighet (lyft/min) 

Med tillämpbarhet menas hur väl det går att implementera och tillämpa ett sådant 

koncept och med enkelhet menas komplexiteten på konstruktionen. 

De olika kriterierna viktades med en total summa av 100 poäng. Sedan fick varje 

koncept en siffra mellan 1-5 beroende på hur väl just det konceptet uppfyllde 

kriteriet. Beslutsmatriser har gjorts för val av lyftmekanism och verktyg att lyfta 

gallerdurken med. Matriserna finns i sin helhet som bilaga 3. 

4.3.1 Lyftmekanism 

De tre koncepten från kap 4.2.1 utvärderades enligt kriterierna tidigare nämnda. 

Det vinnande konceptet är det som använder sig av två leder och två länkar styrda 

med cylindrar. Det är en känd konstruktion som har få ingående komponenter 

samtidigt som det är en stabil konstruktion. Att konceptet är bäst i tre kategorier 

men inte direkt dåligt i någon annan kategori ger en hög total poäng.  

En annan fördel är att Weland AB som sysslar med laserskärning och har duktiga 

svetsare och verkstadsarbetare kan tillverka de unika delarna på plats och hela 

konstruktionen monteras och installeras av egen personal. 
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4.3.2 Verktyg 

Här utvärderades också tre olika koncept för att koppla gallerdurken till 

lyftmekanismen. Det vinnande konceptet är att lyfta gallerdurken med magnet. 

Ingen mekanik behövs och konceptet vinner på att det är bäst i kategorierna 

tillämpbarhet och enkelhet.  

Typ av magnet 

När magnetkonceptet vunnit utvärderingen måste det bestämmas vilken typ av 

magnet som lämpar sig bäst för uppgiften. Detta har gjorts på samma sätt som 

tidigare med hjälp av utvärderingsmatris. De olika magnettyperna för utvärdering 

var: 

 Elektromagnet – magnet där en elektrisk ström styr magneten. Den går att 

ställa i styrka och är inte lika dyr som andra alternativ. De största 

nackdelarna är att elektromagneten inte har så stor area att lyfta med och 

att den tappar sin last om strömmen bryts. 

 Permanent hållmagnet – magnet som styrs av en elektrisk impuls. Den är 

inte ställbar i styrka men finns i olika utföranden med olika styrka. 

Positivt med magneten är att den har stor lyftarea eftersom gallerdurken 

kan ha glest mellan godset. Nackdelen är att den är dyr. 

 Pneumatiskt styrd magnet – fungerar som en permanent 

hållmagnetmagnet men styrs av luft istället för ström. Den blir därför 

svårare att tillämpa och får ett lågt värde i den kategorin. 

Som det går att utläsa i bilaga 3 får elektromagneten och den permanenta 

hållmagneten likvärdiga resultat och därför beslutades att praktiska tester måste 

göras för att se vilken typ som är bäst för ändamålet. Den pneumatiska magneten 

uteslöts. 

Experiment 

Experiment är utförda för att välja magnet. Här har olika magneter testats för att 

se vilken som har bäst lyftkraft på gallerdurk. Magneterna som det utförts 

experiment med är: 

 Elektromagnet – diameter 150mm och lyftkraft 11470 N. 

 Permanent hållmagnet – 60x80mm och lyftkraft 1000 N. 

 Permanent hållmagnet – 80x150mm och lyftkraft 2500 N. 

 Elektropermanent hållmagnet – 60x201 och lyftkraft 1530 N. 
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Testerna är utförda på så vis att två gallerdurksmattor med storlek 1x1m har 

placerats ovanpå varandra. Detta har gjorts med flera olika typer av gallerdurk. 

Magneten har sedan placerats centrerat på den översta mattan och aktiverats. 

Därefter har magneten lyfts rakt upp. 

Den första magneten som kunde uteslutas av de fyra testade var den permanenta 

hållmagneten med en lyftkraft på 2500 N. Denna hade en för stor lyftkraft 

och/eller för djupt magnetfält och lyfte därför två gallerdurksmattor i taget vid 

mindre dimension på bärstålet. I bilaga 4 finns bilder på hur experimentet gick till. 

Den permanenta hållmagneten med lyftkraft 1000 N klarade sig bättre i testerna 

och lyfte olika typer av gallerdurk utan att lyfta två mattor samtidigt. Nackdelen 

med denna när det gäller automation är att den är konstruerad så att den måste 

aktiveras för hand. Att tillgå för testning fanns också en lösning där fyra magneter 

satt i ett ok. Detta testades på en längre bit matta och klarade lyfta en lättare 

variant av gallerdurk med dimension 1x3m och en vikt på 50kg men klarade inte 

att lyfta en tyngre variant med dimension 0.7x4m och vikt 200kg. Detta tyder på 

att lyftkapaciteten är under 50% då magneterna skulle kunna lyfta 400kg under 

optimala förhållanden. 

Elektromagneten, som beställts för att göra tester med, fanns det stora 

förhoppningar på. Dock visade det sig, trots den höga lyftkraften på 11470 N, att 

gallerdurken i vissa utförande har för glest med material för att få ut tillräcklig 

lyftkraft. Magneten klarade att lyfta gallerdurken vid max effekt på 30W, 24V och 

1,26A. Dock hölls inte mattan i ett tillräckligt fast grepp och kunde med liten kraft 

lossas från magneten. Elektromagnetens lyftkraft kommer inte till sin rätt när det 

gäller att lyfta gallerdurk utan kräver en solid plåt. Tester gjordes för att 

säkerställa att det inte var något fel på testmagneten med plan plåt. 

Elektromagneten visade sig fungera väl. 

Att den permanenta hållmagneten har större lyftkraft än elektromagneten, när det 

gäller gallerdurk, beror på att den har djupare magnetfält. Elektromagneten som 

ska klara lyfta 11470 N kunde inte mäta sig med den permanenta hållmagneten 

med en lyftkraft på 1000 N. Därför dras slutsatsen att magnetfältets djup spelar 

stor roll vid lyft av gallerdurk. Se bilaga 4 för diagram på magnetfältens djup. 

Den elektropermanenta hållmagneten visade sig ha likvärdig lyftkraft på 

gallerdurk som en permanent hållmagnet. Detta förvånade inte i och med att de 

fungerar på samma sätt men den elektropermanenta magneten styrs av en elektrisk 

impuls. Den elektropermanenta hållmagneten hade en lyftkraft på 1530 N och 
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klarade att lyfta grov gallerdurk samtidigt som den inte lyfte flera galler samtidigt 

vid lägre material.  

Efter att experiment gjorts visade det sig att den elektropermanenta hållmagneten 

är bäst i avseendet att lyfta gallerdurk på grund av ett något djupare magnetfält 

och en bra kombination i lyftarea och styrka. Då det är elektrisk styrning klarar 

den även kravet att det ska gå att styra magneten automatiskt.  

4.4 Primärkonstruktion  

Här redovisas de primärkonstruktioner som ska användas för att lyfta på 

gallerdurksmattan på rullbanan. 

4.4.1 Lyftkonstruktion 

Som tidigare nämnts så valdes förslag nummer ett ur konceptgenereringen som 

består av två länkar, två leder och två hydraulcylindrar.  

Produktutkast 

Figur 4.8 visar ett produktutkast över den lyftkonstruktion som kommer användas 

för att lyfta gallerdurken.  

 
Figur 4.8 produktutkast över lyftkonstruktion. 

Konstruktionen består av: 

 En bottendel som bultas fast i marken. (unik) 

 Mellandelen som är den första länkarmen i konstruktionen. (unik) 

 Stickan som är den andra länkarmen i konstruktionen. (unik) 
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 Två hydraulcylindrar. (komponent) 

 Sex stycken lager. (komponent) 

 Sju sprintar. (unik) 

 Ett fäste att för att hänga upp verktyget som ska hålla gallerdurken. (unik) 

Hållfasthetsberäkningar 

 
Figur 4.9 Bild på kran. Stora bokstäver är länkar och små bokstäver leder. 

Beräkningar på kranen har gjorts för alla delar och finns som bilaga 5. 

Beräkningarna innefattar belastningar på kranen när den står i kritiska lägen och 

därmed har högst belastning. I en position är det mest belastningar på del A och D 

och lederna a och b och i en annan position är det mest belastning på del B och C 

och lederna d, h och g. 

Maxbelastning i lederna 

När kranen står i läge så att det är högst belastning på del A blir det även högst 

belastning i del D och när kranen står i läge så att det blir högst belastning i del B 

blir det även högst belastning i del C. När del A är parallell mot golvet är det 

högst belastning i delen. För högst belastning i del B är kranen utsträckt som 

längst. Belastningen blir i lederna: 

 a = 44,5 kN 

 b / c = 37 kN 
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 d = 243 kN 

 g / h = 259 kN 

Lager 

Siffrorna används sedan för att beräkna vilka lager som ska användas i lederna 

vilket görs med formler från SKF. Detta resulterar i att ett lager med diameter 

50mm och bredd 60mm ska klara en belastning på 120 MPa inklusive en 

säkerhetsfaktor på 1,5. Eftersom cylindrarna levereras färdiga med lager görs inga 

beräkningar på dessa. 

Hålkanttryck 

Beräkningar utförs sedan på hålkanttrycket. Här har materialtjockleken stor 

betydelse. Efter experimenterande med vilken materialtjocklek som ska användas 

i de olika infästningarna (lederna) blir resultaten: 

 Led a 

o Materialtjocklek 10mm 

o Materialet måste klara 122 MPa inklusive en säkerhetsfaktor på 1,5 

 Led b / c 

o Har samma materialtjocklek som led a men mindre krafter och 

beräknas därför inte efter samma material kommer att användas i 

hela konstruktionen 

 Led d 

o Materialtjocklek 20mm 

o Materialet måste klara 331 MPa inklusive en säkerhetsfaktor på 

1,5. 

 Led g 

o Materialtjocklek 20mm 

o Materialet måste klara 388 MPa inklusive en säkerhetsfaktor på 

1,5. 

 Led h 

o Materialtjocklek 40mm 

o Materialet måste klara 194 MPa inklusive en säkerhetsfaktor på 

1,5. 

Från beräkningarna går att utläsa att materialet måste klara 388 MPa enligt 

beräkning av led g. 
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Böjning 

För att försäkra att del A och C klarar av böjspänningarna som uppstår i 

konstruktionen görs beräkningar även på detta. Detta har gjorts genom att beräkna 

böjningen på delarna och det visar sig att delarna är tillräckligt böjstyva för att 

inte deformeras. Värden på nerböjning för delarna är i potenserna 10
-5

 respektive 

10
-6

 och därmed så nära noll att det inte blir någon nedböjning av signifikans. 

Draghållfasthet 

Det blir stora dragkrafter i del C som utgörs av att cylindern trycker i nästan 

samma vinkel som led d håller emot. 

 
Figur 4.10 Drag i konstruktionen 

Materialet måste klara ett drag på minst 106 MPa inklusive en säkerhetsfaktor på 

1,5. Därmed är draghållfastheten god. 

Svetsberäkning 

Svetsberäkningarna görs i led g då det är störst belastning där. Fästet i led b är inte 

utsatt för lika stora krafter som led g, ungefär 7 gånger mindre, och om samma typ 

av svets används för fästet i led b håller detta. Beräkningar har gjorts för både 

böjning och skjuvning. 

 
Figur 4.11 Svetsberäkning 
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Efter beräkningar av svetsarna bestäms att ett a-mått på 4mm ska användas. 

Längden på svetsen begränsas till 60 a-mått, 240 mm, eftersom en längre svets 

inte ger bättre hållfasthet. Det visar sig vara böjning, inte skjuvning, som 

bestämmer svetsens dimension. Med en säkerhetsfaktor på 1,5 måste svetsen klara 

spänningar på 204 MPa. 

Infästning kran 

För att kranen inte ska tippa har beräkningar gjorts. Efter beräkningar bestäms att 

minst tre expanderbultar behövs för att klara dragbelastningen i infästningen som 

blir av lasten. Tryckbelastningen som blir i framkant är liten och utgör inget 

problem. 

Hydraulcylindrar 

Hydraulcylinderns bottendel-mellandel ska klara av att trycka med en kraft på 259 

kN och mellandel-sticka cylindern ska klara hålla mot med 37 kN. Med 

beräkningar som grund bestäms hydraulcylindrarnas diameter till 125 mm 

respektive 50 mm. En något lägre säkerhetsfaktor har valts (1,2) för att 

hydraulcylindrarna inte ska vara för starka. Om så hade varit fallet och tyngre last 

hade belastat kranen hade hydraulcylindrarna kunnat trycka sönder kranen. Med 

hydraulcylindrar som endast klarar avsedd last plus lite till medför en säkerhet i 

att hydraulcylindrarna är det första som inte orkar lyfta och ingen fara för 

konstruktionen i sig uppstår. 

Komponentval 

I bilaga 6 redovisas alla standardkomponenter som ingår i konstruktionen och vad 

för krav som ställs på dem. 

Detaljkonstruktion 

I bilaga 7 redovisas alla unika komponenter som ingår i konstruktionen. Krav på 

varje komponent, dess uppgift och tillverkningsmetod redovisas.  

4.4.2 Verktyg 

Som tidigare nämnts så ska det användas ett verktyg som lyfter gallerdurken med 

hjälp av elektropermanenta magneter.  Det ska även finnas givare vid de magneter 

som sitter i ytterkant av verktyget för att säkerställa att magneten har kommit i 

kontakt med gallerdurken. När givarna vid de fyra yttersta magneterna skickar 
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signaler att de har fått kontakt så har även resterande magneter kontakt. Signal 

skickas då så att magneterna aktiveras och själva lyftet påbörjas.  

Produktutkast 

Figur 4.12 visar ett produktutkast hur verktyget som ska lyfta gallerdurken 

kommer att se ut. 

 
Figur 4.12 Verktyg för pålastning 

 

Konstruktionen består av: 

 En längsgående I-balk som skruvas ihop med verktygsfästet, (komponent 

med modifikation). 

 Tvärgående I-balkar som fästs i den längsgående balken för att få en 

bredare hållvidd, (komponent med modifikation). 

 Elektropermanenta magneter i ytterkant på de kortare balkarna, 

(komponent). 

 Plattor för att kunna fästa magneterna med balkarna, (unik). 

 Skruvar och muttrar för att sammanställa verktyget, (komponenter). 

Hållfasthetsberäkningar 

Hållfasthetsberäkningar har gjorts på den längsgående balken för att komma fram 

till vilken dimension denna ska ha.  

Beräkningarna är gjorda på ett extremfall då all belastning är koncentrerad till 

ändarna av balken. Balken är 5800 mm lång och hela verktyget ska klara en total 

vikt av 7000 N inklusive egenvikten.  Beräkningarna gjordes efter formler i Karl 

Björks Formler och Tabeller för Mekanisk Konstruktion och visade på att en I 

balk måste väljas som klarar ett böjmotstånd över 40600 mm
3
. Enligt K. Björks 
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tabeller klarar I-balken med beteckningarna HE 100 A detta då den har ett 

böjmotståndet 73000 mm
3
. Fullständiga beräkningar kan ses i bilaga 5. 

Komponentval 

I bilaga 6 redovisas alla standardkomponenter som ingår i konstruktionen och vad 

för krav som ställs på dem. 

Detaljkonstruktion 

I bilaga 7 redovisas alla unika komponenter som ingår i konstruktionen. Krav på 

varje komponent, dess uppgift och tillverkningsmetod redovisas.  

4.5 Färdig produkt 

Figur 4.13 visar den färdiga lyftkonstruktionen. 

 
Figur 4.13 Lyftkonstruktion för pålastning av gallerdurk 

För att de längsta gallerdurksmattorna ska kunna lyftas i tyngdpunkten centrerad i 

förhållande till lyftkranen måste lyftkranen placeras där den nuvarande telfen står. 

Men då det inte är något stort jobb att flytta telfen kan den bultas ner i marken på 

endera sidan om lyftkranen för att finnas kvar som ett manuellt komplement. 

Även lyftkonstruktionen bultas ner i marken med expanderbult. Golvet, där 

packar med gallerdurksmattor placeras, ska märkas ut för att alla längder så att 

operatören med lätthet kan placera packen i förhållande till lyftkranen.  
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5. Del 2 – Instyrning av gallerdurk 

I del två av projektet ska gallerdurksmattan positioneras och styras in så att den 

ligger vinkelrätt i förhållande till kapklingan. Detta måste göras för att 

diagonalmåtten på kapad gallerdurk inte får avvika mer än 4mm, enligt framtagen 

kravspecifikation. Överhänget som är det mått från kanten av bärstålet in till 

stödstålet ska helst vara lika över hela mattan men det är ett mindre problem av 

estetisk betydelse. Kapning riskerar att göras i stödstålet om mattan inte ligger 

rakt, vilket medför större slitage på kapklingan så att den behöver bytas oftare. 

Idag undviks kapning i stödstål också av estetiska skäl. 

Idag styrs gallerdurken in genom sex pneumatiska kolvar (tre par), se figur 5.4 på 

s.28 . Kolvarna är ställbara för att klara mattor med olika bredder. När den första 

gallerdurksmattan i en serie läggs upp på rullbanan för kapning ställer operatören 

dessa till rätt bredd så att de tvingar mattan att ligga rakt på rullbanan. Sedan drar 

operatören fram mattan till given punkt som han mäter in mot gallerdurken. Det 

görs för att släden ska veta var gallerdurken ligger och det är även här släden 

hämtar gallerdurken. Dock måste operatören ofta avbryta den automatiska 

framdragningen som görs av släden och släppa loss gallerdurken för att manuellt 

lägga gallerdurken rätt i förhållande till kapen för att mattan ”vandrar” i sidled 

under själva kapningen. Detta kan behöva göras så ofta som mellan varje kapning, 

vilket är både tidsödande och besvärligt. Skulle inte mattan korrigeras under 

körning för det med sig att det blir ett diagonalfel på den kapade biten. Det blir 

även ett varierande överhäng och i värsta fall kapas den i stödstålet. 

Nedan visas ett flödesschema över inmatningen till kapen.  

 
Figur 5.1 Flödesschema för rakläggning samt kapning av gallerdurk. 

Injusteringen har alltid varit ett problem vid maskinen och tidigare försök har 

gjorts för att ta fram en konstruktion som justerar in mattan men utan optimala 

resultat. Därför används de här konstruktionerna inte längre. Att tidigare 

konstruktioner inte har gett tillräckligt bra resultat beror förmodligen på att det är 

många faktorer som måste tas hänsyn till, och den största bland dem är 
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utrymmesbrist. Utrymmesbristen uppkommer pågrund av att släden måste 

klämma både över och underifrån, vilket gör att en tredjedel av rullbanans bredd 

utnyttjas av slädens klämdel(se figur 5.2). Den övre delen av släden går i en båge 

över hela rullbanan vilket gör att det är svårt att ha en konstruktion utanför slädens 

båge utan att komma i vägen för slädens framfart. 

 
Figur 5.2 Slädens utseende 

5.1 Krav 

Lösning för att positionera gallerdurksmattan rakt och styra in den så att den 

ligger rakt genom hela kapningsprocessen ska: 

 Positionera mattan vinkelrätt mot kapklingan. 

 Hålla mattan vinkelrät mot kapklingan så att den inte ”vandrar” i sidled. 

 Fungera på ett sätt så att diagonalmåtten inte avviker från varandra mer än 

4mm. 

5.2 Mätning 

För att få en större insikt med problemet att styra in mattan så att den alltid 

hamnar vinkelrätt mot kapklingan har mätningar gjorts. Mätningarna gjordes i 

framkant av maskinen för att se om mattan förflyttas i sidled när släden drar fram 

mattan, se figur 5.3. När testet gjordes kapades bitar om 5,5m från 8m matta och 

0,8m från 6m matta. Alltså matades mattan fram en längre bit för bitar om 5,5m 

och kortare för 0,8m bitar. Mätningar gjordes när mattan låg i utgångsläge samt 

efter kapning. Som mätinstrument användes en laseravståndsmätare. 
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Figur 5.3 Mätpunkt vid sidledsförflyttning på matta. 

Från mätningarna kunde konstateras att mattan inte flyttar sig i sidled vid kapning 

av längre bitar och därmed erhölls ett bra resultat med bra mått på den kapade 

gallerdurken. För fullständig mätdata se bilaga 8. 

För att kontrollera så att samma goda resultat erhålls vid kapning av mindre bitar, 

som används i trappkonstruktioner, har mätningar gjorts även vid kapning av 

sådana. Mätningarna finns i sin helhet som bilaga 8 och är utförda på samma sätt 

som mätningarna vid kapning av längre partier. 

Från mätningarna konstaterades att mattan vandrar i sidled vid kapning av kortare 

bitar. Operatören kunde endast kapa bitar från en halv matta innan justeringar 

behövde göras. Mattan vandrade 15mm  i sidled innan manuell justering gjordes.  

5.3 Analys 

Det är svårt att säga exakt vad det är som gör att mattan vandrar i sidled. 

Intervjuer av operatörer och mätningar har mynnat ut i att det finns fem vitala 

saker som kan göra att gallerdurken vandrar i sidled: 

1. Mattorna är ”bananformade”. 

Mattan kan av olika anledningar ha tillverkats så att den har fått en 

bananform, den är alltså något böjd. Även om denna böjning inte är 

speciellt stor så ger det utslag på en matta som är flera meter lång. Det kan 

vara en anledning att mattan vandrar under kapningsprocessen. 

2. Diagonalfel i mattorna. 

Är det diagonalfel i mattorna som ska kapas påverkar det endast början 

och slutet på mattan och justeras vid de renkap som görs. Så länge 
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gallerdurksmattan ligger vinkelrätt mot kapen kommer de kapade mattorna 

alltså att ha rätt diagonal efter att första och sista justeringskap är gjorda. 

3. Stödstålen inte ligger vinkelrätt mot bärstålen. 

På det flesta mattor ligger stödstålen inte helt vinkelrätt mot bärstålen. 

Vinkeln är väldigt liten, oftast under 0,3 grader, men då 

gallerdurksmattorna är en meter breda ger det en förskjutning på några 

mm i den andra änden. Det är dock inget jätteproblem vid just kapningen 

då det viktigaste måttet att få bra är diagonalen över mattorna, att det är 

samma längd tvärs över mattorna, så att de kan lägga ner i rektangulära 

fixturer. Att stödstålen ligger snett är mest ett estetiskt problem och har lite 

att göra med hur stora överhängen blir men vid väldigt stora förskjutningar 

så kan det i värsta fall bli så att det kapas i stödstålen. 

4. Mattan rör sig under kapning. 

Vid mätningar har det framkommit att mattan vandrar i sidled vid själva 

kapningen eller då släden tar nytt tag. Anledningen att tro detta är att det 

blir större dimensionsfel på den sista biten som kapas i förhållande till den 

första. Det kan bero på de stora krafter som kapklingan påverkar mattan 

med. Den press som håller fast mattan vid kapning slår ner kraftigt vilket 

skulle kunna förflytta vissa klenare dimensioner i sidled.  

5. Mattan läggs fel i förhållande till kapen. 

Om mattan läggs fel, även i en väldigt liten vinkel, påverkar det relativt 

mycket då mattorna kan vara upp till åtta meter långa. En vinkel på 

0.177grader ger en förskjutning på 17 mm efter 5,5 meter enligt 

beräkningar. 

Att mattan läggs fel kan bero på att de styrningar som finns idag (se figur 

5.4) inte används fullt ut. Enligt operatören används endast två av de tre 

par styrningar som finns pågrund av bekvämlighet. De instyrningar som 

används klämmer heller inte alltid åt helt mot materialet. Ett annat skäl till 

att mattan hamnar snett kan bero på att mattan dras fram till sin position 

där den ska bli hämtad av släden och att den ibland justeras lite i sidled för 

att få stödstålen parallell med rullbanan. Och som nämnts i punkt tre är 

stödstålen inte alltid vinkelräta mot bärstålen vilket får som följd att 

gallerdurksmattan inte ligger optimalt i förhållande till kapen. 
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Figur 5.4 Instyrningsmekanism för gallerdurk 

Efter diskussion med operatörerna och mätningar går det att konstatera att om det 

inkommande materialet har diagonalfel, bananform eller om stödstålen inte ligger 

vinkelrätt med bärstålen försvåras kapningsprocessen och resultatet blir dåligt på 

kapad matta. 

För att resultatet ska bli bra vid kapning idag bör det säkerställas att inkommande 

gods är av hög kvalitet utan diagonalfel, bananform och med stödstålen vinkelräta 

mot bärstålen. Även alla instyrningsparen bör användas för att mattan inte ha 

möjlighet att vandra. Det är svårt att helt säkerställa kvaliteten på tillverkningen 

av gallerdurksmattorna då de tillverkas vid fyra olika maskiner och av ett antal 

olika operatörer. Det kommer kräva mycket arbete för att komma till bukt med 

problemen som finns. 

Ett bra material att jobba med i kapen ger bra resultat. Men verkligheten är inte 

sådan att materialet alltid är bra och det har tagits i beaktning vid 

konceptgenereringen att styra in mattorna. 

5.4 Konceptgenerering 

Konceptgenereringen startade med en brainstorming som utgick från hur 

maskinen ser ut idag, då målet är att ändra eller ta bort så lite som möjligt på 

maskinen utan istället bygga runt och komplettera befintlig konstruktion.  Även 

brainwritning som nämnts tidigare har använts för att komma fram till lämpliga 

förslag. Efter att brainstorming och brainwriting gjorts kasserades orealistiska 

förslag och fyra idéer återstod. 

Koncept 1 

En injustering som sker direkt efter det att mattan har lagts upp på rullbanan som 

går ut på att under rullbanan sitter hydraulcylindrar i par vända från varandra med 

en instyrningsplatta i änden. Hydraulcylindrarna dras ihop när gallerdurksmattan 
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lagts på plats och justerar därmed in mattan. Det behöver finnas minst två men 

förmodligen fyra sådana par för att en god injustering ska kunna ske. 

 
Figur 5.5 Koncept 1 för instyrning av gallerdurk. 

Fördelar: Den här konstruktionen är relativt lätt att både konstruera och 

implementera då det finns gott om plats på maskinen före släden. 

Nackdelar: Hela mattan justeras in efter rullbanan och det är inte framkanten som 

justeras in efter själva kapen, vilket är det mest önskvärda. Det är inget problem 

när mattorna är raka men då de är krökta ger det sämre resultat. 

Koncept 2 

En stor konstruktion byggs innan kaphuset. Det måste vara en konstruktion som 

byggs utanför och över både rullbana och slädens vägbana. Konstruktionen går ut 

på att när släden står i ett givet läge så den inte är i vägen sänks cylindrar ner från 

konstruktionen så de står i höjd med gallerdurken. Cylindrarna trycker sedan 

gallerdurken så att den lägger sig i rätt läge. Cylindrarna måste sitta i par om två 

och det behövs minst två sådana par för att trycka gallerdurken på plats. Paren kan 

tänkas sitta med en meters mellanrum. 

 
Figur 5.6 Koncept 2 för instyrning av gallerdurk 
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Fördelar: Konstruktionen har fördelen att den kan ge en god justering för 

framkanten mot kapen. 

Nackdelar: Det blir en stor och avancerad konstruktion som måste byggas. 

Konstruktionen behöver även vara styv och kolvarna starka då det blir ett stort 

moment att trycka gallerdurken rak. 

Koncept 3 

Släden drar mattan rak. På släden får armar, klor, piggar eller liknande installeras 

som måste gå att styras upp och ner separat från slädens egen upp och ner rörelse. 

Låt säga att armar används. De här armarna får då sitta på baksidan av släden, när 

släden hämtar mattan i det första skedet så är det endast armarna som får gå ner 

mot mattan. Armarna får gå ner så att de hamnar bakom ett stödstål, beläget i 

början av mattan. När släden sedan går framåt dras mattan mer och mer rak i 

framkant. Mattan dras fram till ett stopp, som går att köra undan, så PLC 

programmet vet var mattan är. Vid detta stopp lyfts armarna upp och släden tar 

över för att kunna påbörja själva kapningen. 

Det kan även vara en fördel att bromsa mattan längre bak för att få ett högre 

motstånd så att mattan är mer benägen att dras rak. Det kan ske genom att 

installera ett stopp på någon/några av rullarna. Om det är för lätt att dra fram 

mattan så är det möjligt att mattan inte rakställs utan bara rullar med fram lika 

snett som tidigare. För att denna lösning ska ge ett bra resultat även på senare kap 

i mattan krävs det att mattan backas och proceduren görs om ett flertal gånger, 

beroende på hur mattans form är. 

 
Figur 5.7 Koncept 3 för instyrning av gallerdurk. 

Fördelar: Konstruktionen skulle förmodligen ge ett gott resultat och det är en 

konstruktion som är billig att tillverka och lätt att implementera. 



INSTYRNING AV GALLERDURK 

32 

 

Nackdelar: Det kommer att krävas mycket programmering och testkörning innan 

den här metoden kan köras med bra resultat. Det blir även en tidskrävande metod 

om mattan behöver backas hela tiden för att dras rakt på nytt. Om stödstålen inte 

ligger vinkelrätt mot bärstålen kommer konstruktionen inte kunna lägga mattan 

rakt. 

Koncept 4 

Två styrningar, en på vardera sidan om gallerdurken, installeras allra längst fram 

på rullbanan, precis innan kapen. Det är väldigt ont om utrymme här då släden går 

nästan hela vägen in i kapen men om den sista rullen togs bort eller konstruerades 

om skulle det vara möjligt att få nog med plats att installera en 

styrningskonstruktion. Konstruktionen skulle bygga på samma princip som de 

befintliga instyrningarna, se figur 5.8. Ett rullpar som trycks ihop. 

 
Figur 5.8 Koncept 4 för instyrning av gallerdurk 

Fördelar: Mattan har ingen möjlighet att vandra i sidled i framkant. 

Nackdelar: Utrymmesbrist. 

5.2 Konceptutvärdering och konceptval 

För att bestämma vilket koncept som är bäst att gå vidare med användes en 

beslutsmatris precis som i tidigare kapitel. Detta görs för att skapa en uppfattning 

om vad som är viktigt och vad de olika koncepten är bra på. Viktiga kriterier för 

instyrningen bestämdes till: 

 Lätt att justera 

 Enkelhet (KISS) 

 Kostnad 

 Tillämpbarhet 

 Parallell med kap 

 Effektivitet (tid) 
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Med tillämpbarhet menas hur väl det går att implementera och tillämpa ett sådant 

koncept och med enkelhet menas komplexiteten på konstruktionen. Likt tidigare 

kapitel viktas de olika kriterierna med en total summa av 100 poäng och en siffra 

mellan 1-5 ges beroende på hur väl konceptet uppfyller kriteriet. Besultsmatrisen 

finns som bilaga 3. 

Det vinnande konceptet blev koncept 4, med en instyrning av gallerdurken nära 

kapklingan. Det var jämnt mellan ettan, tvåan och trean i utvärderingen och sist 

hamnade konceptet som innebär en större konstruktion över och utanför slädens 

bana. Koncept 1, att ha en tidig instyrning, finns redan på maskinen och denna 

kommer fortfarande att användas i kombination med en sen instyrning direkt 

innan kapklingan. Koncept 3, att släden drar gallerdurken rak, uppfattades som 

riskabel. Antingen skulle den fungera bra eller inte fungera alls. 

Det vinnande konceptet valdes för att det är nära kapklingan som gallerdurken 

vandrar i sidled som mest. Detta styrks av utförda mätningar. Det är även i 

framkant som operatören justerar gallerdurken om han märker att gallerdurken 

hamnat snett. Att ha en ställbar instyrning där skulle eliminera denna justering 

som är tidskrävande. Enligt bilaga 1, som innehåller tider på de olika momenten 

vid kapning, utgör 29 procent av tiden för ett kap inmätning och justering. 

5.3 Primärkonstruktion 

I detta kapitel redovisas konstruktionen för instyrning mer ingående. 

Produktutkast 

Figur 5.9 visar i grova drag konstruktionen för att styra in gallerdurken. 

 
Figur 5.9 Instyrningskonstruktion 

Konstruktionen består av: 
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 Glidstänger 

 Infästningar för glidstänger och elektriskt ställdon (unik) 

 Gliddel med rulle (unik) 

 Kullager 

 Glidlager 

 Elektriskt ställdon 

 Fästelement 

Komponentval 

I bilaga 6 redovisas alla standardkomponenter som ingår i konstruktionen och vad 

för krav som ställs på den. 

Detaljkonstruktion 

I bilaga 7 redovisas alla unika komponenter som ingår i konstruktionen. Krav på 

varje komponent, dess uppgift och tillverkningsmetod redovisas.  

5.4 Färdig produkt 

Figur 5.10 nedan visar den färdiga instyrningen. 

 
Figur 5.10 Färdig instyrningskonstruktion 

Instyrningen fungerar som en fixtur i sidled för gallerdurksmattorna nära 

kaphuset. För att kunna placera instyrningen så långt fram måste den sista rullen 

på rullbanan tas bort. Rullen är belastad underifrån med luft för att den ska vara 

lite högre än glidytan i kaphuset för att minimera slitage på denna. Huruvida 

höjningen av rullen fungerar har diskuterats med verkstadspersonal och operatörer 

på Weland eftersom glidytan är ordentligt sliten. Glidytan i fråga består av en 
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fastskruvad plåt som skulle vara enkel att byta och det görs ungefär var tredje år. 

Eftersom den är enkel att byta och verkar ha tagit en hel del belastning i dagsläget, 

även med den sista rullen höjd, bestämdes att den sista rullen tas bort för att få 

plats med instyrning i framkant istället. 

Instyrningens funktion är att ett kolvpar, som är individuellt ställbara i sidled, 

fixerar gallerdurken så att den inte kan vandra i sidled, vilket har varit grunden till 

problemet med avvikande diagonalmått. 
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6. Del 3 – Avlastning 

I dagens läge sker avlastningen genom att operatören lyfter av bitarna för hand till 

en pall, om det är mindre och lättare bitar. Är bitarna större eller tyngre så 

använder operatören en telf, precis som vid pålastning, för att förflytta 

gallerdurksbitarna(se figur 6.1). Men då operatören samtidigt måste överse 

kapningen får han antingen stoppa kapen eller vänta tills alla bitar har kapats upp.  

Den tredje delen som behöver göras för att kunna få en automatiserad maskin är 

alltså att få de kapade gallerdurksbitarna från rullbanan över till en pall utan att 

involvera operatören.  

 
Figur 6.1 Befintlig avlastning 

6.1 Krav 

Konstruktion för att lyfta gallerdurk från rullbanan till pall ska: 

 Klara lyfta 520kg. 

 Klara lyfta mattor med bredd 0,5-1m och en längd på minst tre meter.  

 Kunna styras med PLC-system. 

Gallerdurksmattorna kapas till en mängd olika dimensioner men sällan över tre 

meter, därför sätts tre meter som det mått som avlyftningen ska klara. Längre bitar 

får lyftas av med den befintliga telfen manuellt.  
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6.1 Konceptgenerering 

Precis som i tidigare delar gjordes även här brainstorming och brainwriting för att 

få fram koncept. När det gjorts valdes tre koncept ut.  

Koncepten som valdes är: 

Koncept 1 

Det första konceptet går ut på att när gallerdurksbitarna nått fram till en viss 

position på rullbanan trycks de av rullbanan av en pneumatisk cylinder och vidare 

till en pall.  Se figur 6.2. 

 
Figur 6.2 Avlastningskoncept 

Fördelar: En enkel lösning 

Nackdelar: För att det ska ge ett gott resultat måste pallen stå på ett höj- och 

sänkbart bord för att gallerdurken ska läggas bra på vartannat och det bordet 

måste vara nersänkt i marken för att det ska kunna lastas tillräckligt högt på 

pallen. 

Koncept 2 

Det andra konceptet går ut på att vid ett visst ställe på rullbanan finns ett bord där 

gallerdurken hamnar. När gallerdurken förts fram till detta bord körs bordet åt 

sidan och gallerdurken trycks mot ett mothåll och när bordet har körts undan helt 

så trillar gallerdurken ner på en pall som står placerad under bordet. Se figur 6.3. 
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Figur 6.3 Avlastningskoncept 2 

Fördelar: En beprövad konstruktion på Weland som ger gott resultat. 

Nackdelar: För att kunna tillämpa en sådan konstruktion måste befintlig maskin 

ändras mycket. Pallen måste stå på ett höj-och sänkbart bord vilket måste sänkas 

ner i marken för att det ska gå att stapla tillräckligt högt på pall.  

Koncept 3 

Koncept tre är av samma princip som valdes vid pålastning, att en kran lyfter 

gallerdurken. Men i detta fall då från rullbanan och till en pall.  

 
Figur 6.4 Avlastningskoncept 3 

Fördelar: Beprövat koncept.  

Nackdelar: Tung konstruktion och unika delar som måste tillverkas.  
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6.2 Konceptutvärdering 

Precis som i tidigare konceptutvärderingar har det gjorts en beslutsmatris för att 

utvärdera de olika koncepten. Kriterierna för avlyftningen är: 

 Kapacitet (vikt) 

 Tillämpbarhet 

 Enkelhet (KISS) 

 Kostnad 

 Säkerhet 

 Hastighet (lyft/min) 

Matrisen finns i sin helhet som bilaga 3. 

Det vinnande konceptet är det som kan liknas vid en kran, med två leder och två 

länkar. Krankonceptet vinner på att det är en konstruktion som går lätt att tillämpa 

till maskinen då inga förändringar på befintlig konstruktion behöver göras och 

även att det är en enkel konstruktion.  

Verktyget som kommer att användas kommer bestå av samma sorts komponenter 

som i verktyget för pålastning då detta tidigare har utvärderats som den bästa 

metoden för att lyfta gallerdurk. 

6.3 Primärkonstruktion 

Då samma koncept kommer användas både vid på- och avlastning av gallerdurken 

kommer även samma konstruktion att användas. Även om denna konstruktion vid 

tillfällen kan bli något överdimensionerad vid avlastning av gallerdurk är det ändå 

smidigare att tillverka två likadana konstruktioner som fungerar på samma sätt. 

Det ska bara tillverkas två konstruktioner så kostnaden blir inte stor, hade det 

däremot varit serieproduktion skulle två olika konstruktioner tagits fram.  

Vad det gäller verktyget kommer samma sorts konstruktion som vid pålastning 

användas men med skillnaden att det är fyra par magneter som är steglöst ställbara 

i längsgående led för att kunna lyfta gallerdurksbitar i lämpligaste punkt. Den 

längsgående I-balken kortas ner till 2,6 m. 

Produktutkast 

Figur 6.5 visar ett produktutkast över den lyftkonstruktion som kommer användas 

för att lyfta gallerdurken. 
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Figur 6.5 Kran och verktyg för avlastning 

Konstruktionen består av: 

 En bottendel som bultas fast i marken. (unik) 

 Mellandelen som är den första länkarmen i konstruktionen. (unik) 

 Stickan som är den andra länkarmen i konstruktionen. (unik) 

 Två hydraulcylindrar. (komponent) 

 Sex stycken lager. (komponent) 

 Sju sprintar. (unik) 

 Ett fäste att för att hänga upp verktyget som ska hålla gallerdurken. (unik) 

Verktyget består av: 

 En längsgående I-balk som skruvas ihop med verktygsfästet. (komponent 

med modifikation) 

 Tvärsgående I-balkar som fästs i den längsgående balken för att få en 

bredare hållvidd. (komponent med modifikation) 

 Elektropermanenta magneter i ytterkant på de kortare balkarna. 

(komponent) 

 Plattor för att kunna fästa magneterna med balkarna.(unik) 

 Skruvar och muttrar för att sammanställa verktyget.(komponenter) 
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Komponentval 

I bilaga 6 redovisas alla standardkomponenter som ingår i konstruktionen och vad 

för krav som ställs på dem. 

Detaljkonstruktion 

I bilaga 7 redovisas alla unika komponenter som ingår i konstruktionen. Krav på 

varje komponent, dess uppgift och tillverkningsmetod redovisas.  

6.4 Färdig produkt 

Figur 6.6 visar hur den färdiga konstruktionen kommer att se ut.  

 
Figur 6.6 Lyftkonstruktion för avlyftning av kapad gallerdurk 

Krankonstruktionen ska placeras mellan kapen och telfen. Påsåvis kan telfen 

finnas kvar för att lyfta sådant som inte kranen klarar av.  

Då det finns en befintlig drivning på rullbanan efter kapen ska denna användas för 

att driva fram de kapade gallerdurksbitarna till lyftkranen. Gallerdurken ska drivas 

fram till ett ställbart stopp. Stoppet ställs in beroende på dimension så att den 

kapade gallerdurken kommer i rätt position i förhållande till lyftkranen.  Är det 

mindre bitar som kapats kan de drivas fram till stoppet och läggas upp på rad efter 

vartannat. Har då verktyget ställts in rätt så kan lyftkranen lyfta av ett flertal bitar 

åt gången. Därav att det måste finnas en steglös inställning av positionen på 

magneten.   

På motsatt sida om rullbanan framför kranen ska golvytan markeras med samma 

storlek som en pall. Detta för att pallen som ska lastas alltid står rätt i förhållande 

till kranen om det är en pall som ska lastas. Då kan gallerdurksbitarna läggas på i 

staplar på pallen helt automatiskt.
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7. Del 4 – sänka ljudnivån 

I dagsläget är det väldigt hög ljudnivå vid kapmaskinen. Ljudnivån är så hög att 

det är direkt otrevligt att jobba vid maskinen. Detta har bidragit till omotiverad 

personal och därmed hög personalomsättning. Därför måste insatser göras för att 

sänka ljudnivån och på så sätt skapa en bättre arbetsmiljö, inte bara för operatören 

vid kapmaskinen men för hela avdelningen. 

Uppmätta värden för ljudnivån är över 100 dBA. Även frekvensen på ljudet spelar 

roll vid ljuddämpning. Ett lågfrekvent buller är svårare att dämpa än ett hög- eller 

mellanfrekvent buller. Bullret på Weland AB ligger över hela frekvensspannet. 

Enligt AFS 2005:16 skall hörselskydd användas för värden över 85 dBA. 

Hörselskydd har specifika dämpningsvärden för olika typer av frekvens på bullret. 

Ett hörselskydds dämpningsegenskaper kan se ut som följer: 

 Högfrekvent buller (H) dämpas 27 dB 

 Mellanfrekvent buller (M) dämpas 23 dB 

 Lågfrekvent buller (L) dämpas 14 dB 

Hörselskydd som används idag av hela avdelningen bör dämpa hela 

frekvesspannet. Dock har inga kontroller gjorts. 

7.1 Önskemål 

 Ljudnivån ska sänkas. 

7.2 Förutsättningar 

Kapklingan är idag inbyggd i ett hus som valts att kallas kaphus. På framsidan där 

materialet åker in samt på baksidan där materialet lämnar maskinen hänger 

gardiner i gummi för att stänga in ljudet, se figur 7.1. 
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Figur 7.1 Inlopp och utlopp för gallerdurk 

Som syns på bilderna hänger inte gardinerna optimalt och saknas på vissa ställen 

vilket medför att ljuddämningen inte blir optimal. Själva kaphuset har också långa 

öppna springor i konstruktionen. Detta är kritiskt för ljuddämpningen enligt Lars 

Utas på Sontech Noise Control. Rullbanan för färdigkapat gods löper en bit i 

kaphuset och därför finns det en stor öppning framför allt genom och under 

rullbanan. 

7.2.1 Ljudmätning 

Mätningar gjordes med bandspelaren FOSTEX-2LE på ett flertal platser vid 

maskinen där operatören rör sig och sammanställdes i diagram som analyserades 

tillsammans med Lars Bååth som har bra kunskap i ämnet. Figur 7.2 visar en graf 

över den högsta ljudmätningen och där går det att utläsa ett totalt ljud på ca 100 

dBA. Grafen visar även på att det är högt ljud över hela frekvensområdet och att 

det inte är en viss frekvens som ”spikar”. I bilaga 9 visas fler mätningar vid andra 

positioner och annat material.  

Det gjordes även mätningar med decibelmätaren men denna visade på värden upp 

till 130 dBA vilket enligt Lars Bååth är osannolikt. Därför dras slutsatsen att 

decibelmätaren var felkalibrerad vid mättillfället.  
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Figur 7.2 Diagram över ljudinspelning. 

7.3 Förslag till förbättring 

Vid generering av förslag till förbättring har en öppen dialog förts med Lars Utas 

på Sontech Noise Control. Detta mynnade i fyra huvudsakliga områden att 

behandla i första hand: 

 Täta kaphuset i största möjliga mån. 

 Klä maskinen med en ljudabsorbent. 

 Ha tunnlar klädda i ljudabsorberande material för inlopp och utlopp av 

maskinen. 

 Att hörselskydd med goda dämpningsegenskaper används. 

7.3.1 Täta kaphuset 

Kaphuset är i dagsläget inte så tätt som det skulle kunna vara. Långa springor 

finns på ett flertal ställen. Det bidrar till att ljudet som uppstår vid kapning sprids i 

lokalen mer än nödvändigt.  För att få bukt med detta bör springor och öppningar 

tätas i ett första steg att dämpa ljudnivån. Givetvis går det inte att täta kaphuset 

totalt då material måste ha en väg in och ut ur maskinen. Vägen in och ut ur 

maskinen bör dock vara så små som möjligt och vara täckta med gardiner eller 

liknande. 

7.3.2 Klä med ljudabsorbent 

När kaphuset är så tätt som möjligt bör det kläs med ljudabsorbent. Ljudet som 

genereras vid kapning av gallerdurken fortplantar sig i metallen som kaphuset 



SÄNKA LJUDNIVÅN 

45 

 

består av. Kaphuset fungerar som en resonanslåda. Det finns idag bra 

ljudabsorberande material som absorberar ljud på ett effektivt sätt. Sontech Noise 

Control rekommenderar ett material som heter Acustimet.  

Acustimet är ett nytt material för absorption av luftljud. Det är uppbyggt av en 

plåt som är perforerad så att den tillsammans med en luftspalt fungerar som en 

ljudabsorbent. Den kan användas där man använder konventionella absorbenter. 

Speciellt lämpad är den att användas i miljöer där man har höga krav på 

rengörbarhet, hygienkrav och eller höga brandkrav (www.sontech.se). 

Detta material går också att sätta med distanser inne i kaphuset för en effektivare 

ljuddämpning. Dock är det utrymmesbrist inne i kaphuset och det blir därför svårt 

att göra. 

7.3.3 Tunnlar för in- och utlopp 

För att minska spridningen av ljudet ytterligare kan tunnlar vid maskinens in- och 

utlopp konstrueras och kläs med en ljudabsorbent istället för att ha gardiner. Det 

går inte att genomföra när det gäller inloppet för material till maskinen då släden 

som för in gallerdurken i maskinen måste kunna hålla materialet hela vägen fram 

till maskinen. För utloppet skulle det kunna gå att genomföra eftersom materialet 

åker ut ur maskinen på en rullbana med drivning på rullarna. 

7.3.4 Hörselskydd 

Vid första besöket på Weland AB användes hörselskydd av enklare typ som fanns 

på företaget. Vid maskinen uppfattades ljudnivån som hög även om 

hörselskydden användes. Efter diskussioner med Lars Bååth införskaffade han 

hörselskydd från Peltor som är ledande på marknaden. De användes vid de 

resterande besöken och jämfördes med de hörselskydden som företaget hade. En 

skillnad i dämpning konstaterades till fördel för Peltor. Hörselskydden från Peltor 

var aktiva med en förstärkning av icke skadligt ljud eftersom samtal och 

diskussioner hölls under besöken. 

Det var fortfarande utmattande att stå i den höga ljudnivån hela dagar. Det spelar 

ingen roll vilka hörselskydd som användes, man blir påverkad negativt av ljudet 

ändå i form av trötthet. Slutsatsen blir därför att ljudnivån måste sänkas men att 

bra hörselskydd ska användas till dess. 
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8. Resultat  

När sammanställning av alla konstruktioner är gjorda ska resultatet se ut enligt 

figur 8.1. De gula markeringarna visar var packarna med gallerdurk ska placeras 

vid pålastningen och hur pall ska placeras vid avlastning. För fler bilder på 

sammanställd maskin se bilaga 10. 

 
Figur 8.1 Sammanställning 

 

Det slutgiltiga resultatet över hur kapmaskinen ska fungera efter det att alla 

modifikationer har gjorts ska vara enligt blockdiagrammet i figur 8.2 som även 

visats tidigare. Uppnås detta är maskinen självgående under drift och operatören 

behöver endast vara närvarande vid maskinen vid uppstart och vid byte av pall när 

dessa är fulla. Resten av tiden kan operatören syssla med annat och behöver inte 

stå nära kaphuset som tidigare och utsätts därmed för en lägre ljudnivå.  
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 Figur 8.2 Blockdiagram för kapning av gallerdurk efter automatisering 

Förloppet efter det att alla modifikationer på maskinen gjorts ska vara enligt 

följande: 

Traversföraren lägger fram en packe med gallerdurk framför rullbanan. Det är 

viktigt att packen läggs så att tyngdpunkten hamnar mitt för kranen så att 

gallerdurken inte kommer i lutning när den lyfts. Därför ska det finnas tydliga 

markeringar i golvet för de olika dimensionerna så att traversföraren ser när 

packen ligger rätt. 

Operatören programmerar in-och utdata i PLC systemet. Vilka dimensioner 

gallerdurksmattorna har som ska kapas, antalet mattor och vad de ska kapas till. 

Efter att operatören programmerat startar han maskinen och lyftkranen förflyttar 

verktyget så det står över packen. Lyftkranen sänker då verktyget till dess att 

givarna aktiveras utav att magneterna ligger mot gallerdurken. När magneterna 

ligger på plats aktiveras dessa och håller fast mattan.  

Kranen lyfter sedan upp gallerdurken på rullbanan och släpper taget.  

När gallerdurken ligger på rullbanan aktiveras de riktar som finns sedan tidigare 

så att mattan ligger rakt.  

Drivningen på rullbanan aktiveras och mattan körs fram till ett stopp så att släden 

vet var mattan befinner sig på rullbanan.   
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Stoppet körs undan och släden tar tag i mattan och för in den mot kapen för 

justerkap.  

Efter justerkap körs mattan fram med den längd som den kapade biten ska vara. 

Den justerkapade biten trycks då framför gallerdurken och trillar efter en bit ner 

genom rullbanan.  

Mattan kapas kontinuerligt i de längder som har angetts tills hela mattan har blivit 

kapad. Detta kan ske utan att mattan måste justeras i sidled som tidigare tack vare 

den instyrning som monteras närmast kapen.   

Den sista biten av mattan som släden håller i trycks sedan undan av nästa matta 

som ska kapas. Då den är för stor för att trilla ner genom rullbanan som de 

justerkapade bitarna får den drivas vidare av rullbanan ner förbi stoppet och får 

sedan tas omhand av operatören i slutet av rullbanan när ett antal sådana bitar har 

samlats där. Det gäller dock att programmera så att stoppet lyfts undan för just 

denna bit så att den inte hamnar på pall.  

När mattan som ligger på rullbanan har kapats tillräckligt långt så en ny matta får 

plats startar proceduren för lyftkranen återigen. Det gör att det alltid ligger en 

matta redo på rullbanan.  

De färdigkapade bitarna trycks ut på rullbanan av gallerdurken efter när släden 

kör fram denna för vidare kapning. När biten kommer ut på rullbanan startar 

drivningen och biten drivs fram till det stopp som i förväg ställs in i en bra 

position. Stoppet får ställas in beroende på de kapade bitarnas storlek så att de kan 

läggas upp i rader på pall.  

När så många bitar som får plats i ett lager på en pall körts fram och hamnat efter 

vartannat på rullbanan startar kranen för avlyftning som fungerar på samma sett 

som vid pålyftning men i omvänd ordning.  Denna procedur görs till dess att 

pallen är full och måste bytas ut till en tom, vilket operatören får sköta.  

Om gallerdurken även ska kapas på bredden måste detta programmeras in i 

programmet från början. De kapade bitarna får då drivas förbi stoppet ner mot 

breddkapen. Efter breddkapningen får antingen en till konstruktion finnas för 

avlyftningen eller att bitarna lyfts av för hand. Det senare alternativet är mer 

troligt då kapning på bredden inte sker särskilt ofta.  
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8.1 BOM & COGS 

För att sammanställa alla kostnader har en kombinerad BOM & COGS gjorts. Bill 

of material (BOM) anger vilka delar och komponenter som ingår och cost of gods 

sold (COGS) redogör vad komponenterna kostar samt leverantör. Eftersom 

Weland AB bedriver plåtbearbetning, tillverkning och montering är inte kostnader 

för detta inkluderade då dessa görs internt på företaget. Inte heller ljuddämpande 

material finns med i listan då det är svårt att veta hur mycket material som går åt. 

Totalpriset för alla standardkomponenter är SEK 181 153 som går att utläsa i 

bilaga 11.
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9. Diskussion 

Syftet med projektet var att helautomatisera kapmaskinen. Projektets resultat är en 

teoretiskt helautomatisk fungerande maskin till största del. Det finns fortfarande 

punkter att se över, men alla delar avseende konstruktion är behandlade. Även 

ljudnivån har behandlats och en teoretisk lösning för att sänka denna har tagits 

fram. Resultatet med projektet kommer att skapa en bättre arbetsmiljö vid 

maskinen och på så vis minska personalomsättningen, vilket var målet med 

projektet. 

Projektet visade sig vara större och mer komplext än vad som tänktes från början. 

Fler avgränsningar eller att se till en del i att automatisera maskinen hade varit 

bättre lämpat för detta projekt. Då hade projektet kunnat mynna ut i en färdig 

produkt med implementering istället för ett helheltskoncept som kräver en del 

arbete innan implementering är möjlig. Vi tror dock att Weland AB kommer att ha 

stor nytta av ett helhetskoncept då inget tidigare arbete att automatisera maskinen 

gjorts. Företaget kommer att analysera de olika delarna i helhetskonceptet och kan 

sedan välja att använda våra koncept eller modifiera dem om de tycker att 

förändringar i koncepten är nödvändiga. Vi tror att det varit en bra start i att 

automatisera maskinen och nu har nya tankar och idéer tagits fram som Weland 

AB kanske inte tänkt på själva. Bollen är i rullning och det känns som ett 

startskott för att kapmaskinen ska bli helautomatisk. 

Projektet har varit mycket lärorikt och har satt kunskaper som införskaffats under 

studietiden på prov. Att projektet varit så stort och brett har inneburit att 

kunskaper hela vägen från analys till färdig konstruktion använts. Vi känner att 

under studietiden har ett speciellt ingenjörsmässigt tankesätt utvecklats och det 

speglar arbetsgången i projektet. 

9.1 Fortsättning 

För att maskinen ska bli helt automatisk är det ytterligare vissa punkter som måste 

genomföras som inte tagits upp tidigare i rapporten eller endast nämnts. De 

punkterna är: 

 PLC 

Den största punkten som måste genomföras är maskinen förses med ett 

välprogrammerat PLC system som involverar hela maskinen.  Det är 

något som är svårt att göra innan maskinen har kompletterats med alla 

nya konstruktioner då viss programmering måste provas fram. Även 

befintliga operationer som idag är manuella såsom riktning av 
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gallerdurksmattorna vid rullbanans början och drivning av rullbanan efter 

kapen måste implementeras i PLC programmet. Det medför att ny 

elektronikstyrning och inkoppling måste ske även för befintliga delar.  

 Hydraulsystem 

Givetvis måste det finnas något som driver lyftkranarna. Då det inte finns 

ett bra hydraulsystem i kapmaskinen måste ett nytt hydraulsystem 

inhandlas som driver de båda lyftkranarna. Det ska också finnas 

ventilpaket som är kopplat till PLC-programmet för styrning av kranarna. 

 Drivning på rullbana innan kap 

Kapmaskinen har idag ingen drivning av rullbanan innan kapen så detta 

måste kompletteras för att gallerdurken ska drivas fram till släden.  

 Ett stopp före kapen 

För att släden ska veta var på gallerdurksmattan den greppar tag måste 

mattan alltid föras fram till samma ställe. Därför måste det finnas ett 

stopp för mattan när den drivs fram. Detta stopp får sedan köras undan 

när släden har tagit grepp om mattan och rullbanan slutat driva.   

 Ett stopp vid avlastning 

Det måste även till ett stopp vid avlastning som stannar upp de kapade 

bitarna i rätt läge. Stoppet måste vara steglöst justerbart i längsgående led 

men även kunna fällas upp automatiskt för att släppa förbi bitar som ska 

kapas på bredden och den sista hållbiten som ska föras vidare ner på 

rullbanan.  

 Breddkapning 

Breddkapningen är en egen konstruktion i sig och det krävs en hel del 

arbete för att denna ska fungera automatiskt. Det är dock inte säkert att det 

är nödvändigt då endast en del bitar kapas på bredden. 

 CE-märkning 

Slutligen måste maskinen CE-märkas. En av de större punkterna som 

måste genomföras för att maskinen ska bli CE-märkt är att sätta upp ett 

säkerhetsområde kring på-och avlastning. Detta görs enklast med hjälp av 

ljusridåer som stannar maskinen om någon går innanför säkerhetsområdet.  
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