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Sammanfattning
Koning av båtmaster görs i dagsläget med höga kassations- och arbetskostnader. De
huvudsakliga orsakerna är svåra inställningar och varierad efterfrågan, en annan orsak är att
tillverkningen är hantverksmässig vilket ger lågt fixturutnyttjande.
I takt med att nya masttyper börjat konas kommer arbetskostnaderna minska relativt
intäkterna givet att de nya volymerna kan hanteras med nuvarande bemanning. Detta
förutsätter högre produktivitet i fixturerna.
För att anpassa koningen mot en högre produktionsvolym och lägre kassationskostnader krävs
åtgärder. Ett viktigt åtgärdsförslag för minskade kassationskostnader är standardisering av
skenornas krökning. För tidsbesparing är åtgärden förspänning av master den enskilda
åtgärden med störst påverkan.
Tillverkning av master varierar kraftigt med säsong, där vår utgör topp medan vintern utgör
dal. Då all koning sker mot kundorder råder därmed en viss överkapacitet. Tillverkningen är
hantverksmässig vilket medför låg volymflexibilitet då koning kräver utbildad personal. I dag
finns endast 3 operatörer vid mastavdelningen som behärskar koning, övriga kan visserligen
avlasta men för att koning skall kunna utföras krävs närvaro av någon av dessa tre.
Bland åtgärdsförslagen nämns öppen fixtur vilket kom till för att förenkla hanteringen av
master. I dagsläget måste en AGV-vagn, som används vid pressens verktygshantering,
stoppas av operatör vid koning av längre master. Detta för att masten måste laddas i längdled
vilket kräver extra utrymme. En öppen fixtur förenklar förflyttningen av mast avsevärt men
vilken tidsbesparing som nås är svår att uppskatta.

Abstract
Taper making of boat masts is currently made with high work- and cassation costs. The main
reasons are complex settings and varied demand, another is the craft like production method
which makes the fixture use low.
Due to a higher demand when new masts are being produced the work cost will sink relative
to the turnover given that the workforce is unchanged. This assumes a higher productivity in
the fixtures.
To adapt the production to a higher demand and lower cassation costs measures will have to
be made. A measure related to lower cassation costs is standardisation of the rail steering. To
reduce the time for taper making the measure preloading is the single most affecting measure.
The production of boat masts varies highly over the year with a top rate in spring and bottom
rate in the winter. Taper making is also very craft like which makes the volume flexibility low
due to the skill of the operators. Currently there are three operators who fully possess the
ability. The others, mainly at another function of the mast division, can only relieve the taper
operator.
Among the suggested measures open fixture is mentioned in order to reduce the handling of
masts. Currently, when handling longer masts, an AGV will have to be stopped by the
operator in due to avoid collision. This problem occurs because of the fact that the fixture is
being loaded in the length direction of the mast. With a new fixture, capable of cross loading,
the time for handling will be reduced but the amount of time is difficult to estimate.
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1 Inledning
I detta kapitel presenteras bakgrunden och syftet till rapporten samt tillvägagångssättet.

1.1 Bakgrund
Sapa Profilers huvudsakliga verksamhet är pressning, kapning och åldring av
aluminiumprofiler. Dessutom förekommer ytbehandling av vissa produkttyper. En
produktgrupp som avviker från denna arbetsordning är master till segelbåtar. Inom
produktgruppen vidareförädlas produktfamiljerna rullmaster och konade konventionella
master av Sapa. Anledningen till detta är att sågning och svetsning måste göras innan
ytbehandling.
Sapa Profiler i Finspång har under längre tid producerat master till den marina industrin. I dag
sker nästan all produktion av master mot en och samma kund som är Seldén Mast AB. En
produktfamilj inom gruppen master är konade master vilken i dagsläget tillverkas med höga
tillverknings- och kassationskostnader. Under hösten 2007 började Sapa Profiler tillverka en
ny grupp konade master i en ny fixtur. Företaget ämnar inte nyanställa personal vilket kräver
att arbetet blir effektivare.

1.2 Syfte
Syftet med arbetet är att analysera koningsmomentet i masttillverkningen med avseende på
kostnader och tider samt ge förslag på i tiden närliggande samt framtida effektiviseringar.
Effektiviseringarna kan gälla både tidsbesparing och mer direkta kostnadsreduktioner.

1.3 Avgränsningar
Arbetet har inriktats mot processen koning av master. Bearbetning innan och efter koning
berörs endast översiktligt i analysen men finns med i beskrivningen av anläggningen. Koning
av master sker i tre stationer där en av stationerna sällan används. Denna station benämns
Koning 1 och har inte varit i drift under examensarbetstiden. Avgränsningarna som gjorts har
inneburit att fokus har legat på de två övriga koningsstationerna Koning 2 och Koning 3.
Tyngdpunkt har legat på Koning 2 som varit i full drift.

1.4 Metod
Tillverkningen har studerats noggrant så att kunskap om tillverkningsmetodik och
produktinformation för produktgruppen konade master erhållits. Orderhistorik och
kassationskostnader har tagits fram från företagets planeringssystem R/3.
Vid analysen av tillverkningen undersöktes tillverkningsmoment och produkter för att
upptäcka möjligheter till standardisering. Alternativ teknik undersöktes genom besök på
mässor och företag med liknande tillverkning.
Därefter utformades flera åtgärdsförslag för effektivisering av tillverkningen och för
minskning av kassationskostnaderna utan att hänsyn togs till inbördes påverkan. Dessa skall
således inte ses som slutgiltiga rekommendationer.
Slutligen undersöktes hur olika åtgärder kan tänkas påverka varandra och en sammanställning
gjordes på vilka åtgärder som samverkar respektive motverkar varandra.

1

2 Referensram
Kapitlet syftar till att ge inblick i kunskapsområden som behandlats i projektet.

2.1 Svetsning
Svetsning är ett samlingsnamn på metoder för sammanfogning av ett arbetsstyckes delar, med
eller utan tillsatsmaterial, och åstadkommes genom något av följande:
•
•
•

Lokal uppvärmning till minst grundmaterialets smälttemperatur.
Plastisk flytning.
Atomär diffusion.

Metoderna kan även delas in enligt nedan:

Figur 2.1-1: Svetsmetoder

De två huvudgrupperna i figuren; trycksvetsning och smältsvetsning, bygger på att
sammanfogning åstadkommes genom kraft- respektive värmetillförsel. 1
De vanligaste metoderna för svetsning bygger på bågsvetsning, hit hör MIG/MAG, TIG och
plasmasvetsning. Bågsvetsning åstadkommes genom att en ljusbåge med hög temperatur
löper mellan elektrod och arbetsstycke och smälter samman arbetsstyckets ytor. En ljusbåge
består av plasma vilket är det fjärde materialtillståndet som inträder när en gas upphettas
kraftigt. I gasen eller gasblandningen frigörs elektroner av värmen och plasmat består därför
av en stor andel laddade partiklar. 2
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För att plasma skall inträda krävs att temperaturen är hög vilket vid bågsvetsning
åstadkommes genom att leda en ström genom luftgapet mellan elektrod och arbetsstycke. För
att luft skall bli strömförande krävs vanligen extremt höga spänningar till följd av den låga
konduktiviteten i luft. Genom att värma elektroden frigörs dock så många elektroner att en
kortslutning kan åstadkommas med lägre spänningar. När elektronerna vandrar i det elektriska
fältet accelereras de av potentialskillnaden och får en så hög kinetisk energi att de, vid
kollision med atomer i luftgapet, frigör nya elektroner och joner. När elektroner kolliderar
med arbetsstycket, anoden, bromsas de upp och delar av deras kinetiska energi övergår i
värme. 3
Bågsvetsning kan delas in i två grupper, gasmetallbågsvetsning och gasbågsvetsning. Vid den
senare används en icke avsmältande elektrod vilket kräver att denna klarar höga temperaturer,
vanligen används volfram. Elektronerna emitteras termiskt, d.v.s. frigörelsen sker genom hög
temperatur, runt 3000 ºC . Vid gasmetallbågsvetsning däremot klarar inte elektroden av så
höga temperaturer att termisk emission kan ske, istället krävs fältemission genom att högre
spänning används.
2.1.1 MIG-svetsning
MIG står för metal inert gas och innebär svetsning med en elektrod av metall och en
skyddsgas som inte reagerar med smältan. Vanligen används likström som svetsström vilket
ofta åstadkommes med likriktare i svetsaggregatet.

Figur 2.1-2: Svetsutrustning MIG

Utrustningen utgörs av: strömkälla, trådmatarverk och ett slangpaket med svetspistol och
gasflaska. Tråden kan matas tryckande, genom att små rullar trycker tråden framför sig,
och/eller dragande, vilket innebär att rullarna sitter i svetspistolen och drar tråden. Gasen
tillförs genom en reduceringsventil som ger ett konstant, inställbart gasflöde. 4
Den mängd värme som tillförs arbetsstycket per tidsenhet är proportionell mot strömstyrkan i
kvadrat om man förutsätter att motståndet i arbetsstycke och luftgap är konstant. Värmen,
eller effekten, gör att arbetsstycket smälter och ju mer värme som tillförs desto mer material
blir värmepåverkat. Vid tillräckligt hög effekt per längdenhet bränner svetsen igenom
3
4
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materialet. Det är därmed önskvärt att använda så låg ström som möjligt utan inskränkningar i
svetsens egenskaper såsom hållfasthet, sprut och jämnhet på rågen. Beroende på strömmen
sker MIG-svetsning på olika sätt till följd av att droppar i den smälta elektroden reagerar
olika. Nersmältningen av elektroden sker framförallt genom ljusbågens värmeutveckling men
också till följd av den resistiva uppvärmningen i tråden. Nedan redogörs för olika metoder: 5
Kortbågsvetsning
Vid kortbågsvetsning är strömmen så låg i förhållande till trådmatningen att droppen inte
hinner lämna elektroden förrän kortslutning sker med arbetsstycket. När en droppe har
övergått till smältan bryts kortslutningen och en ny droppe bildas, förfarandet kan ske upp till
200 ggr/s. När kortslutning sker minskar motståndet i kretsen och strömmen stiger momentant
vilket får till följd att ljusbågen blir instabil och smälta kan skvätta på arbetsstycket (kallat
sprut). För att reducera sprut bör förhållandet mellan ström och trådmatning vara sådant att
kortslutningsfrekvensen blir så hög som möjligt.
Spraybågsvetsning
Vid högre strömstyrkor hinner inte droppen få kontakt med arbetsstycket innan den lämnar
elektroden. Den höga strömmen gör att elektromagnetiska krafter uppstår som drar det smälta
elektrodmaterialet mot arbetsstycket. Metoden kallas spraybågsvetsning efter storleken på
dropparna. Värmen är vid denna metod så hög att svetsning inte kan ske i tunnare gods än 5
mm. Svetsning i andra lägen än horisontalläget är olämpliga med denna metod då smältan i
regel är stor.
Pulsning
Om strömkällan ger en pulserande ström kan spraybågsvetsning erhållas vid lägre medelström
än vanligt. Metoden kallas ofta pulsad spraybåge och är fördelaktig genom att den ger lite
sprut och samtidigt lägre värmetillförsel än vid vanlig spraybågsvetsning. En strömfas består
ofta av 4 strömtoppar där de tre första värmer elektroden varpå en avslutande högre topp ger
tillräckliga elektromagnetiska krafter för att frigöra en droppe från elektroden. Genom
pulsning är svetsning i vertikalläge möjligt då värmetillförseln och därmed smältan är mindre
än vid vanlig spraybågsvetsning.
2.1.2 Svetslägen
Svetsning kan ske i fyra olika lägen; horisontalläge, liggande vertikalläge, underupp och
stående vertikalläge, se figur nedan. 6

Horisontalt
Liggande
vertikalt

Underupp

Stående
vertikalt

Figur 2.1-3: Svetslägen
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2.1.3 Synergikurva
Flertalet tillverkare av strömkällor för MIG-svetsning tillämpar synergikurvor vilket innebär
att endast trådmatning behöver ställas. Övriga parametrar följer synergikurvorna som anger
förhållandet mellan storheter som trådmatning, spänning samt pulstid och pulsfrekvens om
strömkällan stödjer pulsning. Optimal synergikurva väljs efter svetstråd och skyddsgas men
tillhandahålls ofta av leverantören. 7
2.1.4 Svetsegenspänningar
Vid svetsning uppkommer naturligt spänningar på grund av värmen som tillförs. Orsaken är
att det smälta materialet, vid avsvalning, får en högre värmekontraktion än övrigt material då
temperaturändringen är större. Deformationen är därmed i hög grad beroende av smältans
tvärsnitt och materialets längdutvidgningskoefficient. Vid avsmalnande drar materialet
närmast svetsens centrum ihop sig till dess att dragbelastningen motsvarar kringliggande
materials tryckbelastning. Materialet som stelnar sist är efter avsvalning belastat med en
tryckspänning som motsvarar sträckgränsen. 8
2.1.5 Svetsens egenskaper
Smältans egenskaper såsom djup (inträngning), bredd och höjd kan styras genom att ändra
förhållandet mellan svetsparametrarna. Optimalt är om inträngningen är stor samtidigt som
smältan i övrigt är liten vilket ger mindre deformationer. Inträngningen är i hög grad beroende
av energitätheten, det vill säga hur koncentrerad värmetillförseln är. En hög energitäthet ger
större inträngning och lägre råghöjd. Energitätheten är sin tur beroende av metoden som
används men kan även påverkas av elektrodutstick och svetsparametrar. Om elektrodutsticket
blir för stort fås en för stor resistivitet i tråden vilket sänker svetsströmmen och ger en bredare
råge i förhållande till inträngningen. 9

2.2 Plasmaskärning
Plasmaskärning bygger på att en ljusbåge (plasma) mellan en icke avsmältande elektrod och
ett arbetsstycke smälter material som sedan blåses bort av trycket i plasmagasen. Runt
utloppet för plasmagasen sitter en dysa som koncentrerar plasmastrålen. Dysan används också
för att tända ljusbågen genom att ström leds mellan elektrod och dysa.10

Figur 2.2-1: Plasmaskärning
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3 Företagsbeskrivning
Kapitlet syftar till att ge en övergripande bild av företaget Sapa vad gäller ägarbild, historik
och verksamhet.

3.1 Koncernen
Sapa grundades 1963 i Vetlanda av Nils Bouveng och Lars Bergenhem och då liksom nu var
verksamheten inriktad på strängpressning av aluminiumprofiler. Sedan grundandet har
ägarstrukturen varierat. År 1976 integrerades Sapa i Grängeskoncernen. I dagsläget har Sapa
Profiler två ägare, dels det norska konglomeratet Orkla som har majoritet, och dels den
amerikanska profiltillverkaren Alcoa.

Orkla
livsmedel,
tillverkningsindustri,
finansbolag

Alcoa

Sapa Holding

100%

Sapa Heat
Transfer
Omsättning 2006:
Anställda:

3
1,000

100%

Sapa Building
Systems
3
1,500

>50%

<50%

Sapa
Profiles
29 Mdr SEK
12,400

Figur 3.1-1: Sapas ägarbild och omsättning

Sapakoncernen utgörs av Profiles, Heat Transfer och Building Systems. Den största delen av
verksamheten är profiltillverkning som omsatte 29 Mdr SEK år 2006.

3.2 Sapa Profiler
Efter samgåendet med Alcoa har Sapa Profiler verksamhet i 18 länder och en omsättning på
30 Mdr SEK. I Sverige finns produktionsanläggningar i Vetlanda, Sjunnen, Brogård samt
Finspång. Den nordiska verksamheten omsätter cirka 3,4 miljarder SEK och har nästan 1400
anställda. Stora marknadssegment inom norden är byggnads- och masstransportindustrin (tåg,
fartyg) vilka tillsammans utgör cirka 55 % av försäljningen. Ett annat stort segment är hemoch kontorsinredning som utgör 12 % av omsättningen. Ikea är den största kunden inom detta
marknadssegment.
Grundverksamheten utgörs av strängpressning av aluminium och totalt har företaget 111
pressverk varav sex är belägna i Sverige. Av dessa sex är de två pressverken med
benämningen p5 och p6 belägna i Finspång. Pressverket p5 är företagets största i Sverige med
en götdiameter på 12,5 tum.
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4 Nulägesbeskrivning
Kapitlet syftar till att ge läsaren en inblick i hur tillverkningen av master gick till när
examensarbetet påbörjades. I kapitlet beskrivs tillverkningen av master i allmänhet och
konade master i synnerhet.

4.1

Produktgruppen master

Produktgruppen master består av konventionella master samt rullmaster. Konventionella
master utgörs av konade och okonade master där konade master kräver extra bearbetning.
Produkterna skiljer sig åt till funktion och utseende. Skillnaden mellan konventionella master
och rullmaster är att rullmaster har en hålighet i vilken seglet kan rullas in (se figur 4.1-1) och
i båtar med konventionella master placeras seglet runt bommen vid nedhissande.
Likränn
a

Figur 4.1-1: Generellt utseende för konventionella master respektive för rullmaster

Totalt finns 132 mastvarianter där längd och profil skiljer mellan varianter av respektive
produkt. I företagets materialplaneringssystem R/3 benämns varje mast med profilnummer
efter profilens utseende och sapamaterialnummer efter profil, längd och efterbearbetning.
Flera olika produkter kan alltså ha samma profilnummer men olika längder och
efterbearbetningar, profilnumret anger egentligen endast vilket verktyg som används i
pressen. Vid koning av master är det i huvudsak profilnumret som avgör
tillverkningsmetodik, d.v.s. koningen är oberoende av längden på masten. Däremot påverkar
längden på masten hanteringen i anslutning till och hanteringen i tillverkningscellen.
4.1.1 Konade master
Gruppen konade master utgörs av 36 varianter (sapamaterialnummer) med 16 olika
profilnummer. Operatörerna har egna benämningar på respektive mast för att enklare komma
ihåg profilerna. Längderna för respektive profil och operatörernas benämning ses i tabell
nedan.
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Koningslängd

Mastbenämning
C080 C087 C096 C106 C116 C126 C139 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11
1 200
x
x
x
1 500
x
x
1 800
x
x
2 500
x x x
3 000
x x x
3 500
x x
x
Tabell 4.1-1: Koningslängder

C080

Mastbenämning
C087 C096 C106 C116 C126 C139 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11
x
x
x
x
x x x x x x x x
x
x
x
x
x x x x x x x x
x
x x
x x

Mastlängd

8 500
10 500
x
11 000
11 900
12 000
12 400
16 000
17 000
17 700
18 500
19 000
19 500
20 000
Tabell 4.1-2: Mastlängder

x
x
x
x

x

x

Konade master har samma profilnummer som övriga konventionella master och den enda
skillnaden är just att de konas. Konventionella master har två principiella utseenden enligt
nedan.
Likränna

Markeringsspår

Figur 4.1-2: Principiella utseenden på konventionella master

Alla konventionella master har en likränna, även kallad segelränna, på den sida som i den
färdiga masten kommer att peka akterut på segelbåten. I likrännan löper en travare som
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används för att hissa segel i den färdigriggade masten. Konventionella master har också två
markeringsspår som kommit till på begäran av kunden och har som syfte att markera de två
punkter på profilen där tangenten pekar i båtens längdriktning, det vill säga där masten är som
bredast. Spåren används bl.a. för placering av sågsnitt vid koningen.

4.2 Prissättning
Priset per mast är variabelt och bestäms av flera fakrorer. I R/3 beräknas priset för pressning
packning, göt, leverans och administration. På detta läggs en vinstmarginal som varierar med
kund.
Vad gäller master har säljaren tagit fram ett system för prissättning som innebär att
produkterna tilldelats en baskvantitet, mindre ordrar än denna beläggs med en extrakostnad
som är proportionell mot avvikelsen i orderstorlek. Detta för att gynna större ordrar då
ställtiderna för pressen är höga. För konade master tillkommer dessutom en kostnad beroende
av koningens längd, denna kostnad har använts för att beräkna omsättningen vid koningen.

4.3 Hälsa, miljö och säkerhet
Sapa arbetar aktivt för att förbättra arbetsmiljön och de anställdas hälsa. Genom enkäter,
skyddsronder, arbetsplatsträffar och mätningar bedriver företaget kontinuerligt
arbetsmiljöarbete (SAM). Företaget rapporterar veckovis för varje avdelning antalet tillbud
och eventuell sjukfrånvaro.

4.4 Tillverkningsmoment
Konade master har en profil som varierar längs mastlängden vilket kräver extra bearbetning.
En strängpress ger 2-dimensionella detaljer (samma tvärsnitt över längden). Vid varmåldring
och eloxering härdas materialet och dess yta vilket komplicerar senare materialavverkning
och svetsning. Detta är anledningen till att mastkoningen sker vid Sapa och inte hos kund.
Även rullmaster kräver extra bearbetning i form av bortfräsning av en brygga (brytsteg) där
bryggan enbart har stabiliserande funktion vid strängpressningen.
Masttillverkningen omfattar produktion av bommar, rullmaster och konventionella master.
Bearbetningsstegen skiljer sig mellan dessa produkter enligt figur nedan.
Press
(p5)
1
1

Sträck (p5)
Bommar
2
Rullmaster
2
Konade
konv.
1
2
Master
Okonade
konv.
1
2
master
Figur 4.4-1: Bearbetningssteg

Såg
3
3

Omlastning Brytsteg
(L>14,5m)

3

(L>14,5m)

3

(L>14,5m)

Koning

Varmåldring Eloxering
4
5
4
6

4

5

6

4

5

5

De olika momenten vid tillverkningen efter press p5 är sträckning, kapning, koning/brytsteg
och åldring. Tillverkningen vid respektive moment styrs av produktionskort som erhålls via
MRP-systemet R/3. Produktionskorten följer produkterna genom fabriken.
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Masternas bearbetningsmoment skiljer sig åt genom att konade master skall konas och
rullmaster skall fräsas. Okonade konventionella master bearbetas inte efter kapning. I figuren
nedan visas en spagettikarta över konade masters bearbetning.
Sågning
och
korgning

Sträckning

Varmåldring

Eloxering

Pressning

Upp-rackning

Nedrackning
och packning

Buffertlager

Omlastning

Götlager

Mastkoning

Automatisk
Götkapning

Figur 4.4-2: Spaghettikarta för konade master

Pressning
Inledningsvis kapas aluminiumgöt till längder som ger så lite spill som möjligt. Göten i press
p5 har en diameter på 12,5 tum (317,5 mm) och genom tester har optimala götlängder för
respektive profil bestämts. Flera göt pressas efter varandra för att ge det önskade antalet
profillängder. Övergången till ett nytt göt ger en synlig skarv som sågas bort. Göten förvärms
i en induktionsugn på ett sådant sätt att främre änden på götet är varmast och bakre kallast och
detta görs för att jämna ut värmedifferensen som uppkommer vid pressning. Under pressning
griper en puller tag i profilen och drar samtidigt som pressen trycker götet genom containern
och strängpressningsverktyget. Pullern sågar samtidigt profilerna i skarven som bildas vid
varje götbyte. Vid sågning greppar en likadan hållare profilen och drar i samma takt som den
första. Vid pressning av master kasseras alltid första masten till följd av dålig ytfinish.
I anslutning till pressen finns en sträckmaskin som griper tag i profilens båda ändar och drar
den för att få den rak. Operationen ger märken på profilen varför profilen inte sågas till rätt
längd direkt i pressen.
Kapning
Efter pressen transporteras profilerna på roterande rullar monterade på bordet till en
bemannad såg där profilerna kapas till rätta längder. De färdigsågade profilerna transporteras
därefter på samma sätt till korgar i vilka de rullas ner automatiskt eller manuellt beroende på
profillängd. Master längre än 14,5 m kan inte hanteras automatiskt utan läggs i korgar av 2
operatörer med hjälp av travers. Den manuella hanteringen tar längre tid än den automatiska.
Vid byggnationen av anläggningen tillverkades inte profiler som var längre än 14,5 m och av
denna anledning är cellen inte anpassad till längre profiler. Långa master kräver avsevärt mer
operatörstid än de kortare och anledningen är hanteringen efter sågen. Efter sågning
transporteras profilerna i korgar med hjälp av vagn. Beroende på behov mellanlagras korgarna
i ett taklager eller i ett buffertlager vid efterföljande bearbetningscell. Merparten av profilerna
ska åldras i åldringsugnar för att därefter packas och placeras i utlager.
Master transporteras från sågen genom att korgarna ställs på en vagn som sedan körs till en
omlastningsstation. Därefter hämtas korgarna av en travers för att placeras i buffertlager vid
10

åldringsugnen för master. Traversen används vid all transport mellan cellerna för åldring,
koning, brytsteg och eloxering.
Mellanlager
Vid åldringsugnen för master placeras korgar som skall till och från åldringsugnen, koningen,
eloxeringen eller brytsteg. Korgens nästa station anges genom att kort med olika
färgmarkering fästes på korgen. Grönt kort anger att korgen kommer från åldringsugnen, rosa
att den väntar på åldring och guld att den ska till koning. Hanteringen sköts av personal vid
mastavdelningen eller eloxeringsavdelningen beroende på aktuell arbetsbelastning.
Mastkoning
Korgar med master hämtas från mellanlager och placeras i anslutning till cellerna varpå
operatörerna laddar önskad cell manuellt. Det finns tre celler och de skiljer sig åt till funktion
och utförande. Cellerna kan liknas vid fixturer med verktyg för fasthållning av masten.
Koning 1 hanterar äldre master där kilurtag bara sågas på en sida. Efter kilsågning pressas
masterna för att därefter TIG-svetsas. Produkterna som tillverkas är reservmaster och
efterfrågan är liten. Master för nyproducerade båtar konas undantagslöst i de nyare fixturerna
Koning 2 och Koning 3. Vid Koning 2 och Koning 3 används MIG-svetsning för
hopfogningen av de sammanpressade delarna på masten. Mastkoningen beskrivs i detalj i
kapitel 4.5.
Åldring
Varmåldringsugnen för master är liksom övriga ugnar belägna ca 3 m ovanför golvnivån och
vilar på ben. Ugnen matas underifrån via en lift på vilken korgar med master placeras under
drift. Som mest kan 3 korgar laddas på liften. Temperatur och tid bestäms av legering och
produktens användningsområde. Samtliga master är av legeringen 6005A varför samma
program körs för alla master. Master åldras under 300 min vid en temperatur av 180 °C.
Eloxering
Korgar med master eller bommar hämtas manuellt med travers från mellanlagret vid
åldringsugnen. Korgarna placeras sedan bredvid eloxeringen där masterna spänns upp en och
en i rack som är monterade i en bom. Antalet profiler per rackpar varierar beroende på typ av
rack som i sin tur är anpassade till profilhöjden. Mellan rack och profil fästes mellanlägg som
beror av profiltyp. För uppspänning av konade master används ett T-format mellanlägg som
fästes i likrännan.
Över eloxeringskaren löper en travers som greppar bommar med profiler och transporterar
dessa mellan de olika karen. De olika karen är: avfettning, betkar, varmskölj, betskölj 1 och 2,
anodisering, anodskölj 1 och 2 samt eftertätning. Tidsåtgången varierar med ytan som skall
eloxeras vilket i sin tur beror av hur många master/bommar som får plats i racket.

11

4.5 Mastkoning
Koning av mastprofiler kan förenklat beskrivas som tre huvudmoment enligt nedan:
1. Utsågning av kilformade urtag i toppen på masten.
2. Sammanpressning av urtagens sidor.
3. Sammanfogning av sidorna.
På Sapa åstadkommes ovanstående moment genom utsågning av kilar med en vinkelslip,
mekanisk hoppressning och slutligen sammanfogning med MIG-svetsning. Ytterligare
moment tillkommer och beror på produkttyp och koningsfixtur.
Det finns tre fixturer för koning av master, Koning 1, Koning 2 och Koning 3. Koning 1
tillverkar cirka 1 order om året och är därmed mindre prioriterad. Vid projektets början
förelåg ingen tillverkning i Koning 3 på grund av att delar av utrustningen saknades. Masterna
som är tänkta att konas i Koning 3 är nya produkter med andra koningslängder och
profilutseenden än de i Koning 2. Det finns dock möjlighet att tillverka dessa master i Koning
2:an utan större förändringar i utrustningen.
1

1: koning 2
2: koning 3
3: Brytsteg
4: In/ut-lager
5: Riktning

5
4
3

2
Figur 4.5-1: Layout över mastavdelningen
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4.5.1

Utrustning

Koning 2
Fixturen utgörs av ett stativ (4,20x2,70x0,7) i vilket små kugghjul är monterade, med ett
kugghjul i varje ben. Två av kugghjulen är kopplade till en pneumatisk motor och som i sin
tur driver två större kugghjul som används för att rotera masterna. Mellan kugghjulen sitter
två bommar där den ena är fastskruvad och den andra ledad mot skruvarna i kugghjulen.

6

7

3
1

4

2
5

1: Främre bom
2: Bakre bom
3: Främre verktyg
4: Bakre verktyg
5: Kugghjul
6: Inst. Främre bom
7: Skenvagn

Figur 4.5-2: Koning 2

Bommarna benämns bakre respektive främre bom efter mastens fram- och baksida. Den bakre
bommen är den som är fixerad i kugghjulen. I bommarna sitter fyra skenor varav två skenor
är monterade i varje bom. Skenorna i den främre bommen är fastskruvade medan de i den
bakre bommen kan böjas genom att förflytta infästningarna i bommen. Mellan skenorna i
respektive bom sitter vagnar som är lagrade i skenorna med linjärkullager.
För att fixera masten används verktygspar bestående av aluminiumramar runt vilka plast är
formgjutet. Verktygen är dedicerade en specifik mast och totalt finns åtta verktygspar för
Koning 2. Verktygen benämnes hädanefter främre och bakre verktyg efter den sida på masten
de trycker mot.
Vid fixering av mast används en likrännehållare som trycker masten mot bakre verktyg, detta
för att masten inte kan trycksättas av främre verktyg vid utsågning av kilarna.
Likrännehållaren utgörs av en järnstång i vilken fyra gängstänger är fastsvetsade, dessa löper
genom hål i verktyg och bakre bom och skruvas fast med muttrar på bommens utsida.
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Bakre fixturverktyg
Likrännehållare
Bakre bom

Figur 4.5-3: Bakre bom, likrännehållare och verktyg

Vid svetsning används ett rotstöd som placeras på insidan av masten och har som syfte att
leda bort värme, motverka genombränning samt fixera fogens två sidor i samma nivå.
Rotstöden är liksom verktygen anpassade till en specifik mast med ett undantag där samma
rotstöd används för flera masttyper.

Figur 4.5-4: Rotstöd

Koning 3
Stationen har samma principiella utformning som Koning 2 med några skillnader. Fixturen är
mindre och försedd med hjul vilket möjliggör förflyttning. Storleken begränsar möjliga
profilstorlekar och koningslängder. Maximal koningslängd begränsas av gejdens slaglängd
och verktygshållarens utbredning i skenans riktning. Profilhöjden begränsas av avståndet
mellan bommarna och fixturverktygens tjocklek. Maximal koningslängd (Lt) är 1500 mm och
maximal profilhöjd (z-mått) är 180 mm.
Till skillnad från Koning 2 har fixturen endast en öppen ände. Den öppna änden utgörs av en
cylinderskiva med spår längs hela omkretsen. Spåren löper i två små hjul fästa i stativet och
möjliggör därmed rotation av fixtur och mast. I den slutna änden är fixturen lagrad i en vanlig
axel.
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Figur 4.5-5: Koning 3

Viktiga skillnader gentemot Koning 2 är att bommarna är ersatta av en ram och skenorna av
en gejd. Gejden är fäst i en led kring vilken den kan roteras, i andra änden på gejden
(toppänden) löper ett spår med samma längd som kilens breddmått vid toppen (GAP), i detta
spår fixeras gejden mot ramen med en skruv. Genom att flytta gejden mellan spårets två
ändlägen blir inställningen vid sågning snabb. Systemet medför dock att endast raka snitt kan
åstadkommas.

Ram

Led

Gejd

Spårinställning

Figur 4.5-6: Spår för inställning av gejd

Fixturverktygen är i Koning 3 utförda på samma sätt som i Koning 2 men däremot är
likrännehållaren annorlunda utformad. Hållaren i Koning 3 har formen av ett rätblock och är
belagd med hårdplast. Den är också betydligt kortare än likrännehållaren i Koning 2, cirka
400 mm.
Rotstödet för svetsningen har samma utförande som de som används i Koning 2 med
skillnaden att det spänns ut med en pneumatisk cylinder istället för att skruvas ut. Tanken är
att samma rotstöd ska användas för alla master i Koning 3 men i nuläget måste dock de
minsta masterna svetsas utan rotstöd. Anledningen till att rotstödet är pneumatiskt är att det
måste införas från mastbotten då fixturen begränsar åtkomligheten i toppen och tryckluft är
enklare att överföra över en längre sträcka i jämförelse med annan mekanik.
Svetsutrustning
Svetsaggregaten som används är av märket Esab Aristo och trådmatningsenheten har
benämningen Meka 44. Svetsutrustningen kan ställas mellan svetsning i pulsad spraybåge
eller i kortbåge. Strömkällan har rak karakteristik och spänningen ändras efter trådmatningen i
intervall av storleken 0,5 m/min. Sambandet är inte linjärt utan spänningsändringen avtar med
stigande trådmatning. Pulstiden och frekvensen vid pulsning ställs automatiskt efter
strömkällans synergikurva.
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Elektroden är ansluten till pluspol och har en diameter på 1,2 mm. Beteckningen är OK 18.16
vilket är en leverantörsbeteckning på AlMg4,5Mn. Skyddsgasen som används är argon.
Handverktyg
Till båda fixturerna används vinkelslipar för utsågning, fräsning, slipning och putsning.
Verktygen, frånsett svetspistol, är fast monterade i hållare som kan spännas fast i vagn/löpare.
I Koning 2 finns två verktyg för utsågning, dessa är monterade i hållarna med motsatt
orientering, anledningen är att sågning sker från både fram- och baksida samt att sågtänderna
måste gå i ingrepp från utsidan, se figur nedan. Hållarnas utstick från bommen kan ställas
genom justerskruvar i vagnen.

Figur 4.5-7: Såg och såghallare i koning 2

I koning 3 fixeras hållaren i vagnen med bestämt utstick, justering mellan olika master görs
genom att placera brickor mellan hållare och vagn. Genom att all utsågning sker från samma
sida samt att verktygshållarna har två fästen kan samma såg användas vid samtliga snitt.

Figur 4.5-8: Såg och såghållare i Koning 3
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4.5.2 Arbetsmoment i Koning 2
I denna cell bearbetas master med större profiler än de i Koning 3. Skenorna för sågning och
svetsning är inte linjära utan lätt välvda.
Momenten som krävs är följande:

Laddning
Masten hämtas från en korg, placerad i anslutning till cellen, med hjälp av två kranarmar som
styrs separat. Därefter läggs masten på två rullstöd och körs in i fixturen. Mastens likränna
träs på likrännehållaren som därefter skruvas åt så att mast fixeras mot bakre verktyg, se figur
4.5-9.

y
x

z

Likrännehållare
Bakre verktyg
Figur 4.5-9: Laddning

Inställning av främre bom
När masten är fixerad i fixturen sätts jordkabeln fast. Kontakten som är anpassad till mastens
likränna skruvas mot denna med hjälp av en skruv som är i ingrepp med bakre bom. Därefter
ställs främre bom efter direktiv som gäller för specifik masttyp. Skenorna är fixa i bommen
och inställning görs genom att bommen justeras med mässingsmuttrar som är lagrade i
fixturen. I muttrarna som är placerade vid främre boms båda ändar löper gängstänger som är
fastsatta i kugghjulen, se figur nedan. Inställning av skenorna i den bakre bommen görs endast
vid omställning.

Figur 4.5-10: Inställning av främre bom
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Figur 4.5-11: Mutter för inställning av främre bom.

Utsågning av kilar
När masten är fixerad roteras fixturen så att z-axeln pekar i horisontalplanet, därefter fästes
såghållare med såg i skenlöparen/vagnen och såghållarens längd ställes så att sågklingan
träffar mastens markeringsspår vid den punkt där snitten skall mötas, se figur 4.5-13. Därefter
kopplas skenlöparen (vagnen) fast i remdriften och motorn ställs på önskad hastighet. Vid
utsågning av kilarna sågas det främre snittet först då framsidan inte är fixerad efter utsågning.

Mast

Figur 4.5-12: Inställning av verktygshållare

Det främre snittet sågas fram till den punkt där kilens storlek på specifik skärritning motsvarar
sågklingans tjocklek som är 2 mm, se figur 4.5-13. Denna punkt är markerad på det främre
verktyget för att förenkla inställning. Vid utsågning av det bakre snittet används en likadan
såg men som är vriden 180° i sin hållare för att tänderna ska gå i ingrepp uppifrån.
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GAP(Lt)=2 mm

Koningsstart, x = 0
z

Främre
snitt

GAP

Markeringsspår

x

x = ca 300 mm

Bakre snitt

Koningslängd, Lt =1,2; 1,5; 1,8; 2,5; 3,0; 3,5 m

Figur 4.5-13: Sågningsmetodik

När kilen är utsågad roteras fixturen varpå högra kilen sågas ut på samma sätt som vänstra.
Efter att kilarna är utsågade kapas toppbitarna av för att senare användas som tillsatsmaterial
vid svetsning. Detta för att spalten är för bred vid koningens början.
Hoppressning av mast
När kilarna är utsågade blåses spånor bort med tryckluft och ett rotstöd förs in i masten. Detta
stöd har de två uppgifterna att dels ge mottryck och dels att förhindra svetslågan från att
bränna igenom godset. Rotstödet i denna cell är mekaniskt och expanderas genom en
skruvmekanism. Expanderingen måste ske innan hoppressningen av masten för att man ska
kunna kontrollera om stödet hamnat rätt. När rotstödet är injusterat trycks masten ihop genom
att en kloss placeras bakom främre verktyget och genom hoptryckande av den främre
bommen. Detta sker med hjälp av samma muttrar som används vid inställning av fixturen.
Tillsatsmaterial från de avklippta kilarna läggs in där koningen börjar och där fogen är
bredare än önskat.

Figur 4.5-14: Hoppressning i koning 2
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MIG-svetsning
Normalt sker ingen fogberedning och I-fog används men vid tjockare material fräses skarven
med en handdriven fräs som ger en Y-fog. Därefter slipas oxidskiktet runt skarven bort med
en handdriven slipmaskin. Svetspistolen fästes därefter på den skena som är fäst i bakre
bommen och därefter kan den ena sidan svetsas. Masten vänds sedan för svetsning av den
andra sidan och svetspistolen fästes i den bakre bommens andra skena. Svetsningen sker med
pulsad spraybåge och svetspistolen matas framåt med samma remdrift som matar sågen. I
slutet av kilen krävs extra tillsatsmaterial till följd av att masten inte är helt hoppressad där.
Efter svetsning putsas masten runt svetsen och rotstödet tas bort.
Trådmatning och spänning ställs in för masttypen som skall svetsas och värdena finns angivna
i en tabell i tillverkningsunderlaget. Vid inställning av trådmatningen följer spänningen
synergikurvan som är förinställd i svetsaggregatet. Svetshastigheten regleras genom motorn
som driver remmen och detta sker ”på känn” av svetsaren. På grund av att regulators
inställningsvred är fast placerat försvåras reglering under svetsningen.
Plundring och Riktning
Innan masten rullas ut ur fixturen skruvas den främre bommen ut och likrännehållaren lossas.
Masten lyfts därefter över till två stöd och toppen placeras på ett riktbord. Vid riktning i
höjdled (z) läggs ett stöd i likrännan för att inte deformera läpparna. Den punkt på masten runt
vilken man vill rikta placeras mot kanten på bordet och masten spänns fast i ett av stöden.
Därefter spänns masten fast i en hävarm med hjälp av en tygögla. Hävarmen trycks sedan
nedåt med hjälp av en pneumatisk kolv, se figur nedan. Operatören noterar med hjälp av en
linjal som är placerad stående på golvet hur långt han förde hävarmen för att därefter vid
behov rikta ytterligare. Små ökningar av rörelsen görs då vid varje försök. Riktningen i
breddled (y) görs på samma sätt som vid riktning i höjdled med skillnaden att stödet för
likrännan har ersatts av ett skydd av skumgummi placerat vid kanten på riktbordet.

Riktbord

Stöd för
likrännan

Pneumatikcylinder

Figur 4.5-15: Riktning

Masten är vid riktning fastsatt i stödet närmast riktbordet. Vid riktning i z-led är masten
fastspänd med ett verktyg av trä med samma form som masten. Detta används för att undvika
bucklor. Vid riktning i z-led används endast en stödarm som är fast i stödet och kan ställas
höjdmässigt.
4.5.3 Arbetsmoment i Koning 3
Koning 3 är tänkt att användas för mindre master med andra koningslängder än övriga master.
Fixturens begränsade storlek gör att den maximala koningslängden endast är 1500 mm.
Arbetsmomenten liknar de som utförs i Koning 2 men vissa skillnader finns:
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Laddning
I Koning 3 finns endast en kran för förflyttning av masterna och anledningen är att masterna
är lättare i denna fixtur. Fixturen laddas genom att masten träs på likrännehållaren mot ett fast
ändläge i vilket en jordkontakt är monterad. Jordningen sker därmed direkt vid
laddningsoperationen.

Mast

Kontakt

Figur 4.5-16: Kontakt

Inställning av gejd
På grund av att gejden bara har två lägen behövs ingen inställning utöver förflyttningen av
ändlägena. Inställning behöver därför bara göras vid omställning.
Ändlägen

Figur 4.5-17: Ändlägen för gejdens justering

Utsågning av kilar
Såghållarens längd kan inte ställas utan anpassas till masttypen genom att brickor läggs
mellan vinkelslip och hållare. Svetsaren monterar sågen och sågar ut kilen genom att såga
främre snittet och därefter ställa gejden för sågning av bakre snittet.
Hoppressning
Hoppressningen av masten åstadkommes helt manuellt genom att det främre verktyget trycks
mot det bakre med hjälp av skruvar som är i ingrepp med ramen. På skruvhuvudena sitter
rattar vilket förenklar för operatören att göra hoppressningen.
Rattar för hoppressning

Figur 4.5-18: Hoppressning i Koning 3
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Svetsning
Efter att masten pressats samman placeras ett rotstöd i masten. I vissa fall måste detta placeras
och spännas ut innan hoppressningen. Rotstödet måste föras in från botten på masten då
ramen blockerar toppens öppning. Rotstödet har ett liknande utförande som de som används i
Koning 2 med skillnaden att det spänns ut med pneumatisk. Rotstödet förs in i masten med
hjälp av en lång stav som trycker in rotstödet mot toppen. När rotstödet är fixerat slås
tryckluften på.
Svetsdata för denna fixtur saknas men kommer att tas fram i takt med att tillverkningen
påbörjas. I övrigt sker svetsningen på samma sätt som vid Koning 2, med pulsad spraybåge.
Plundring och riktning
Riktning är betydligt enklare vid Koning 3 jämfört med Koning 2. Förklaringen är att
profilerna är mindre och därmed kan riktas för hand mot ett mindre riktbord.
4.5.4 Omställning
Förfarandet vid omställning skiljer sig mellan fixturerna, bland annat till följd av att
skenornas geometri är olika med raka skenor (gejd) i Koning 3 och böjda i Koning 2.
Gemensamt för de båda fixturerna är att fixturverktygen byts.
Koning 2
Vid omställning lämnas först korgen med de färdigkonade masterna vid åldringsugnens
mellanlager. En ny korg hämtas därefter. Ibland krävs omflyttning av korgar som är placerade
ovanför den önskade korgen. Hanteringen sker med travers. När en korg har hämtats byter
operatören fixturverktygen och placerar en mast i fixturen. Den främre bommens skena ställs
som vanligt in efter direktiv som anges i stationens pärm. En skillnad vid omställning är att
operatören gör en markering vid det främre snittet. Markeringen görs genom att hålla en
bläckpenna tryckt mot sågklingan med en sådan längd på såghållaren att sågklingan möter
markeringsspåret vid den punkt där snitten skall mötas.
När det främre snittet markerats ställs den ena av bakbommens skenor mot markeringen efter
en tabell som finns angivet i stationens pärm. Skenorna ställs genom att skenans fästen
skruvas in eller ut. Fästena är placerade med varierande inbördes avstånd och består av
skruvförband med två skruvar, en som trycker och en som drar, se figur 4.5-19. I samband
med att bakbommens vänstra skena ställs om görs en liknande justering av skenan på den
andra sidan bommen. Detta måste göras för att infästningspunkterna på respektive sida
påverkar varandra. Tillvägagångssättet upprepas för skenorna på högra sidan och får ibland
upprepas till följd av skenornas påverkan på varandra.

Figur 4.5-19: Skeninställning för den bakre bommen
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Koning 3
Inledningsvis byts fixturverktygen ut för att passa den nya masttypen som skall konas.
Därefter ändras gejdinställningen genom att slaglängden på spåret i gejden ställs med hjälp av
skruvar.

Figur 4.5-20: Spårbegränsning

Om masttypen som skall tillverkas har en annan koningslängd än den föregående måste även
gejdens led flyttas längs fixturens ram så att rotation av skenan sker runt den punkt där
mastens konade del börjar. Detta görs genom att flytta leden längs ramen till borrade hål
anpassade till koningslängderna 1200 eller 1500 mm.

Figur 4.5-21: Gejdens led

Verktygshållarnas längder är inte ställbara i koning 3 vilket innebär att brickor måste placeras
i fästet mellan löpare och hållare för att ställa in sågens/svetspistolens position i förhållande
till masten. Ett annat alternativ är att lägga ett mellanlägg mellan fixturverktyg och ram. För
de mindre masterna används både mellanlägg och bricka.
4.5.5 Arbetsorganisation
Mastavdelningen, som består av stationerna Brytsteg och Koning har sex anställda, två som
arbetar med Brytsteg och tre som arbetar med koning och slutligen en operatör som TIGsvetsar diverse arbeten. Arbetskraften är flexibel och kan flytta mellan de olika stationerna
men på grund av att Koning kräver svetsutbildning saknas ersättare vid sjukfrånvaro. Däremot
kan operatörerna vid Brytsteg avlasta svetsarna vid arbetsbrist, framförallt med hjälp vid
hanteringen av master.
De tre svetsarna som arbetar med koning är i dagsläget uppdelade mellan fixturerna med två
man vid Koning 2 och en man vid Koning 3. De är flexibla och kan vid behov flytta mellan
fixturerna. I nuläget är arbetet uppdelat i 2-skift vid Koning 2 och 1-skift vid Koning 3.
Efterfrågan styr hur bemanning och skiftgång sker.
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4.5.6 Krav och toleranser
De toleranser som påverkar koningen avser svetsen samt mastens form vid toppen. Svetsens
toleranser visas i figur 4.5-23.
Höjdskillnadstolerans mellan bakre och
främre profilvägg
Max/min-avvikelse på profilens
längdsmått vid toppen
Svetsens höjdmått samt tolerans
Svetsdjup, S
Maximal bredd på svetsråge:
Bredd på den totala slipytan
Knottror vid sidan av svetsen
Mörk kant längs sidan av svetsen
Noteringar angående släta ytor på
svetsen inuti masten
Parabelform
Färgavvikelser på svetsen
Segelränna
Figur 4.5-22: Toleranser

max 15 % av väggtjockleken
+/- 2 % av det nominella längdmåttet vid toppen
Höjd råge obearbetad svets mätt 90 grader från mastytan: min
25% av väggtjockleken, max 50%. Avvikelse längs fogens hela
längd: max +/-15% av vt
Max 1*vt, min 0,75*vt
2,5*vt
max 30mm, min 20mm
får ej förekomma
får ej förekomma
Inre kant gradas före svetsning
Knäck på kurvan får ej förekomma. Konvex form hela vägen
så lika mastens färg som möjligt
se separat blad

För toleranser som gäller mastens form för den konade delen är rakhetstoleransen den
väsentliga. Rakhetstoleransen är indelad i z- resp. y-led, se figur nedan. Avvikelsen i z-led får,
över hela koningslängden, endast uppgå till Lt/1000 med en maximal lokal avvikelse på 0,4
mm per 400 mm. Avvikelsen får dessutom bara vara i en riktning, se figur 4.5-23. I y-led får
avvikelsen uppgå till Lt/500. Toleransvärden på lokal avvikelse saknas.

Figur 4.5-23: Avvikelse

Toleranserna på masternas skevhet är samma för konade respektive okonade master. Den
lokala skevhetstoleransen är 0,75° per meter. Den totala skevheten beräknas med formeln:
Total tillåten skevhet = 3° + (L - 12) x 0,25°, där L är mastens totala längd.
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5 Analys
Kapitlet redovisar data relaterad till koningen av master såsom ritningar, tidsstudier mm.
Kapitlet redovisar också de problem relaterade till koningen av master som identifierats.

5.1 Orderstorlekar
Genom att beräkna medelvärdet för alla order som inkommit sedan 2003 har den
genomsnittliga orderstorleken beräknats. Det som är intressant för examensarbetsuppgiften är
dock hur många master som i genomsnitt körs mellan varje omställning. Vid beräkningen har
ordrar med samma masttyp summerats om de ligger inom 14 dagar. Den genomsnittliga
batchstorleken blir cirka 20 master med denna metodik.

5.2 Tidsstudier
För att få en uppfattning om den effektiva tidsåtgången för koning av master har tider tagits
för olika master. Även arbetsoperationerna har uppmätts för att lokalisera tidskrävande
moment. För att undersöka hur tidsåtgången är beroende av faktorer som koningslängd och
godstjocklek har mätningar gjorts på master med varierande värden på dessa storheter.
Masterna som studerats är C106, C3, C6, C7, C8 och C10. Merparten av mätningarna är
gjorda innan starten för arbetet av produktionstekniker Anders Davidsson, handledare för
arbetet.
Koningen består av arbetsoperationerna som visas i tabell 5.2-1. En del operationer krävs inte
för samtliga master och då har de getts värdet noll. De moment som endast tar några sekunder
har också getts värdet noll. Med tidsåtgång menas genomsnittlig tidsåtgång för masterna som
tidstuderats. Viktning med avseende på efterfrågan har inte gjorts.

3

Syna masten. Kolla likrännan

3

Fila änden på masten

1

Skjuta in mast i verktyg

3

Sätta fast jordkabel

1

Fixera mast med mutterdragare

2

Vända mast till liggande

1

Ställa in bom 1 och bom 2

2

Ställa in såg 1 och såga

2

Ställa in såg 2 och såga
2
Ta bort kilen, kapa toppen till
fyllning
1

Op.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

11
29
12 vända masten
30
2
13 Ställa in såg 1 och såga
31
2
14 Ställa in såg 2 och såga
32
2
15 Ta bort kil, kapa toppen
33
1
16 Blåsa bort spånor
34
2
17 Tvätta rotstöd
35
3
18 Stoppa i rotstöd och fixera
36
2
Tabell 5.2-1: Arbetsmoment och tidsåtgång

Moment
Trycka ihop masten

2

Vända masten

0

Ställa in fräs och fräsa

2

Vända masten

0

Slipa bort oxid

2

Vända masten

0

Stoppa i fyllning

1

Montera svetspistol

0

Ställa in svets

2

Ta på utrustning

2

Svetsa

3

Montera ner svetspistol

1

Putsa av svets

4

Vända masten

3

Ställa in fräs och fräsa

0

Vända masten

0

Slipa bort oxid

2

Vända masten

0
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Op.
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Moment

47
48
49
50
51
52

Ta ur rotstöd

Stoppa i fyllning
Montera svetspistol
Ställa in svets
Svetsa
Ta av utrustning
Montera ner svetspistol
Putsa svets
Vända mast
Köra ut bom
Vända mast

Tidsåtg

Hämta travers. Lyft upp en mast

Tidsåtg

Moment

Tidsåtg

Op.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
1
2
3
1
2
3
1
1
1

1
2
Lossa mast med mutterdragare
2
Dra ur mast
Hämta travers,lägga mast på riktbänk 4
17
Rikta mast+puts+ kolla likränna
3
Hämta travers och skifta masterna

Den genomsnittliga tidsåtgången för masterna som studerats var 109 minuter och hade en
spridning mellan 54 minuter för C106 och 134 minuter för C10 vilket tyder på att
maststorleken påverkar tidsåtgången.
Efterfrågan på respektive masttyp har inte använts för att vikta tiderna vilket ger mätningen
mindre relevans vid jämförelser med annan tillverkningsmetodik. Mast C10 med låg
efterfrågan har därmed fått större påverkan på den genomsnittliga tidsåtgången än vad som
speglar verkligheten. En viktning hade dock varit svår att åstadkomma då efterfrågehistorik
saknas för masterna i Koning 3.
Tidsåtgången för olika huvudmoment ger en bild av vad som påverkar den totala tiden mest.
Mätningarna visar att operationer som är relaterade till svetsning (op. 25-31 och 37-43) är
mest tidskrävande följt av riktning (op. 51) som är den operation med den största enskilda
tidsåtgången, se tabell nedan.
Genomsnittlig tidsåtgång
Huvudgrupp
Ingående operationer.
Förflyttning av mast
1,4,49,50,52
Svetsrelaterat
5,25-33,37-43
Svetsning
29, 40
Justering av bom
8
Justering av svetshållare
26,27,39,38
Sågning/fräsning
3,9,10,11,13,14,15,21,23,33,35
Avsyning
2
Fastspänning
6,19,48
Riktning
51
Övrigt
7,12,16,17,18,20,22,24,32,34,36, 44-47
Totalt
Tabell 5.2-2: Tidsåtgång för huvudmoment

minuter
13
28
5
2
6
15
3
5
17
10
109

andel
11,9%
25,2%
4,7%
1,7%
5,5%
14,1%
2,8%
4,1%
15,7%
9,5%

Tidsåtgången för koning av master varierar med masttyp där storheter som godstjocklek och
koningslängd troligen har störst påverkan. Även operatören som arbetade vid mättillfället
påverkar förmodligen tidsåtgången. Beräkning av korrelationen mellan tidsåtgång och
storheter relaterade till masttyp tyder på att godstjockleken och mastens profilstorlek påverkar
tidsåtgång mest, se tabell 5.2-3 nedan. Däremot tycks tiden för svetsning vara relativt
oberoende av masttyp.
Korrelation, mast<-->tidsåtgång
Svetsning
Koningslängd 0,434926455
Godstjocklek
0,592102314
Profilhöjd (x)
0,500249387
Profillängd (y) 0,539836996
Tabell 5.2-3: Korrelation

Utsågning/Fräsning
0,572200687
0,745076705
0,690051049
0,74246757

Riktning
0,760561
0,878941
0,832451
0,845824

Tidsåtgången för de enskilda masterna ges av Bilaga G.
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Totalt
0,749077
0,867884
0,819203
0,838217

5.3 Stillestånd
Operatörerna redovisar efter varje skift hur lång tid som används för att producera master
samt orsaker till stillestånd. Data för Koning 3 är ointressant då fixturen har haft
barnsjukdomar, ett exempel är att rotstöd har saknats och ett annat exempel är att justering av
gejdens spårinställning krävts. Genom att summera den redovisade effektiva arbetstiden i
Koning 2 över året (jan-sep) och dividera med antalet skift har den värdeskapande tiden
beräknats. Med värdeskapande tid menas här den tid som används aktivt för att kona master.
Icke värdeskapande moment som krävs för koning är därmed också medtagna. Data finns
fr.o.m. 2 januari, 2007 och denna sammanställdes i september 2007.
Totalt
Värdeskapande tid i
koning 2 (minuter):
Antal skift vid koning 2*:
Värdeskapande tid/skift i
koning 2 (minuter):

Jan

58103 8433
221

31

Feb mars

Apr

Maj Jun

7320 9525 3625 10455
25

33

19

46

425
3

Jul Aug

Sep

0 6990 11330
0

30

35

263
=4 h 24 min

*= Endast de skift som koning 2 varit
belagd, data är hämtat från dokumentet
mastkoning 070102
Tabell 5.3-1: Värdeskapande tid

Den värdeskapande tiden per anställd och skift var 4 h och 24 min (=57%) för tidsperioden
januari till september. Den framräknade tiden speglar hur stor del av skiften som använts för
att aktivt kona master när koning 2 varit belagd. Övriga 3 h och 16 min beror av flera faktorer,
stillestånd på grund av reparation, traverskörning och troligen också arbetsbrist.
I dokumentet avvikelser i koning fås en bild av vad stilleståndstiden består av. Stillestånd som
beror av fel på utrustning är redovisade som stopp i maskin medan stillestånd som utgörs av
annat arbete går under benämningen arbeten utanför koning. Data som presenteras nedan rör
perioden 1 jan – 16 sep 2007 där vecka 26-32 inte är medräknade då bemanningen inte var
full.
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Figur 5.3-1: Stopp i maskin under tiden 1 jan-16 september 2007 med veckorna 26-32 frånräknade
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Arbeten utanför koning

Figur 5.3-2: Arbeten utanför koning under tiden 1 jan-16 september 2007 med veckorna 26-32
frånräknade

Totala arbetstiden utanför koning som redovisades var 392 h under perioden vilket
tillsammans med stopp i maskin utgör 475 h. Merparten av dessa timmar har använts för
förbättringar, möten och avlastning i övrig produktion. Om dessa poster, som bör ses som
nödvändiga, dras av från den totala avvikelsetiden fås en ungefärlig avvikelse på 173 h vilket
är lite. Om antalet skift under perioden sätts till 221 (samma som vid beräkning av
värdeskapande tid) fås en avvikelse på 47 minuter per skift vilket inte alls stämmer med den
värdeskapande tiden som beräknats. Vad detta beror på är svårt att säga men en anledning kan
vara att redovisningen är noggrannare i dokumentet mastkoning 070102 eftersom detta
uppdateras efter varje skift medan avvikelser i koning uppdateras veckovis. En annan
anledning kan vara att arbetet är hantverksmässigt vilket medger lite mer pauser än vad en
taktad produktion gör.
En slutsats som kan dras är att maskinen bör bli mer stabil, gängpaj och skrotning av master
bör reduceras medan felet elfel får ses som en engångsföreteelse.

5.4 Kassationer
Företaget redovisar kassationer vid mastavdelningen på samma sätt som för skrotet vid
pressen, det vill säga som något som kommer naturligt och därmed inte ses som en direkt
kostnad. Kassationskostnaderna har därför fått uppskattas. I denna version av rapporten
redovisas inga kassationskostnader.
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För att beräkna kostnaden för kassationerna har följande formel använts:
4

C = ∑ ((v press − v skrot ) × mi +ni × v koning ,i )
i =1

där i står för skrottyp, mi är vikten av i, ni är antalet master av skada i och v står för värdet
efter pressning eller värdet av koning.

5.5 Ritningar
För att undersöka möjligheter till standardisering av inställning och fixturering har ritningarna
på produkterna undersökts. Gemensamma mått på profilritningarna har undersökts för att
därigenom analysera möjligheter att använda flexibla fixturverktyg. Skärritningar har
granskats för att se om skeninställning kan förenklas.
5.5.1 Profilritningar
Formmässigt kan masterna delas in i två grupper efter profilutseende. Den ena gruppen har
nästan cirkulära tvärsnitt, se figur nedan. De cirkulära är bara tre till antalet och görs alla i
Koning 3. Dessa modeller är C080, C087 och C096.

Figur 5.5-1: Principiellt utseende för masternas tvärsnitt

Mått som är gemensamma för flera master hör till likrännan och förklaringen är att det i den
färdiga masten löper en travare i likrännan. Travaren är moduluppbyggd och master som
konas kan delas in i 2 grupper efter vilken travare som skall löpa i likrännan i den
färdigriggade masten.
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Inringade mått är
gemensamma för master
av resp. typ

Figur 5.5-2:Likränna för master i Koning 2 (tv) respektive Koning 3.

Masterna som tillverkas i Koning 2 har alla en gemensam öppning (10 mm) och vinkel (10°)
mellan likrännans läppar. Avståndet mellan tänderna och sträckan från tand till vägg är också
gemensamma. De nya masterna har gemensam bredd och höjd på likrännan och öppningen är
också gemensam. Däremot skiljer sig masterna i Koning 3 åt i fråga om baksidan, en del har
liksom masterna i Koning 2 en vinkel mellan likrännans läppar (10°) medan andra har en
radie.
5.5.2 Koningsritningar
I Koning 2 används inte ritningar för bestämning av sågsnitten utan en tabell med angivna
mått på kilurtagets storlek (GAP) vid var 500:e mm från koningens början utnyttjas. Mellan
dessa punkter skall snittet vara parabelformat. Varje masttyp har en unik koning och
sågsnitten är aldrig räta utan lätt krökta och dessa följer efter framtagna direktiv.
I Koning 3 ser koningsritningarna ut som i figuren nedan. Dessa direktiv kringgås dock på
grund av att utrustningen inte klarar av att ge krökta sågsnitt eftersom gejden i fixturen är rak.

Figur 5.5-3: Koningsritning
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5.6 Koning av timmerstolpar
Ett studiebesök gjordes inom ramen för examensarbetet vid företaget Pallco AB. Företaget
har tillverkning liknande den vid mastkoningen hos Sapa Profiler men med skillnaden att den
är robotiserad. Produkten som konas är timmerstolpar som används i släp för timmertransport.
Koningen sker liksom på Sapa genom att 2 kilformade urtag görs varpå sidorna pressas
samman och svetsas ihop. Skärning utförs med en enkel plasmaskärare vilken använder
tryckluft som plasmagas. Svetsning sker genom pulsad spraybåge med fogarna i
horisontalläge.
Produkten är cirka 2 meter lång och den konade delen sträcker sig drygt 1,5 m.
Tillvägagångssättet är enligt följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Operatör laddar fixturen med material.
Stolpen fixeras med pneumatiska cylindrar, en ”klack” i stolpens toppände ger
mottryck.
Start av skärprogrammet. Robot skär båda sidor +lock och vänder fixturen med hjälp
av en luftcylinder.
Operatör rensar bort slagg och kil samt borstar fogytor.
”Klack” avlägsnas och detaljen pressas samman med hjälp av luftcylindrar.
Start av svetsprogrammet. Roboten svetsar båda sidor och vänder fixturen med hjälp
av en luftcylinder.
Operatör plundrar fixturen på den svetsade detaljen.

Under tiden som roboten svetsar profilen svetsar operatören fast ett lock på föregående profils
toppände.

5.7 Problemområden
En bidragande orsak till det dåliga resultatet vid mastkoningen är att beläggningen varierar
över året vilket medför att en viss överkapacitet måste råda. En annan viktig del är att
operatörerna lägger ner avsevärd tid på reparation och underhåll av utrustningen.
Maskinutnyttjandet är, om endast de skift där fixturen används medräknas, endast 57 %.
Andra problemområden är deformationer, omställningar och ett flertal problem relaterade till
inställningar av skenor.
5.7.1 Riktning
Riktningen är det enskilda moment som tar längst tid (16%) och är verkligt tidskrävande
framförallt för de större masterna. En anledning är att pneumatikcylindern är
underdimensionerad för C9, C10 och C11. Med dagens utrustning måste operatören tillföra
kraft för riktning av dessa master genom att hänga vikter i hävarmen och/eller ställa sig på
denna. Ett annat problem är att stödet som fixerar masten är placerat med ett onödigt stort
avstånd från riktbordet vilket gör att slaget från cylindern blir större än om masten varit bättre
fixerad.
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a = 8100 mm

b = 3700 mm

Figur 5.7-1: Riktning

När masten riktas buktar den mellan stödet och riktbordet. Denna deformation är enbart
elastisk och påverkar således inte resultatet av riktningen. Däremot går en viss del av den
tillförda kraften åt till denna böjning och cylindern måste dessutom slå ett längre slag för att
ett tillräckligt böjmoment skall erhållas i riktpunkten.
5.7.2 Deformationer
Deformationer uppkommer i den konade delen på masterna i två riktningar, y- och z-led, se
Figur 5.7-2. När masten är bearbetad måste den därför riktas när rakhetstoleranserna inte är
uppfyllda. Riktningen och den extra hantering som tillkommer vid riktning utgör nästan 20 %
av den totala bearbetningstiden per mast. Enligt operatörerna går inte riktningen att
standardisera då variationen i deformation är stor mellan master av samma typ.

Figur 5.7-2: Koordinater

I z-led beror deformationen på sammanpressningen efter utsågning. Önskemålet är att
baksidan på masten skall vara rak, alternativt lätt krökt bakåt. Den totala avvikelsen över
koningslängden får inte vara mer än en tusendel av koningslängden. Avvikelse framåt
accepteras inte varför master alltid måste riktas då masten efter svetsning alltid pekar lätt
framåt över koningslängden. Anledningen är att man tvingat den främre delen bakåt och
därefter sammanfogat delarna, när man sedan tar ut masten ur fixtur vill den främre delen gå
tillbaka samma sträcka som den elastiska böjningen och tar då med sig baksidan. Vid försök
med förspänning bekräftades att deformationen i x-led går att undvika (se kapitel 5.9) genom
att böja masten bakåt. Önskvärt är dock att förspänna efter utsågning och därmed enbart den
bakre delen men på grund av att skenan i bakre bom och bakre snittet måste ha samma
inbördes förhållande vid sågning och svetsning krävs att förspänning görs innan utsågning.
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Alternativet är en extra omställning av skenorna i bakre bommen. Vid förspänning innan
kilarna är utsågade krävs stora krafter och slitaget på likrännehållarens gängstänger som
uppkommer begränsar storleken på de master som kan förspännas.

Figur 5.7-3: Deformation i z-led.

I y-led uppkommer deformationen p.g.a. svetsegenspänningar. Masterna pekar alltid i riktning
mot den sida som svetsades sist, vilket är åt höger av tillverkningstekniska skäl (efter
utsågning svetsas den sida som sågades sist). Vid tester har svetsföljden varit omvänd och
deformationen blev även då riktad mot den sist svetsade sidan. Deformationerna i y-led blir
inte heller mindre om masten får svalna mellan svetsoperationerna. Orsaken till
deformationerna beror därför troligtvis på att masten är inspänd och inte ges tillfälle att
deformera förrän efter lossning ur fixtur. Under den första svetsens avsvalningsförlopp
plasticerar troligen svetsen mer än om masten inte varit inspänd. Masten avlastas i regel så
fort svetsaren har putsat svetsen och tagit av utrusningen och då är den senaste svetsen i regel
fortfarande varm.
En lösning för att minska deformationen är att förspänna även i y-led men en förskjutning av
masten ger ett varierande avstånd mellan svetspistol och mast vilket i sin tur leder till varierat
elektrodutstick då båglängden är konstant. En variation i elektrodutstick leder till förändring i
strömstyrka och därmed avvikelse i svetsrågens utseende vilket inte är önskvärt. En
förutsättning för förspänning i y-led är därför att utrustningen anpassas till att ge samma
avstånd mellan pistol och mast.

Figur 5.7-4: Deformation i y-led.

5.7.3 Omställningar
Omställningsförfarandet varierar beroende på fixtur och framförallt är omställningarna i
Koning 3 problematiska. Omställning sker samtidigt som första masten i ordern bearbetas och
består i huvudsak av momenten skeninställning och byte av fixturverktyg. Den extra tid som
åtgår vid bearbetning av den första masten i ordern kan sägas vara omställningstiden.
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Koning 2
I Koning 2 tar en omställning cirka 2 h, men varierar beroende på masttypen till vilken
omställningen sker. Den genomsnittliga orderstorleken är cirka 20 master vilket innebär att
omställningarna endast utgör 5 % av produktionstiden. Dock bidrar svårigheter vid
omställning till variation mellan master av samma typ vilket i sin tur leder till att andra
operationer, såsom riktning och utsågning, blir svåra att standardisera och mekanisera. En
viktig anledning till att skeninställningen är svår är att måttpunkterna som används för att
ställa skenan är placerade vid varje 500:e mm medan skenans fästen är placerade med
varierande avstånd. Justering av ett fäste påverkar skenans krökning vilket i sin tur påverkar
flera mätpunkter samtidigt.
Svårigheter vid omställning är tillsammans med svetsning en orsak till den höga kassationsoch reklamationskostnaderna. Om skenorna i den bakre bommen ställs med för stor krökning
nära koningens början fås en stor buckla vilket kan leda till reklamation. Vid besök hos
kunden, Seldén, noterades att ett helt parti av masten C5 hade bucklor som inte var
godtagbara.
Koning 3
Koning 3 är betydligt mindre flexibel än Koning 2 och en omställning kan i dagsläget ta flera
dagar. Omställningstiden kommer dock att minska i takt med att direktiv för respektive
masttyp tas fram. Alla masttyper har ännu inte bearbetats.
Omställningar i Koning 3 är betydligt mer besvärliga än i Koning 2 och detta beror
framförallt på att verktygshållarnas utstick från gejden inte kan ställas. Kilarnas placering
relativt fixturen bestäms av mastprofilens z-mått på grund av att masten alltid fixeras mot det
bakre verktyget som inte är ställbart, se figur 5.7-5.
Främre
verktyg

Skruvförband för
hoppressning

Profilens
z-mått
Fixturens
centrumlinje
Bakre verktyg

Mast

Figur 5.7-5: Fixering av mast i Koning 3

Såg- och svetshållarnas utstick (avståndet mellan gejd och sågklinga/svetspistol) kan inte
ställas in och därför måste brickor placeras i fästet mellan såghållare och löpare för att erhålla
korrekt utstick på sågklinga respektive svetspistol. Ett alternativ är att förskjuta masten så att
den centreras mer och detta görs genom att lägga ett mellanlägg mellan bakre fixturverktyg
och ram. Vid båda ovanstående metoder riskerar masten att vridas relativt fixtur och gejd
vilket leder till att kilarna förskjuts relativt varandra.
Även kilens bredd vid toppen på masten blir svårinställt. En extra koppling mellan gejd och
ram har byggts på i efterhand för att kunna ändra vinkeln mellan kilens två snitt. Detta görs
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genom att begränsa avståndet mellan ändlägena för gejdens vinkel, vilket åstadkommes med
ett skruvförband .
Rotstödet i Koning 3 bidrar också till att omställningarna försvåras. Till skillnad från Koning
2 används endast ett rotstöd vilket medför att även detta måste ställas om. Masterna varierar i
profilstorlek och därmed måste rotstödets slaglängd ställas och detta görs genom att byta
rotstödets brickor, se figur 5.8-5.

Bytes vid omställning
Figur 5.7-6: Rotstödet i koning 3

5.7.4 Utrymme
Det begränsade utrymmet är ett genomgående problem för hela fabriken men är framförallt
problematiskt för koningen. Golvytan som används vid Koning 2 begränsas i längdled av en
vägg mellan eloxeringsavdelningen och mastavdelning samt av en åkbara för en AGV
(automated, guided vehicle). Det största avståndet i fixturens längdled är 25 m och fixturen är
placerad med den öppna änden på ett avstånd av cirka 7 meter från väggen mot
eloxeringsavdelningen vilket ger en fri sträcka på 18 meter när fixturen laddas. För de längre
masterna måste därför åkvagnen stoppas vid laddningen av fixturen på grund av att fixturen
laddas genom att masten skjuts in i längdled.
5.7.5 Slitage
Slitage och stillestånd tycks vara betydligt mer förekommande i Koning 2 än i Koning 3.
Slutsatser är dock svåra att dra då Koning 3 nyss satts i drift. Vid all fastspänning i Koning 2
används skruvförband och slitaget på gängorna är omfattande. Mest slitage erhålls i
likrännehållarens gängstavar (M5) eller i muttrarna som löper i dessa. Om det är möjligt
räddas skadade gängor genom justering med hjälp av gängsnitt respektive gängtapp. En annan
typ av slitage i likrännehållaren är att gängstängerna ofta går av i punkten i vilken de är
fastsvetsade, se figur 5.7-7.
Brott
Slitage

Figur 5.7-7: Slitage i likrännehållare
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Även vid hoppressning av masten används gängor för att överföra kraft. När masten trycks
ihop efter utsågningen används en specialmutter som skruvar ner den främre bommen via en
gängstång (M16). Rörelsen sker ett tiotal gånger varje dag och bidrar till gängslitaget. Slitaget
i detta fall leder inte lika frekvent till stillestånd som slitaget i likrännehållaren men när det
sker är stilleståndet omfattande på grund av att byte av mutter och/eller gängstav tar tid.
5.7.6 Svetsning
Vid svetsning är förutsättningarna annorlunda i början och slutet på svetsen. Mastens koniska
form ger ett mindre elektrodutstick vid slutet på svetsen vilket tillsammans med arbetsstyckets
uppvärmning och fogens större bredd ger en liten råghöjd och större inträngning. Då kunden
har krav på råghöjdens variation är det önskvärt om svetsens parametrar kan ändras under
svetsförloppet.
Svetsaggregatet som används har en funktion för skifte av svetsparametrar. Program kan
lagras och växling mellan olika program sker genom svetspistolens avtryckare. Därmed finns
möjligheter att sänka spänningen vid slutet på svetsen men i dagsläget är inte förinställning
möjlig.
Problemet med svetsning är att det saknas tillfredställande normer för svetsning av de olika
masterna. I koning 2 har spänning och trådmatning fastställts för de olika masterna men
däremot saknas normer för framföringshastigheten. I Koning 3 som sattes i drift i augusti
2007 saknas, i skrivande stund, helt direktiv. Den information som finns om respektive masts
svetsinställning i Koning 2 hämtas ur en pärm som ligger i anslutning till cellen. Operatören
hämtar uppgifterna om strömkällans trådmatning och spänning. Framföringshastigheten som
anges i pärmen stämmer inte på grund av att en ny drivmotor för matningsrörelsen har
installerats.
Anledningen till nya att framföringshatigheter inte bestämts är svårigheter med inställningen.
Transmissionen mellan motor och remdrift har ett utväxlingsförhållande på 150/1 vilket gör
att man hela tiden driver remmen med potentiometern inställd på låga nivåer, 5-10 %, långt
ifrån märkmomentet. Drivningen är därmed känslig för variation i last och kan vid samma
inställning ge olika hastigheter.
Problemet skall åtgärdas genom att ersätta transmissionen mot en ny med lägre utväxling.
5.7.7 Fogföljning i Koning 2
Fogföljningen är så pass dålig att operatör hela tiden måste övervaka förloppet och styra
pistolen längs fogen. Avvikelsen börjar tidigt i svetsförloppet och operatören justerar pistolen
genom att trycka handtaget i någon riktning så att denna rör sig relativt hållare. Problemet
förekommer även vid de fall där fogberedning görs genom att fräsklingan sticker iväg från
fogen.
För att undersöka om orsaken var svetsdeformationer uppmättes mastens utvidgning i
längdled. Detta gjordes för mast C10 och visade endast på 2 mm (över sträckan 3500 mm)
efter det att första svetsen gjorts vilket tyder på att deformationerna har ytterst liten påverkan
på fogföljningen.
En trolig orsak till den dåliga fogföljningen är verktygshållarnas utseende där sågen är
centrerad i hållaren medan svetspistolen och fräsklingan avviker från centrum på hållaren med
150 respektive 50 mm. Därmed kommer såg och svets följa olika banor om inte skenan har en
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konstant krökning över hela längden, vilket inte är troligt. Fenomenet kan beskrivas som att
såg och svets reagerar vid olika punkter på en och samma störning på skenan.

Sågklinga

Svetspistol

Ca: 150
mmsåg- och svetshållare
Figur 5.7-8: Skillnad i ingrepp
mellan
5.7.8 Säsongsvariation
Produktionen varierar kraftigt över året och det har inneburit att det finns en viss
överkapacitet i tillverkningsavsnittet. I maj 2007 färdigställdes 103 master medan
medelantalet producerade master/månad var 56 om man inte räknar med juli månad. Det är
värt att poängtera är att siffrorna kan vara missvisande då en order kan ha färdigställts i
koningen i april men inte levererats förrän i maj. Tillverkningsavsnittets kapacitet bör därför
inte baseras på maxvärdet i maj utan en rimligare målsättning är 90 master/månad vilket
motsvarar cirka 20 master i veckan.
5.7.9 Kvalitetsproblem
Problem som uppkommer till följd av koningen är främst av estetisk karaktär. Ett exempel på
kvalitetsproblem av estetisk karaktär är bucklor. Kvalitetsproblem kan också gälla produktens
hållfasthet och funktion.
Bucklor
Materialet närmast centrum blir vid hoppressning av masten tryckbelastat och buktar därför
ut. Förenklat kan förloppet beskrivas med att det främre sågsnittet blir kortare till följd av
böjningen vilket leder till att material ansamlas vid den punkt kring vilken böjning sker.
Bucklorna uppträder vid svetsens slut med centrum något förskjutet mot framkant på masten,
se figur nedan.

Figur 5.7-9: Bucklor
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Bucklans storlek och utbredning är i hög grad beroende på kilarnas form. Raka snitt ger störst
buckla och minst utbredning medan krökta snitt ger mindre buckla på större yta. När snitten är
krökta sprider man trycket i längdled över en större yta genom att man i stället för att böja
runt en punkt böjer runt oändligt många punkter (linje). Problemet med bucklor förekommer
därför framförallt i Koning 3 eftersom gejden endast ger raka snitt.
Det förekommer även bucklor på den okonade mastlängden, dessa har uppkommit vid
hanteringen efter pressen och avsynas innan koningen. Troligen uppkommer bucklorna p.g.a.
nivåskillnad i rullarna som profilerna rullas ut på efter pressning. Bucklor av detta slag syns
framförallt innan eloxering då mastens yta verkar speglande medan den matta ytan efter
eloxering döljer bucklorna. Masterna tillåts därför att ha en viss grad av bucklighet (<0,5
mm).
Svetssträngar
Efter eloxering uppkommer svarta strängar runt svetsrågen, en på var sida om respektive
svets. Strängarna befinner sig precis i utkanten av svetsarna och löper längs hela
svetslängden. Orsaken till problemet är inte fastställd men möjliga orsaker är elektrodens
material eller kemiska reaktioner till följd av värmeutvecklingen vid svetsningen. Tråden som
används har den kemiska beteckningen AlMg4,5Mn och möjligen kan legeringsämnena vara
det som ger strängen.
Grader
Likrännans läppar måste efter koning undantagslöst filas för att bli av med grader. Problemet
uppkommer vid ytterkanten på läpparna när masten laddas/plundras genom att läpparna glider
mot likrännehållarens gängstavar eller fästet för dessa. Problemet är av funktionell karaktär då
det i likrännan skall löpa en travare som används för att hissa segel. Detta problem inträffar
framförallt vid Koning 2 då likrännehållaren i koning 3 är mindre och har ett annat utseende.
Nivåskillnad på profilväggarna
Vid hoppressning av masten efter sågning är profilväggarna ibland förskjutna relativt
varandra. Detta problem är av både estetisk och hållfasthetsmässig karaktär då det både kan
vara tydligt för ögat och ge för litet svetsdjup. Problemet uppkommer om kilens två snitt inte
är symmetriska runt profilens markeringsspår, se figur nedan, eller om främre och bakre
fixturverktyg är vridna eller förskjutna relativt varandra. Eftersom de främre skenorna har en
fast krökning medan bakre skenor är ställbara inses att det alltid uppkommer nivåskillnad då
symmetri aldrig råder. Nivåskillnaden godtas om den är under 15 % av godstjockleken.

Ej centrerad kil

Figur 5.7-10: Nivåskillnad

Master kasseras sällan till följd av nivåskillnaden efter sågningen då toleranserna är satta på
den färdiga masten, d.v.s. när svetsning har skett. Operatören har därmed en möjlighet att
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rätta till problemet genom att med rotstödet tvinga väggarna till samma nivå. En annan metod
är att efter hoppressning slå på fogen med en gummislägga.

5.8 Test med förspänning
För att undersöka möjligheter till att reducera behovet av riktning har tester gjorts med
förspänning. Förspänningen har åstadkommits genom att böja masten och det bakre verktyget
med hjälp av klossar som placerades bakom verktyget. För att inte behöva ställa in skenorna i
bakbommen mellan sågning och svetsning förspändes masten innan sågning vilket kräver stor
krafttillförsel.
5.8.1 Utrustning
Utöver fixturen har klossar med tjocklekarna: 15, 12, 10, 6 och 5 mm använts. En tving
tillkom under utförandet då det upptäcktes att mastens fria ände följe inspänningens riktning.
5.8.2 Utförande
Klossarna placerades mellan bakre verktyg och mast på bestämda avstånd från koningens
början. Klossarnas tjocklek varierade och placerades på valda positioner så att en konvex
form erhölls på verktyget, se figur 5.9-1. Masten trycktes vid fastspänning mot verktyget med
hjälp av likrännehållaren. Efterhand upptäcktes att masten stod med en vinkel utanför fixturen
vilket åtgärdades genom att spänna masten mot bomutsticket med hjälp av en tving.
Mast

Bakre verktyg

Verktygets start

Figur 5.8-1: Förspänning

Inställningen av den främre bommen gjordes så att sågklingan träffade masttoppen vid halva
GAP-avståndet från markeringsspåret. Därefter ställdes skenorna i bakre bom på samma sätt
som vid en vanlig omställning.
C3 test 1
• Kloss 1: tjocklek 15 mm, avstånd 34 mm (mätt från verktygets start).
• Kloss 2: tjocklek 12 mm, avstånd 752 mm
• Kloss 3: tjocklek 10 mm, avstånd 1448 mm
• Främre bominställning: 35, 40 (bommens lutning)
C3 test 2
• Kloss 1: tjocklek 15 mm, avstånd 34 mm (mätt från verktygets start).
• Kloss 2: tjocklek 12 mm, avstånd 752 mm
• Kloss 3: tjocklek 10 mm, avstånd 1448 mm
• Främre bominställning: 35, 40
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C5

•
•
•
•

Kloss 1: tjocklek 10 mm, avstånd 45 mm (mätt från verktygets start).
Kloss 2: tjocklek 8 mm, avstånd 760 mm
Kloss 3: tjocklek 6 mm, avstånd 1650 mm
Främre bominställning: 12, 42

5.8.3 Val av parametrar
Professor Tore Dahlberg, ämnesområdet för hållfasthetslära vid Linköpings tekniska
högskola, konsulterades inför valet av parametrar . Rådet var att iterera fram rätt förspänning
genom att börja med en förspänning motsvarande halva kilbredden (GAP) vid toppen och
därefter minska successivt. Begränsningar i fixturen reducerade dock den möjliga maximala
förspänningen. För mast C3 begränsades den maximala klosstorleken av längden på
verktygets fästskruv. Vid förspänning av mast C5 begränsade böjmotståndet förspänningen
genom att likrännehållarens skruvar lossnade.
5.8.4 Resultat
För att mäta resultatet av testerna användes ett 4 m långt riktbord. Masten placerades på
bordet med likrännan nedåt och svetsens början placerad vid ena änden på bordet så att hela
den konade delen låg på bordet. Masten hölls uppe i andra änden med hjälp av en travers på
ett sådant sätt att masttoppen precis nuddade riktbordet. Därefter uppmättes det största
avståndet mellan mast och bord med hjälp av bladmått.
C3 Test 1
Vid det första testet upptäcktes att masten efter fastspänning låg snett utanför stöden, Mastens
fria del låg parallellt med verktyget vilket medförde att den önskade böjen vid verktygets
början saknades. Därför spändes masten fast mot utsticket i den bakre bommen med hjälp av
en tving. I och med detta så gick masten rakt in i verktyget. Avstånd mellan bommen och
masten var 125 mm vid verktygets start och tvingen spändes så att samma avstånd erhölls vid
hela bomutsticket. Efter justeringen hade masten rört sig relativt skenorna vilket krävde en ny
inställning av den främre bommens infästning.
När skenorna ställts in sågades första kilen ut med gott resultat. När sedan främre sågsnittet
gjordes upptäcktes att snittet gick innanför märkningen av kilen. Kilen bedömdes omöjlig att
åtgärda varför masten kasserades utan mätbara värden på deformationen.
C3 Test 2
För att undersöka om felet vid utsågning av kil nr 2 berodde på operatörsslarv eller på nya
förutsättningar vid förspänningen gjordes ett andra test med samma inställningar som vid
första testet.
Liksom vid första testet drog sig sågklingan inåt relativt sågmarkeringen vid utsågning av
andra kilen. Sågningen avbröts dock innan felet hann bli för stort. Masten fixerades därefter i
främre verktyget vilket vanligtvis undviks då för mycket inspänning tryckbelastar masten och
omöjliggör sågning. När masten böjdes vid förspänningen insågs dock att godset närmast
framkant var dragbelastat vilket möjliggjorde viss trycksättning från främre verktyg.
Sågningen fullföljdes med god följning av sågmarkering.
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Mast 1:
• Avvikelse i x-led: -0,7 mm (godkänd utan riktning)
• Avvikelse I y-led: Ej mätbar p.g.a. variation i svetsrågens höjd.
Mast 2:
• Avvikelse i x-led: -1,1 mm, för stor böj vid området vid koningens början.
• Avvikelse I y-led: Ej mätbar p.g.a. variation i svetsrågens höjd.
Mast 3:
• Avvikelse i x-led: -0,8 mm, (godkänd utan riktning)
• Avvikelse I y-led: Ej mätbar p.g.a. variation i svetsrågens höjd.
Orsaken till det sämre resultatet vid bearbetning av mast 2 var troligen att tvingen spändes för
hårt vilket gav för stor böjning vid koningens början. Vid mast 1 och 3 spändes tvingen så att
avståndet mellan mast och bakre bom var konstant 125 mm.
C5
Vid fixering av masten i framkant upptäcktes att bommen sviktade när verktyget trycktes vid
halva verktygslängden. För att få likformighet mellan master beslöts att bara spänna i yttersta
verktygsinfästningen (den närmast toppen) så att verktyget ligger an mot masten men inte
mer. Ju närmare koningens start sågklingan kommer desto mindre är behovet av fixering i
framkant. Förklaringen till detta är att materialet närmast masttoppen vid förspänning är minst
deformerat.
Under bearbetningen gick två av likrännehållarens gängstänger av till följd av för hög
belastning. Mätningar saknas därför och fortsatta försök gjordes ej.
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6 Åtgärdsförslag
I detta kapitel ges rekommendationer avseende utrustning och tillvägagångssätt vid
mastkoning. Kapitlet är indelat i 3 delar där en del behandlar förändringar i dagens fixtur, en
del som behandlar en ny fixtur och slutligen en del som behandlar automatiserad tillverkning.
Åtgärderna kan i vissa fall påverka varandra vilket gör en del av dem olämpliga. Förslagen i
kapitlet skall därför inte ses som en slutgiltig rekommendation.

6.1 Åtgärder i befintlig utrustning
6.1.1 Standardisering
Tidigt i projektet undersöktes vad som var gemensamt för konade master. Främst har ritningar
granskats med mål att standardisera tillverkningen och därmed förenkla omställning mellan
produkter. Även kilens utseende har undersökts för att om möjligt kunna förenkla
skeninställningen i fixturen. Vid undersökning av mastritningar upptäcktes att likrännan var
liknande för samtliga master. Alla master som görs i Koning 2 har ett gemensamt mått på
öppningen till likrännan samt lika vinkel mellan likrännans läppar. Den nya gruppen master
(C080, C096, C106 och C126) som görs i Koning 3 har också gemensamma mått på just
likrännan.
Fixturverktyg i Koning 2
I dag är likrännehållaren redan gemensam för masterna som görs i respektive fixtur men
verktygen skiljer sig åt mellan de olika masttyperna. Ett alternativ för masterna i Koning 2, är
att införa ett generellt verktyg för fixering av baksidan på masterna. Detta leder till att
verktyget inte kan ge stöd i mastens breddled (y) vilket kan komplicera sågningsmomentet.
De bearbetningsprov som gjorts tyder på att så inte är fallet. Mast C11 som är en ny masttyp,
större än de som tidigare bearbetats, konades utan längsgående verktyg utan att märkbara
vibrationer uppstod vid sågningen.

Figur 6.1-1: Generellt verktyg i bakbommen

För att åtgärden skall gå att genomföra måste jordning ske på ett annat sätt då verktyget måste
vara 3500 mm för att vara användbart för C10. Vid de mindre masterna med kortare
koningslängd kommer verktyget att blockera fästpunkten för jordkontakten. Förslagsvis kan
jordning ske med vanlig klämma som sätts på mast vid svetsning. Alternativt kan hålurtag
göras i verktyget vid samma punkter som de i bommen.
Om åtgärden kan åstadkommas genom att kapa av väggarna på verktyget för C10 kan
kostnaden hållas nära noll. Tillkommer gör arbetskostnaden för verkställande av åtgärden.
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Den tidsbesparing som uppnås rör endast omställningstiden och får därmed liten påverkan på
produktiviteten. Uppskattningsvis nås en tidsbesparing på 10 minuter vilket, med nuvarande
genomsnittliga orderstorlek på 20 master, motsvarar en tidsbesparing på ½ minut per mast.
Skeninställning i bakbom (Koning 2)
I Koning 3 kan endast raka snitt åstadkommas till följd av att gejden som används för att styra
utsågningen är rak. Ritningarna anger krökta snitt vilket tyder på att kunden inte tar särskilt
hårt på formtoleranserna. Troligen har kunden tagit fram skärritningarna för att få en
likriktning mellan master av samma typ. I toleransangivelserna från kund avseende koningen
kan följande utläsas: ”konkav form, knäck på kurvan får ej förekomma”. En tänkbar lösning
är därför att även i Koning 2 införa en gemensam skenkrökning för alla master och vid
omställning endast vrida skena/skenor kring en axel som är placerad i nivå med kilens spets,
där snitten möts. Skenorna i bakbommen bör dessutom vara fixerade relativt varandra så att
endast en inställning behöver göras. Tiden för omställning skulle, med denna åtgärd,
reduceras med uppskattningsvis 1 h 30 min.

Vridled

Figur 6.1-2: Principiellt utseende skenställare

Vid inställning måste först såghållarens längd ställas vid vridleden så att klingan träffar
mastens markeringsspår. Därefter ställs skenorna så att, för inställd längd på hållare, kilens
bredd vid masttoppen blir rätt. Skenans krökning måste väljas så att skenan kröker ”från”
mast för alla masttyper, förslagsvis kan krökningen väljas efter C9’s. (KOMMENTAR
föregående två meningar kan vara svåra att förstå för en läsare)
Fördelen med en gemensam skenkrökning som endast ställs i en punkt är främst att inställning
förenklas. Detta ger snabbare omställningar men framförallt en bättre och jämnare kvalitet
genom att nivåskillnaden på profilväggarna enklare undviks. Kan förslaget dessutom
kombineras med förspänning efter sågning uppnås en avsevärd tidsbesparing.
Kostnaden för detta förslag ligger i storleksordningen 45 000 kr, där priset för en skena ligger
i området 10 000 - 15 000. För att reducera kostnaden kan därför befintliga skenor användas
givet att dessa inte är för krokiga.
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6.1.2 Fixturverktyg (koning 3)
En stor del av problematiken vid omställning i koning 3 har med inställning av hållarna för
såg och svetspistol att göra. Verktygshållarna måste vid varje omställning justeras för att
sågklinga och svetspistol skall gå i ingrepp vid markeringsspåret. Tidsåtgången är väsentlig
(mätningar saknas då fixturen nyss satts i drift) mycket till följd av att verktygshållarna inte är
gjorda med ställbar längd som i koning 2. För att undkomma denna problematik kan
verktygen anpassas till fixturen. Eftersom fixturverktygen redan är dedicerade för en specifik
masttyp kan dessa anpassas ännu mer utan att försämra utrustningens flexibilitet. Det bakre
verktyget bör därför höjas så att sågklingan hamnar i nivå med mastens markeringsspår utan
att såghållare måste modifieras.
Mastens markeringsspår

Såghållare

Förhöjning av bakre verktyg

Figur 6.1-3: Förhöjning av bakre verktyg

För att kunna använda metodiken måste hållarens längd vara anpassad till masten med störst
profil, C139. Därmed behöver hållarens längd aldrig förkortas.
En lösning är att fästa plåt bakom verktygen med tjocklek motsvarande den förlängning som
krävs av verktygshållaren vid koning av specifik masttyp. Åtgärden är enkel men minskar
omställningstiden avsevärt, hur mycket är svårt att säga då tidmätningar saknas vid koning 3.
6.1.3 Modifiering av verktygshållare (Koning 2)
För att uppnå bättre fogföljning bör hållarna för svetspistol och fräs anpassas så att de
positionerar pistol/fräs bättre, ett visst vagnläge på skenan skall innebära att verktygen går i
ingrepp vid samma punkt, sett från ett skenfixt koordinatsystem. Sågens hållare centrerar
sågen medan svetspistolen kan vara förskjuten med mer än 50 mm.
Problemet kan enkelt åtgärdas genom att modifiera nuvarande utrustning. Genom att borra
upp extra spår i svetshållare kan elektroden centreras i hållaren med samma vinkel som idag.
Figuren 6.1-4 visar principen.
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Figur 6.1-4: Verktygshållare

6.1.4 Parallell svetsning (koning 2)
Om svetsningen kan förbättras så att operatören inte behöver styra svetspistolen bör parallell
svetsning testas. Genom att sidorna svetsas samtidigt elimineras deformationen i y-led.
Metoden kräver dock att svetsning sker i liggande vertikalläge vilket förutsätter att nya
svetsparametrar tas fram. Dessutom krävs att en brytare placeras vid skenorna så att
svetsströmmen slås ifrån automatiskt när fogen är svetsad.
Utöver fördelen med att riktning i y-led elimineras kommer även tiden för svetsning att
halveras men då tiden för svetsning anses öka vid svetsning i vertikalläge med en faktor på
ungefär 1,5 blir inte tidsvinsten så stor. Total produktivitetsökning, d.v.s. reduktion av tiden
för riktning, kan ansättas till 7 %.
Avdelningen har extra svetsaggregat till sitt förfogande vilket inte ger någon extra
investeringskostnad utöver tiden för tester av svetsparametrar. Kostnaden för verkställande av
åtgärden kan ansättas till 16 000 kr.
6.1.5 Förspänning (Koning 2)
För att eliminera behovet av riktning i z-led kan masterna förspännas. Tester visar att en liten
böjning av masten innan svetsning ger stor påverkan på den slutliga formen. Vid förböjning
ändras de längsgående skjuvkrafterna både till storlek och till riktning vilket troligen är
anledningen till de goda resultaten i förhållande till förböjningens storlek.
För att förspänning skall vara möjlig med dagens metodik för sågning och svetsning krävs tre
extra moment. Det ena tillkommer bara vid omställningen och utgörs av placeringen av
klossar bakom bakre fixturverktyget. Övriga moment har med fixering av masten att göra.
Masten måste fixeras vid bakre bommens utstick och innan sågningen måste det främre
verktyget trycka mot masten, se kapitel 5.8. Tidsåtgången för dessa moment är liten i
förhållande till besparingen som görs vid riktning av masten. Vid förspänning av mast C3
behövdes ingen riktning i z-led vilket tillsammans med momentet för fastspänning vid
riktstationen ger en tidsbesparing som vida överstiger den extra tid som tillkommer i fixturen.
Uppskattningsvis fås en tidsbesparing på 8 % (halva tiden för riktning) om behovet av
riktning i z-led kan elimineras.
Antalet mastprofiler som kan förspännas begränsas av likrännehållarens hållfasthet då den
redan vid förspänning av mast C5 brast i svetsen mellan gängstång och hållare. Även fixturen
sätter begränsningar genom att mast C10 inte får plats mellan bommarna om klossar placeras
bakom verktyget.
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Önskvärt är att förspänna efter utsågning av kilarna då kraften för att åstadkomma böjningen
minskar avsevärt. Belastningen i likrännehållaren skulle därmed minska och förspänning av
större master än C3 skulle vara möjligt. I dagsläget krävs dock att skenorna i bakre bom ställs
in en extra gång efter utsågning vilket motsvarar ungefär tiden för en omställning. Med en ny
anordning för skenorna liknande den som beskrivs i kapitel 6.1.1 skulle skenan kunna ställas
efter utsågning men osäkerhet råder om hur bra fogföljningen skulle bli vid svetsningen
eftersom fogytorna böjs relativt skenan när masten förspänns.
För att nå en verkligt stor tidsbesparing skulle även behovet av riktning i y-led behöva
elimineras. Tiden för förflyttning av masten skulle också minska. För att åstadkomma detta
krävs att förspänning, eller förbockning, görs även i y-led eller att svetsning av mastens båda
sidorna sker parallellt. Vid förspänning i y-led skulle flera modifieringar i utrustning krävas.
Både likrännehållaren och fixturverktygen skulle behöva böjas och nya fästen skulle därmed
behövas i bommen. Dessa skulle behöva vara gjorda efter en förspänning för varje specifik
mast och därmed skulle många fästhål krävas i bommen. Krafttillförsel skulle dessutom
krävas i y-led för att åstadkomma böjningen. Förspänning i y-led är med den nuvarande
fixturen därmed inget att eftersträva.
För framtida förspänning bör avvikelsen i z-led mätas på färdigkonade, ej förspända master
och därefter kan den största klossen vid förspänning väljas med en tjocklek lite mindre än
avvikelsen. Efterhand som klosstjocklekar fastställs bör verktygen modifieras så att de får rätt
form utan att klossar måste placeras vid varje omställning.
6.1.6 Fixturverktyg med stoppklack (Koning 2)
Som ett led i att minska variationer mellan masternas koning, och därmed risken att behöva
skrota master, bör bakre fixturverktyg förses med stoppklack som gör att masten laddas mot
ett definierat läge. I dagsläget kan masternas läge i längdled variera med flera centimetrar
mellan master i samma order. Variationen leder till att koningens längd samt mastens z-mått
vid toppen varierar. Kunden har inte uttryckt klagomål över variationerna men för att minska
potentiella orsaker till kassation bör åtgärden införas. I förekommande fall justerar operatören
placeringen av masten genom en extra förflyttning vilket kräver extra tidsåtgång, även om
tidsåtgången är liten.
Koning 3 har redan ett väl definierat läge genom att masterna alltid laddas mot
jordningskontakten i ramen vilket innebär att åtgärden endast avser Koning 2.

Figur 6.1-5: Fixturverktyg med stoppklack
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6.1.7 Ny likrännehålllare (Koning 2)
En ny likrännehållare behövs av två anledningar, dels för att minska slitaget och därmed
stilleståndstiderna och dels för att minska tidsåtgången för koningen genom att eliminera
behovet av gradning i likrännan. En ny likrännehållare är dessutom en förutsättning för att
kunna ladda fixturen från sidan.
För att minska slitaget bör kraftöverföringen ske med pneumatik eller hydraulik. Cylindrar
kan placeras vid bommens urtag för likrännehållarens gängstänger. En stor fördel med
pneumatik och hydraulik är att slagets längd anpassas efter trycket som kan regleras med
strypventil.
Ett lämpligt alternativ är pneumatiska ”sväng och kläm” -cylindrar (swing clamp cylinder)
vilka under slaget både vrider och trycker och därmed behöver inte masten ”träs” in i fixturen.
Slaget är uppdelat i svängt och rakt slag vilket innebär att kraften, vid ingrepp med likränna,
verkar axiellt. Kravet är att det svängda slaget sker på en sträcka som är mindre än likrännans
höjd (13,9 + 6,5 +/- 0,4 +/- 0,25 = 20,4+/-0,65) minus klämarmens tjocklek.
Svängd slaglängd – tjocklek klämarm < 19,75 mm

Figur 6.1-6: Svängcylinder från AMF.

På grund av att likrännans öppning endast är 10 +/-0,75 mm bör inte kolvdiametern och
klämarmens bredd vara bredare än 8 mm. Bästa lösningen är troligen att klämarmen
modifieras så att masten vid laddning styrs på cylindrarna. Undersidan bör dessutom ha en 10
graders vinkel så att formen är anpassad till likrännan.
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Beräkning av kraften som krävs vid olika moment är komplicerad då den både beror av
deformationer och påkänning vid sågning. Troligen är dock mastens egentyngd vid vändning
den största belastningen varför detta fall används vid dimensionering, se Bilaga C. Den
erforderliga totala kolvarean för vändning av C10 beräknades till 1900 mm2 vilket motsvarar
kraften 1140 N.
Det finns cylindrar med kolvdiametrar på 8 mm på marknaden. Tillverkaren AMF har flera
produkter med denna kolvdiameter. Den kraft som redovisas för cylindrarna med denna
kolvdiameter är dock endast mellan 30 och 60 N vid ett tryck på 6 bar. Om fyra cylindrar
används är behovet från varje cylinder 285 N (=1140/4). Vid jämförelse när information i
produktkataloger studeras så hamnar man på en cylinder med kolvdiameter 32 mm för att
åstadkomma en kraft i denna storleksordning. En lösning är att använda klämarmens fästskruv
(M8) som förlängning men ett bättre alternativ är att stödja masten även vid vändning så att
den erforderliga cylinderkraften blir mindre.
Cylindrarna bör placeras nära masten och verktygen vilket kräver urtag i bommen, alternativt
att de kan placeras på bommens utsida vilket kräver en stor förlängning av cylinderkolven,
140 mm genom bakre bom. Vilket alternativ som än väljs krävs urtag genom bakre bom och
verktyg för kolvarmen.

Figur 6.1-7: Principskiss med klämcylinder.

Kostnaden för en svängcylinder uppskattas ligga i området 1000 - 1500 kr vilket ger en
totalkostnad för införande av åtgärden på omkring 5000 kr exklusive arbetsinsats.
6.1.8 Riktutrustning (koning 2)
Vid riktning av de större profilerna, C9 och C10, klarar inte pneumatikcylindrarna att ge
erforderlig kraft för att böja masten. En enkel åtgärd är att flytta stödet som ger motkraften
närmare riktbordet. Stödet är fäst i golvet med skruvar och kan därför enkelt flyttas. Åtgärden
minskar dock inte den erforderliga cylinderkraften men genom att stödet flyttas närmare
minskar man den elastiska böjning som uppkommer på masten mellan stöd och riktbord.
I dagsläget är stödet placerat 11 800 mm från pneumatikcylindern vilket innebär ett avstånd
mellan stöd och toppen på mast på mellan 10 600-11 600 mm beroende på koningslängd.
Fördelen med dagens placering är att vändning förenklas för de längre masterna då stödet är
placerat nära mitten på mastlängden. En förflyttning av stödet förhindrar dock inte att
operatören går till mitten av masten för att vända efter att stödet lossats.
Beräkningar visar att en förflyttning av stödet inte räcker för att klara riktning av C10 enbart
med cylinderkraft. Den erforderliga cylinderkraften för att rikta C10 i punkten där koningen
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börjar beräknades till 4,7 kN, se Bilaga D. Erforderlig total kolvarea, vid plusslag, för att ge
denna kraft beräknades till 7 833 mm2 vilket kan jämföras med dagens kolvarea på
(uppskattningsvis, produktinformation saknas) 4084 mm2. En ny pneumatikcylinder bör
därför tillföras de två som redan är monterade. Denna cylinder bör dimensioneras med en
säkerhetsmarginal på 20 % p.g.a. förenklingar och uppskattningar vid beräkningar:

Any = 1,20 × Aerf − Abef int lig = 1,2 × 7833 − 4084 ≈ 5300 mm 2
6.1.9 Ny utrustning för hoppressning (koning 2)
Hoppressning av mastens två sidor efter utsågningen är i dagsläget problematiskt av
framförallt en anledning: lager och skruvförband slits vilket ger glapp och i slutändan kollaps
och stillestånd. Under tiden för detta projekts informationsinhämtande, cirka 2 månader, har
det hela tiden varit ett glapp i främre boms infästning. Problemet har inte lett till märkbara
problem vid utsågning av främre kil men för att reducera skillnader mellan de två kilarna, se
kapitel 5.5.6, bör alla felkällor minimeras.
För att undkomma problemen med dagens utrustning för hoppressning bör ny utrustning
tillföras som baseras på fluidtryck. Genom att anpassa trycket till kraften som åtgår vid
hoppressning fixeras skärytorna mot varandra per automatik. En förutsättning är dock att
trycket kan ställas så att de mindre masterna inte deformeras, detta kan åstadkommas med en
variabel strypventil.
Hydraul- eller pneumatikcylindrar kan placeras på främre boms utsida med förbindelse mot
främre fixturverktyg. Det som påverkar valet av fluid är framförallt utrymme och kostnad,
hydraulcylindrar kan leverera ett högre tryck och tar därför mindre plats men kräver samtidigt
installation av pump.
Antalet cylindrar kan väljas godtyckligt men för att fungera för alla koningslängder (1500,
2500, 3500 mm) bör cylindrar placeras på ett sätt som motsvarar dessa avstånd. En cylinder
bör dessutom placeras nära koningens början då master ofta är svåra att trycka ihop i detta
område.

Figur 6.1-8: Cylindrar för hoppressning

Kostnaden för åtgärden uppskattas till 6 000 om fyra cylindrar väljs, dessutom tillkommer
arbetskostnaden för montering.
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6.1.10 Avsyning
Som ett led i att minska kassationskostnader bör avsyningen ses över. När operatören vid
koning redovisar andelen skrotade master anges inte var problemet uppkommit vilket kan ge
en missvisande bild av verkligheten, detta ger inte bara dålig översyn av problemområden
utan medför även en risk att icke godkända master konas. Därför bör mer resurser satsas på
avsyning vid pressen så att fel upptäcks tidigare. Dessutom bör transporterna mellan press och
mastavdelning felsäkras så att avsyning vid koningen endast krävs efter koning.
6.1.11 Personaltillskott
För att klara den ökade produktionsvolymen utan att producera mot lager kommer troligen
mer personal krävas vid koningen. Under våren då efterfrågan är som störst räcker
förmodligen inte dagens kapacitet. Företaget bör därför, så tidigt som möjligt utbilda personal
vid andra delar av produktionen så att kapaciteten kan varieras genom att köra 2-skift även i
koning 3 vid tillfälliga produktionstoppar.
En lösning är att utbilda personal vid packavdelningen vid FSW:n i riktning av master.
Därmed kan, vid tillfälliga kapacitetsbrister, riktning ske parallellt med arbetet i fixtur vilket
skulle reducera tidsåtgången med ca: 20%.

6.2 Ny, öppen fixtur
Om företaget kan nå nya kunder och därmed öka produktionsvolymen konade master krävs en
fixtur med högre kapacitet. En viktig punkt är då att förenkla koningen och ta bort onödiga
funktioner. För att inte låsa sig vid dagens koncept har följande frågor ställts/besvarats:
•
•
•
•
•
•

•

Behöver mast roteras?
Ja, om inte svetsning och sågning kan ske i vertikalplanet.
Måste mast iföras fixtur i längdled?
Nej, inte om fixturen är öppningsbar samt att mast fixeras på annat sätt.
Måste skenorna vara krökta?
Ja, undersökning på master i koning 3 tyder på att bucklorna blir för stora annars.
Behövs rotstöd vid svetsning?
Ja för de mindre godsen, annars bränner svetsen igenom.
Magasin vid fixtur möjligt?
Ja om masten kan laddas i tvärled.
Kan arbetet taktas?
Ja men uppdelning i ”arbeten utanför fixtur” och ”arbeten i fixtur” ger hög
balanseringsförlust. En förutsättning är att fixturering kan göras snabbt i varje
station.
Behövs likrännehållare?
Masten måste fixeras men behovet av att fixera längs hela koningslängden kan
reduceras genom annan fixturering.

6.2.1 Koncept
Slutsatser som kan dras med ovanstående funderingar är att fixturen bör kunna rotera mast
samt ha möjlighet att placera rotstöd från toppen på mast. Rotationen behövs framförallt då
det är enklare att ställa in såg/svets-hållare när man jobbar i horisontalplanet. Skenorna bör
dessutom vara krökta för att minimera risken att masterna blir buckliga vid koningens början.
Däremot bör masten laddas i tvärled, av två anledningar: utrymmet begränsar
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rörelsemöjligheter i längdled och förflyttningar tar längre tid om förflyttning sker med 3
frihetsgrader. Sideffekter med att ladda i tvärled är att skadorna i likrännan minskar och att
magasinering kan ske för att skynda på laddning.
För att kunna ladda i tvärled krävs att fixturens ena ände är öppen. Om man dessutom ska
kunna rotera masten måste fixturen kunna slutas vilket talar för en öppningsbar fixtur. Då
rotationen inte kräver någon större noggrannhet är det troligen inget problem att ha ett
öppningsbart hjul.
En konceptlösning som granskats är att fixera mast med omslutande stöd, hädanefter kallat
stödverktyg, och att använda dessa för att förflytta masten. Genom att stöden följer mast
behöver inte dessa lossas mellan fixtur och riktning. Ett tänkbart alternativ är omslutande stöd
enligt figur nedan, denna typ av stöd används av kunden.

Figur 6.2-1: Stödverktyg

Principiellt fixturutseende kan vara enligt figur nedan:

Figur 6.2-2: Princip, öppen fixtur

Bommarna bör vara fixa relativt hjulen som används för att rotera fixturen, detta för att få en
mer stabil fixtur. För detta krävs att främre bom har ställbara skenor samt att hoptryckning av
mast sker genom att endast trycka verktyg mot mast och inte hela bommen.
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Stöden bör vara mobila för att reducera förflyttningarna som görs av telfrar, därmed kan mast
enkelt flyttas mellan riktbord och fixtur. Vid riktning förenklas vändning av mast avsevärt
genom att operatören varken behöver lossa mast från stöd eller lyfta mast för att vända.
Om formens urtag för masten anpassas för att ge en rotationsaxel som överensstämmer med
fixturens blir kraften som åtgår för att fixera mast i likrännan begränsad, se bilaga C, detta då
masten även vid vändning stöttas av alla stöd och inte bara av fixtur och bortre stöd.
6.2.2 Generella verktyg
Vid diskussion med Anders Davidsson, handledare, och Jonas Magnusson, operatör, framkom
att generella verktyg är att sträva efter av två anledningar: fixering kan göras noggrannare
vilket reducerar nivåskillnaden mellan profilväggarna, se kapitel 5.7.9, samt att
omställningstiden minskar.

Figur 6.2-3: Urtag stödverktyg

Stödverktygen och fixturens bakre verktyg måste anpassas så att en gemensam rotationsaxel
erhålls. För att inte behöva ändra stödens höjd vid omställning mellan master måste
masturtagens baksida ha samma placering i stödverktygen för samtliga master. Placeringen av
masturtagens baksida relativt rotationsaxeln måste vara samma som bakre verktygs placering
relativt rotationsaxeln.
Operatörerna anser att även främre verktyg kan vara generellt då fixeringen i y-led endast
verkar vid svetsning och att rotstödet räcker för att ge denna kraft. Radien i det främre
verktyget bör då vara anpassat till den största mastens framsida.
6.2.3 Krafttillförsel
Vid en ny fixtur bör kraftöverföring ske enklare. Pneumatiska eller hydrauliska cylindrar bör
användas istället för dagens metodik med kraftöverföring via ”gängglidning”. Slitaget i
utrustningen minskar därmed och tidsåtgången blir mindre genom att tillvägagångssättet blir
enklare. Om mast kan fixeras i framsidan en bit utanför koningslängden, direkt vid laddning,
kan trycksättningen i likrännan reduceras. Likrännan kan trycksättas med en svängcyliner
placerad någonstans i mitten på bakre verktyg, se kapitel 6.1.7. En öppen fixtur förutsätter att
likrännan kan fixeras utan att behöva trä på mast.
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Eventuellt kan fixering av masten innan sågning ske genom att trycksätta masten i 3 punkter,
se figur nedan.
Pneumatikcylinder

Pn. svängcylinder

Jordkontakt

Figur 6.2-4: Fixering innan sågning

Vid hoppressning av masten efter sågning bör endast verktyget pressa masten, och inte hela
bommen. Verktyget kan trycksättas med hydraul- eller pneumatikcylindrar, se kapitel 6.1.9.
Värt att tänka på är att generella verktyg förutsätter antingen lång cylinderslaglängd eller att
kolven kan förlängas. En lösning är att införa en koppling mellan kolv och verktyg. Fästet
mellan kolv och verktyg måste vara ledat så att verktyget böjs efter mastens ”nya”, koniska
form.
6.2.4 Skeninställning
Till en början kan sågning och svetsning styras med skenor men en framtida numerisk
styrning bör finnas i åtanke. Bommarna bör vara fixa och både främre och bakre boms skenor
bör därför vara ställbara. För att förenkla inställningar kan skenanordningar liknande den som
beskrivs i kapitel 6.1.1 användas, skenorna i bakre respektive främre bom bör ha samma
krökning vilket reducerar nivåskillnaden mellan mastens profilväggar efter sågning.
6.2.5 Riktning
Vid riktning uppnås ett betydligt enklare arbetssätt genom införande av formade stöd.
Åtgärden kräver dock modifieringar även av utrustningen vid riktning: riktbordet måste
ersättas av ett mobilt stöd och stödet som används för att fixera masten måste ersättas av ett
mothåll för hålla nere masten vid riktning. En tänkbar principlösning ses nedan:

Mobilt
riktstöd

Mothåll

Figur 6.2-5: Riktning vid ny fixtur

Mothållet kan liknas vid ett tak under vilket stödet med masten körs in och har som funktion
att ge motkraften vid riktning. Riktstödet måste vara mobilt för att inte behöva flytta masten i
längdled och att därmed istället flytta riktpunkten, dessutom bör stödet vara ställbart i höjdled
för att kunna rikta både i y- och i z-led utan att böja runt det formade stödet.
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6.2.6 Förflyttningar
Vid vanligt arbete, med en man som både konar och riktar, kan förflyttningarna av mast ske
enligt nedan:
1. Riktad mast lyfts med telfer ur stöden till utkorgen.
2. Ny mast hämtas från inkorgen och placeras i stöden, orientering i längdled sker mot
ett stopp som byts/flyttas vid omställning.
3. Telfer körs in till väggen.
4. Stöden, med mast, körs från riktning till fixtur och masttoppen fixeras i fixtur.
5. Efter koning kör stöden mast till riktning där stödet närmast toppen placeras under
mothållet.
6. Efter riktning upprepas förfarandet.
Om takten behöver ökas vid tillfälliga volymtoppar kan riktning och koning behöva utföras
samtidigt vilket ger ett annorlunda tillvägagångssätt vid förflyttningar. Flera stöd måste
införas, förskjutna med någon meter relativt de ordinarie.
1. Operatören vid riktning lämnar riktad mast i utkorgen med telfer.
2. När operatören vid koning är färdig kör stöden masten ur fixtur och stöden korsar de
tomma stöden.
3. Operatören vid riktning placerar ny mast, som påförts stödverktyg, i de tomma stöden
som därefter körs in i fixtur. Förflyttningen görs med telfer för att masterna ska kunna
korsa varandra.
4. När operatören vid riktning har riktat mast hämtas telfer varpå förfarandet upprepas.
Då mast måste orienteras i längdled redan vid placering i stödverktygen kräver parallell
bearbetning ett extra stopp förskjutet relativt det första med samma avstånd som mellan
stödsystemen.

6.3 Robotiserad tillverkning
6.3.1 Ekonomiska förutsättningar
För att en robotlösning skall vara intressant finns krav på kapacitet och produktivitet:
• Tidsåtgång < 30 min/mast
• Bemanning: 1 operatör
• Flexibilitet: alla dagens masttyper skall gå att kona i robot.
6.3.2 Robotiserade arbetsmoment
För att en klara kravet på en tidsåtgång på 30 min/mast måste momenten som sköts av robot
bestämmas. Nedan visas dagslägets arbetsmoment och deras genomsnittliga tidsåtgång. De
moment som inte kan, eller är olämpliga att robotisera är skrivna med fet stil:
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3

Syna masten. Kolla likrännan

3

Fila änden på masten

1

Skjuta in mast i verktyg

3

Sätta fast jordkabel

1

Fixera mast med mutterdragare

2

Vända mast till liggande

1

Ställa in bom 1 och bom 2

2

Ställa in såg 1 och såga

2

Ställa in såg 2 och såga
2
Ta bort kilen, kapa toppen till
fyllning
1
vända masten

2

Ställa in såg 1 och såga

2

Op.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Moment

29
30
31

Svetsa

3

Montera ner svetspistol

1

Putsa av svets

4

Vända masten

3

Ställa in fräs och fräsa

0

Vända masten

0

Slipa bort oxid

2

Vända masten

0

14 Ställa in såg 2 och såga
2 32
15 Ta bort kil, kapa toppen
1 33
16 Blåsa bort spånor
2 34
17 Tvätta rotstöd
3 35
18 Stoppa i rotstöd och fixera
2 36
Tabell 6.3-1: Moment möjliga att robotisera

Trycka ihop masten

2

Vända masten

0

Ställa in fräs och fräsa

2

Vända masten

0

Slipa bort oxid

2

Vända masten

0

Stoppa i fyllning

1

Montera svetspistol

0

Ställa in svets

2

Ta på utrustning

2

Op.
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Moment

47
48
49

Ta ur rotstöd

50
51
52

Tidsåtg

Hämta travers.Lyft upp en mast

Tidsåtg

11
12
13

Moment

Tidsåtg

Op.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
1
2
3
1
2
3
1
1
1

Stoppa i fyllning
Montera svetspistol
Ställa in svets
Svetsa
Ta av utrustning
Montera ner svetspistol
Putsa svets
Vända mast
Köra ut bom
Vända mast

Dra ur mast
Hämta travers,
riktbänk

lägga

mast

Rikta mast+puts+ kolla likränna
Hämta travers och skifta masterna

Moment som försvinner med robotisering är framförallt moment som har med inställning av
skenor att göra men tidsåtgången förkortas troligen för nästan alla moment som robotiseras.
Av denna anledning bör så mycket som möjligt göras av roboten, så länge tidsåtgången för
laddning/plundring och robotens bearbetningstid inte överstiger 30 minuter. De moment som
kan hanteras av robot tar i dagsläget 47 minuter och en halvering av denna tid är nog inte
orealistisk. Inställning av skenor och justering av verktygshållare tar i dagsläget runt 10
minuter/mast och förberedelser för svetsning tar även det runt 10 minuter vilket vid
robotisering ger en tidsbesparing på 20 minuter. Det kritiska är således inte de robotiserade
momentens tidsåtgång.
6.3.3 Manuella arbetsmoment
Av de moment som inte kan/bör hanteras av robot försvinner några naturligt efter införande
av robot, andra måste tas bort för att kunna nå en bearbetningstid på 30 min. Den totala
tidsåtgången för momenten som inte kan hanteras av robot uppgår till 57 minuter. Tider som
försvinner, eller nära nog försvinner, är vändning av mast (8 min) och fixering/lossning med
mutterdragare (4 min). Moment som bör tas bort är hantering av rotstöd (6 min) och iläggning
av tillsatsmaterial från kilen (2 min). Återstår gör då 37 minuter vilket kan minskas genom att
förenkla förflyttning av mast mellan lager-fixtur-riktbord-lager. Förflyttningen tar i dagsläget
15 minuter, med laddning/plundring av fixtur inräknat, och måste därmed minskas till 8
minuter för att nå en tillverkningstid på 30 min.
6.3.4 Kritiska moment
För att klara produktion med en i bemanning krävs att operatören kan arbeta samtidigt som
roboten. Helst bör roboten utföra allt arbete i en sekvens utan operatörens närvaro. Operatören
kan därmed utföra det manuella arbetet utan att behöva röra sig mellan robotcellen och den
manuella stationen. Fyra moment kan behöva närvaro av operatör och är därmed kritiska ur
denna synpunkt:
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1
2
2

Lossa mast med mutterdragare
på

4
17
3

Iläggning av rotstöd
Vid iläggning av rotstödet är det viktigt att det hamnar rätt vilket kan försvåra automation av
detta moment. För att inte komplicera robotcellen för mycket bör därför automatisk iläggning
undvikas. Eftersom rotstödet måste placeras efter att kilarna sågats ut kan det därför krävas
närvaro av operatör. Om möjligt bör robotens svetsprogram anpassas så att rotstöd blir
överflödigt, i alla fall för de större masterna. Genom att begränsa svetsströmmen i förhållande
till svetshastigheten kan genombränning undvikas, kundkravet på 70 % inträngning måste
dock beaktas. För de minsta godstjocklekarna kan svetsning utan rotstöd bli problematiskt då
svetsparametrarna får snävare intervall med minskad godstjocklek. Därför kan rotstöd bli ett
måste för de mindre masterna även vid robotiserad svetsning.
Borttagning av kilar
Efter att kilarna sågats ut måste dessa avlägsnas, särskilt om de hamnar inuti masten. I
dagsläget tas alltid kilarna bort manuellt men om vändning sker utan att den först utsågade
kilen avlägsnas ramlar denna ofta ut ur sitt egna urtag per automatik. Om roboten däremot
skall skära och svetsa i vertikalläge är det osäkert om kilen faller in i mast eller utanför.
Extra tillsatsmaterial vid koningens början
I dagsläget används alltid extra tillsatsmaterial vid koningens början, detta görs genom att
kilens spets klipps av några centimeter från toppen och placeras vid koningens början. Det har
dock hänt att operatör har glömt tillsatsmaterial, för att rädda svetsen har han då skakat
pistolen för att få kontakt med spaltytorna. Med liknande rörelser för roboten kan troligen
tillsatsmaterial undvikas.
Slipning
Innan svetsning kan påbörjas slipas i dagsläget masten längs fogen. Detta för att få bort
oxidskiktet som har en smälttemperatur på över 2000°C vilket kan medföra att en tunn hinna,
som lätt spricker, bildas över rågen. För att minimera antalet verktyg och verktygsbyten bör
detta, om möjligt undvikas.

6.3.5 Svetsning
Svetsningen bör ske med metodik liknande dagslägets då operatörerna har erfarenhet av MIGsvetsning och därför kan optimera parametrarna. Om möjligt bör svetsning ske i liggande
vertikalläge för att komma ifrån momentet vändning av mast och därmed minimera
kringutrustningen. För att säkerställa kvaliteten på svetsen kan en svetskonsultbyrå behöva
kopplas in parallellt med automationsexpertis, eventuellt kan parametrar tas fram som
eliminerar behovet av rotstöd.
Då arbetsstycket inte har några väl definierade plan kan fogsökning bli komplicerad. Om ytan
är tillräckligt stor kan utsticket från bakre sidan utnyttjas vid lokalisering i tvärled, se figur
6.3-1.
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Figur 6.3-1: Fogsökning

Eftersom svetsarna kan vara långa, upp till 3,5 m, bör roboten dessutom ha funktionen
fogföljning för att felsäkra utrustningen. Sökning kan göras med konventionell teknik: lagring
och jämförelse av svetsströmmen.
6.3.6 Kilurtag
Urtagen kan åstadkommas på två sätt: sågning eller termisk skärning. Båda metoder har
fördelar och nackdelar:
Plasmaskärning
Plasmaskärning är av intresse av framförallt mekaniska anledningar, krafterna i robotarmen
blir små och styrning blir enklare. Merparten av den tillförda energin är termisk och
flödeskrafterna är små relativt krafterna vid mekanisk avverkning. Nackdelen med metoden är
att fog/skär-ytorna blir relativt ojämna och ett tjockare oxidskikt uppstår i den
värmepåverkade zonen. För ändamålet kräver metoden dessutom manuell avverkning på och
runt fogytorna då slagg bildas på både in- och utsida. Som visas i kapitel 5.6 är metoden
möjlig för aluminiumprofiler.
Sågning med vinkelslip
Vid sågning av urtagen blir kraftpåkänningen i robotarmen betydligt högre än vid
plasmaskärning. Krafterna ger sämre noggrannhet men genom att begränsa tändernas storlek
och matningen kan eventuellt metoden vara användbar. Torgny Pettersén, teknisk säljare
Motoman Robotics, framhåller metoden framför plasmaskärning och ser praktiska möjligheter
med metoden. Metoden bör dock testas innan beslut fattas.

6.3.7 Fixturering
Om svetsning i vertikalläget går att införa utan större komplikationer behöver inte fixturen
vara roterbar. Fixturen kan därmed vara enklare och mindre samtidigt som orienteringen blir
bättre. Eventuellt kan också extrautrustning till roboten, såsom fogsökning och fogföljning,
undvikas.
6.3.8 Magasin
För att reducera tidsåtgången för laddning och plundring av fixtur kan ett magasin införas vid
robotcellen. Laddning och plundring är moment som påverkar tidsåtgång för både operatör
och robot och måste minskas för att operatörens moment inte skall överstiga 30 minuter. Att
däremot införa automatisk laddning/plundring från/till detta magasin är inte lämpligt då
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masterna är både tunga och utrymmeskrävande vilket kan medföra att
investeringskostnaderna drar iväg. För att nå en total tidsåtgång på 30 minuter krävs att
momenten förflyttning minskas från 15 till 8 minuter vilket kan bli svårt även med införande
av ett magasin.
6.3.9 Slutsats
Med de uppskattningar som gjorts i kapitlen 6.3.2-6.3.3 hinner operatören inte med sina
moment under 30 minuter. Uppskattningarna bygger på den genomsnittliga tidsåtgången som
är beräknad utan att vikta tiderna mot efterfrågan på de olika masttyperna. För de mindre
masttyperna C3-C7, som produceras mest, tar riktning mycket kortare tid än för de större
vilket innebär att en robotlösning, med dagens volymer på masterna, utan problem skulle nå
en genomsnittlig tidsåtgång på mindre än 30 minuter.
Genom samtal med säljare på ABB Robotics kan kostnaden för en svetsrobot, med
svetslägesställare, kringutrustning och utbildning inräknat, uppskattas till 1,3 miljoner kr. Om
roboten dessutom skall kunna skära, med plasma eller vinkelslip, tillkommer uppskattningsvis
200 000 kr. Högt räknat kan kostnaden för en robotlösning ansättas till 2 miljoner kr.
Med en robotlösning uppnås en tidsreduktion på uppskattningsvis 70 % vilket skulle innebära
att en tredubblad efterfrågan skulle kunna hanteras. Överkapaciteten skulle därmed vara stor
vid dagens små volymer. För en framtida eventuell volymökning skulle en robotlösning, ur
ekonomisk synpunkt, vara att föredra framför fördubbling av arbetskraften.
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7 Diskussion
I detta kapitel ges synpunkter på hur åtgärdsförslagen kan tänkas påverka och vad som kan
bli aktuellt om produktionsvolymerna ändras.

7.1 Åtgärders följder
Då volymerna är relativt små har kvantitativa studier, annat än de som redovisas av
operatörerna, varit svåra att genomföra. Hur ofta ett specifikt problem uppkommer är svårt att
veta med noggrannhet. Av denna anledning är det svårt att uppskatta vad eventuella åtgärder
får för följder i fråga om tidsbesparing och/eller reduktion av kassationer. Däremot kan vissa
slutsatser dras om hur åtgärdsförslagen kan tänkas påverkar varandra.
Många av åtgärdsförslagen påverkar varandra på sätt som ibland kan vara svåra att förutsäga.
Nya problem uppkommer vid många av åtgärdsförslagen vilket kräver nya åtgärder. De
åtgärdsförslag som påverkar varandra eller som kan ge nya problem ses nedan:
Problem
Mast slår sig i z-led
(kräver riktn)
Mast slår sig i y-led
(kräver riktn)
Lång omst.tid (2)
Lång omst.tid (3)
Mkt förflyttningar
Mkt slitage (2)
Obestämd takt

Åtgärd
Förspänning innan
kilutsågning
Förspänning efter
kilutsågning
Förspänning
Parallell svetsning
Ny skenanordning bakbom
Justering fixturverktyg
Öppen fixtur
Ny likrännehållare
Pneumatisk Hoppressning

Nytt problem och ytterligare åtgärder
Slitage i likrännehållare, begr. möjliga master
Längre nettotidsåtg eller ny skenanordning
Svårt att anpassa fixtur till alla förböjningar
Kräver bättre fogföljn. Nya verktygshållare
Möjliggör eventuellt försp. efter sågning
Kräver ny likrännehållare

Hög balanseringsförlust och stor variation i
tidsåtgång

Uppdeln. i 2 stationer

Problematisk
riktning

Modifiering av utrustn.

Säsongsvariation

Produktion mot lager

Svårt att prognostisera, ev. endast 12400 mm
C5,C6,C7

(2): koning 2
(3):koning 3
Figur 7.1-1: Åtgärders påverkan

Två av förslagen ger en extra tidsbesparing om båda införs: parallell svetsning och
förspänning i z-led. Dessutom förutsätter åtgärderna bättre fogföljning och standardisering av
skeninställning. Att den sammanlagda tidsbesparingen blir större än summan av de enskilda
beror på att kringhanteringen vid riktning försvinner.
Tabellen visar också åtgärder som inte tagits upp i rapporten och varför de inte tagits upp.
Uppdelning i två stationer: vilket kunde ha skett med en station utgörande fixturen och den
andra avsyning, riktning och förflyttning av mast; har valts bort till följd av den höga
balanseringsförlusten (22 % räknat på medeltidsåtgång).
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7.1.1 Oberoende åtgärder
Av de åtgärdsförslag som rör befintlig utrustning bör samtliga i koning 3 införas då dessa inte
motverkar varandra. Uppskattning av tidsbesparingen är i dagsläget omöjlig att göra för
koning 3 då denna inte är i full drift. Av förslagen i koning 2 bör åtgärderna nedan
genomföras, uppskattad tidsbesparing anges inom parentes:
•
•
•
•

Standardisering, skeninställning bakbom (5 %)
Fixturverktyg med stoppklack (0 %)
Ny likrännehållare (0 %)
Ny utrustning för hoppressning (2 %)

Av dessa åtgärder är huvudsyftet att minska slitage och/eller reducera risken för kassation.
Uppskattningar av kostnadsreduktion till följd av minskat skrot och slitage är dock svårt att
göra. Skeninställning bakbom tas upp i detta kapitel för att det är en åtgärd som ger resultat
oberoende av andra åtgärder, men den behandlas dessutom i nästa kapitel då den påverkar
andra åtgärder.
7.1.2 Beroende åtgärder
En ny skenanordning i koning 2 ger uppskattningsvis en tidsbesparing på 1 h och 30 min
räknat på omställningstiden. Eftersom genomsnittliga orderstorleken är 20 master motsvarar
detta en tidsreduktion på ca: 5 minuter per mast. Eventuellt bidrar åtgärden dessutom till att
större master än C3 kan förspännas i z-led om förspänning kan ske efter sågning. Då fås en
ytterligare tidsbesparing på uppskattningsvis 9 minuter per mast (≈17/2, se figur 2.1) genom
att riktning i z-led blir överflödig.
Vad som bör eftersträvas är att helt eliminera riktbehovet då moment relaterade till riktning
tar lång tid. Om riktning kunde elimineras skulle tiderna för förflyttning av mast reduceras
med uppskattningsvis 50 % då ut- och in- korgarna skulle placeras närmare fixturen. Den
genomsnittliga tidsbesparingen skulle således bli närmare 24 min (7+17) vilket motsvarar 22
% av den genomsnittliga totala bearbetningstiden.
Om parallell svetsning kan ske tillsammans med ovan föreslagna åtgärder blir riktning helt
överflödig men här råder osäkerhet. Dels måste fogföljningen bli bättre genom justering av
svetshållare (se kapitel 6.2.3), dels får inte förspänningen i z-led förskjuta masten relativt
skenorna, d.v.s. böjningen av sågsnittet och böjningen av skenorna måste vara lika stora, se
figur 7.1-2.
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Lika stora
förskjutningar
Figur 7.1-2: Skeninställning vid förspänning

Beroende på vad som kan åstadkommas varierar relevanta åtgärdsförslag. För att tydliggöra
vad som bör göras vid olika utfall på åtgärder har utfallen delats in i scenarion:
Scenario 1: Fogföljning medger parallell svetsning och förspänning kan ske efter sågning.

I detta scenario kan riktning helt reduceras för flertalet master (inte C10) vilket medför att
förslagen gällande riktning blir överflödiga. Åtgärdsförslag som krävs vid detta scenario är:
•
•
•
•

Standardisering, skeninställning (koning 2)
Modifiering av verktygshållare (koning 2)
Parallell svetsning (koning 2)
Förspänning i z-led (koning 2)

Detta scenario är drömscenariot då behovet av riktning försvinner vilket tillsammans med
halvering av förflyttningar får en uppskattad tidsbesparing på 22 % ((7+17)/109).
Scenario 2: Fogföljning medger parallell svetsning men skeninställning medger inte
förspänning efter sågning.

I detta scenario krävs momentet riktning i y-led. Åtgärder som krävs för att uppnå parallell
svetsning är:
•
•

Modifiering av verktygshållare (koning 2)
Parallell svetsning (koning 2)

Tidsbesparingen som fås i detta scenario är uppskattningsvis endast 8 minuter (≈17/2) vilket
motsvarar en halverad tid för riktning genom att behovet av riktning i y-led elimineras.
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Frågan är därför om parallell svetsning är värt besväret. Verktygshållarna bör däremot
modifieras för att få bättre fogföljning även vid svetsning av en sida i taget.
Scenario 3: Parallell svetsning medges ej men förspänning i z-led medges efter sågning.

Åtgärderna som krävs för detta scenario är:
•
•

Standardisering, skeninställning (koning 2)
Förspänning i z-led (koning 2)

Tidsbesparingen blir i detta scenario uppskattningsvis 9 minuter genom att riktning i z-led blir
överflödigt. Om förspänning kan ske utan större problem med slitage är det önskvärt även om
besparingen är relativt liten.

7.2 Ändrade förutsättningar
Då nya masttyper nu har börjat konas kommer den totala efterfrågan på konade master
uppskattningsvis fördubblas framöverError! Reference source not found.. Kan
produktionen anpassas till att klara detta utan extra bemanning kommer resultatet förbättras
avsevärt. Troligen har viss överkapacitet förelegat över stora delar av året då produktionen har
varierat från medelvärdet 57 upp till 103 master/månad vilket medför att en fördubbling kan
hanteras med dagens kapacitet om inte topparna blir för höga. En förutsättning för att klara en
fördubbling är att omställningarna förbättras i koning 3.
För att klara en fördubblad toppefterfrågan måste troligen produktionen anpassas. Om
efterfrågan någon försommarmånad hamnar på över 200 master räcker inte kapaciteten till.
Antingen kan masterna med störst efterfrågan tillverkas mot lager under de perioder där
beläggningen är störst eller så kan nyanställningar krävas. Då produktfloran är så bred i
förhållande till volymerna är dock produktion mot lager olämplig. Ett tredje alternativ är att
leveranstiden förlängs under försommaren.
Om Sapa i en framtid når försäljningsvolymer som närmar sig 3000 konade master om året
blir åtgärdsförslagen gällande ny utrustning aktuella, eventuellt kan en kombination av öppen
fixtur och robotlösning väljas. Som strategi bör Sapa sikta på att öka tillverkningen av konade
master eller att helt avveckla den, att för en enskild kund ta upp stor del av en redan trång
anläggning är ingen lämplig strategi. Genom att koningen sker vid samma anläggning som
pressning och eloxering har Sapa en konkurrensfördel gentemot kontraktstillverkande företag
vilket talar för att nya kunder står att finna. Därför bör beslut tas om huruvida koning av
master är att satsa på eller om tillverkningen bör fasas ut.
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Bilagor
Bilaga A: Kravspecifikation ny utrustning
Introduktion
Sapa profiler tillverkar båtmaster till kund vissa av dessa konas i toppen, detta jobb
görs idag i en utrustning som till stora delar är manuellt styrd. För att klara av en
högre volym bättre kvalitet och minska mantimmar / mast behövs en mer
automatiserad utrustning.
Masterna tillverkas av strängpressade aluminiumprofiler, i texten omnämns master
som profiler.
Syfte
Utrustning ska fräsa/kapa ur en kil i toppen på masterna, och sedan pressa ihop
masttoppen och svetsa ihop halvorna. Mast längder varierar från ca 7m upp till max
20m och killängder från 1,5 m upp till 3m, diameter på master varierar från 75mm
upp till 290mm , masterna är ovala i formen.
Koningen är specificerad av kund med krav på bågform och bucklighet. Masterna
kommer direkt från press och är i tillstånd T4 och åldras efter koning. Efter åldring
eloxeras masterna.
Mål
Arbetsordning
Mast fixeras utmed killängden
Bort kapande av kil
Ta bort kil och blåses rent
Rotstöd sätts i.
Profil pressas ihop för att få en konad form och profilen får ej bucklas.
Svetsområdet putsas av för att få bort oxid
Skarven fräses för svetsfog
Stoppa i fyllning
Svetsa en snygg svets, utseendekrav.
Putsa av svets efteråt för att få bort oxider
Rikta
Krav
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Steg 1:
Utrustning ska klara av profiler med längder upp till 20m längd och med höjd
diameter från 75mm upp till 290mm.
Utrustningen ska klara att färdigställa 2 profiler / timma med en operatör.
Utrustning får ej repa eller buckla profil
Kilarnas bredd och placering: ±0,5mm skillnad på sidorna
Ingen extra omställningstid för anpassning av rotstöd.
Ingen kraftöverföring via gängor.
Möjlighet att förspänna i profilens X- och Y-led
Steg2:
Automatisk kapning och svetsning
Mycket av ställ sker programmässigt och program kan sparas.
Maskinen ska ha repeterbarhet så master vid varje produktionstillfälle får en större
likhet och skrotning minskar.

Dimensionstoleranser på profil
Höjd och bredd (H, B)

Nominella dimensioner

Toleranser

(H), mm
- 10
(10) – 30
(30) – 50
(50) – 80
(80) – 120
(120) – 180
(180) – 250
(250) -

(H) och (B)
±0,3
±0,5
±0,7
±0,9
±1,2
±1,8
±2,5
±3,5

Längd (L)
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Profillängd, (m)
4-8

Tolerans
(mm)
+16

(8) – 12

-0
+20

(12) – 16

-0
+24

(16) - 17

-0
+28
-0

Rakhetstoleranser
Konad del.

Lt = konade delens längd i meter
Y-axel:

max 2 x Lt, mm

X-axel:

max 1 x Lt, mm

X-axel:

mätlängd ≤400 mm, max 0,4mm

X-axel:

avvikelse tillåten i endast en riktning

Skevhetstolerans
Max 0,75 o/m
Utrymme
Golvutrymme X x Xm

66

Bilaga B: Koningsdata
Formen på koningen bestäms av kilurtagen vars bredd är angiven i mm vid varje 500:e
millimeter från koningens början . Noll i tabellen nedan svarar mot koningens början, d.v.s.
kilarnas spetsar.
C3
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500

0
2
8,3
18,7
33,2
52
-

C4
0
2,3
9,3
21
37,3
58,3
-

C5
0
2,5
10,2
23,1
41,1
64,3
-

C6
0
1,9
7,8
17,5
31,2
48,8
70,3
-

C7
0
2,1
8,4
18,9
33,6
52,5
75,6
-

C8

C9

0
2,2
9
20,4
36,2
56,7
81,6
-
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0
1,7
7,1
16,1
28,7
44,8
64,6
88

C10
0
2,2
8,8
19,7
35,1
54,1
74,6
95,0

Bilaga C: Kraftberäkning svängcylindrar
Fallet med vändning av 20 meter lång C10 har använts som dimensionerande.
Kraftresultanten ansätts verka vid halva koningslängden (1750 mm från toppen) och masten
antas vila plant mot det bortersta stödet 16 meter från koningens början:
18,250 m
10 m
O

M O : 18,25Fcyl − 10Ftyngd = 0 ⇔ Fcyl =

10
10
Ftyngd =
10,6 * 20 * 9,81 = 1140N
18,25
18,25

Med ett tryck på 6 bar (=600 000 Pa) fås erforderlig total kolvarea:
A=F/p= 1140/600000= 0,001899 m2 = 1899 mm2

68

Bilaga D: Riktmoment och cylinderkraft
Vid riktning av master varierar den erforderliga kraften från cylindrarna med punkten runt
vilken man riktar. Eftersom tvärsnittet är störst på den okonade delen är också kraften som
krävs störst vid riktning runt punkten där koningen börjar. Av denna anledning har det
dimensionerande momentet beräknats vid riktning runt denna punkt.
Det erforderliga momentet för att flytning skall inträda vid riktpunkten beräknas med
formlerna:
| σ s | ×I y
| M y |≥
(1)
| z max |
| σ | ×I z
(2)
| M z |≥ s
| y max |
Där I är mastens tröghetsmoment i momentets riktning, σs är sträckgränsen för legering 6005
i tillstånd T4 (innan åldring) och nämnaren är avståndet från profilens tyngdpunkt till
yttermåttet. Koordinatsystemet har orientering enligt nedan, med origo i tyngdpunkten:
y

x

z
För att förenkla beräkning av tröghetsmomenten, Iy och Iz, har profilen ansetts som ett
elliptiskt rör med geometrin:

2a1 2a2

2b1
2b2
Tröghetsmomenten beräknas därefter med formlerna:
I = I ytterellips − I innerellips ⇒
Iy =

Iz =

πb1 a13
4

πa1b13
4

−

−

πb2 a 2 3

(3)

4

πa 2 b2 3
4

(4)

Med a1=143,3 mm, a2=138,4 mm, b1=73,5mm och b2=68,3 mm efter ritning C10, fås:
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Iy = 2,766*10-5 m4
Iz = 1,006*10-5 m4
För att flytning skall inträffa vid riktning runt y- resp. z-axeln krävs, med (3) i (1) och (4) i
(2), följande moment:
Mz = 12 318 Nm
My = 17 370 Nm
Med benämningen av krafterna enligt figur:
F1
F3
(F4)
F2

Kan förhållandet mellan cylindrarnas kraft F4 och kraften i angreppspunkt med mast, F3
beräknas enligt:
F3 × 3500 = F4 × 3700 ⇔ F4 =

3,5 F3
(5)
3,7

Om kraften från remmen antas verka i toppen på masten fås följande jämviktsekvationer:

↑: F2 − F1 − F3 = 0

8,1 × F1 = 3,5 × F3

(6)
(7)

Moment och tvärkraft vid ett avstånd, x, från stödet beräknas med formlerna:
0<x< 8,1m:

M ( x) = F1 × x
T ( x) = − F1

(8)
(9)

8,1 m<x< 11,6 m:

M ( x) = F1 × x − F2 × ( x − 8,1)
T ( x) = − F1 + F2
(11)

(10)

Med villkoren att M(8,1) = M och M(11,6) = 0 fås med (10) och (11):
F1 = M/8,1
3,5F2 = 11,6F1 <=> F2 = 11,6F1/3,5
Vilket, insatt i (6) ger:

11,6
8,1M
M
F3 = (
− 1) × F1 =
=
3,5
3,5 * 8,1 3,5

(12)
70

Med (12) insatt i (5) fås:
F4 =

3,5 M
×
= M / 3,7
3,7 3,5

Vid riktning i y-led fås därmed att erforderlig kraft för att flytning skall inträffa är:
F4 = Mz/3,7 = 12 318/3,7 = 3,33 kN
I z-led fås:
F4 = My/3,7= 17370/3,7 = 4,7 kN
Den totala kolvarean för en eller flera cylindrar måste väljas sådan att Fcylinder > 4 700 N.
Med trycket 600 000 Pa på tryckluften fås erforderlig kolvarea, A, enligt nedan:
A= 4 700 / 600 000 = 0,007833 m2 = 7 833 mm2
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Bilaga E: Optimalt läge, riktstöd
Genom att ersätta avståndet mellan stöd och riktpunkten (8,1 m) med en variabel, p, kan en
optimal placering av stödet beräknas.
Tryckluften har ett tryck på runt 6 bar = 600 000 Pa och verkar på två cylinderkolvar med den
sammanlagda arean 0,004084 m2. Kraften som kan erhållas blir därmed:
F4 = 600 000*0,004084 = 2450 N
Med villkoren att M(p) = M och M(p+3,5) = 0 samt införande av p fås med (10) och (11):
F1 = M/p
3,5F2 = (p+3,5) F1 <=> F2 = (p+3,5)F1/3,5
Insatt i (6) fås därmed:
⎛ p + 3,5 ⎞
⎛ p + 3,5 ⎞ M ⎛ p ⎞ M M
F3 = ⎜
− 1⎟ F1 = ⎜
− 1⎟
=⎜
=
⎟
⎝ 3,5
⎠
⎝ 3,5
⎠ p ⎝ 3,5 ⎠ p 3,5
Beräkningarna visar att erforderlig kraft från cylindrarna är oberoende av stödets placering.
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Bilaga F: Kraftbehov vid hoppressning
Vid beräkning av kraften som krävs för att klara hoppressning har den största masten C10
använts.
För att beräkna kraften som krävs för att pressa ihop masten kan, rent teoretiskt, elastiska
linjens differentialekvation användas:
d 2 w( x)
d 2 ( EI ( x)
)
dx 2
= q( x)
(1)
dx 2
Där w(x) är kilbredden vid avståndet x från koningens början och bestäms genom användande
av skenans krökning, R:
2

⎛ w( x) ⎞
x +⎜
⎟
w( x)
2 ⎠
⎝
2
2
2
2
2
− R) = R ⇔ w( x) = 2 × R ± R − x ⇔ R =
x +(
2
w( x)
Med randvillkoren w(0) = 0 och w(3,5)/2 = 0,04575, där w(3,5) motsvarar kilbredden vid
toppen, fås:

)

(

2

)

(

R = 133,9 ⇒ w( x) = 2 × 133,9 − 133,9 2 − x 2 (2)

Förhållandet mellan tvärkraft T(x) och linjelasten q(x) bestäms enligt:
dT ( x )
= −q ( x)
dx

(3)

Med (1) i (3) fås:
d 2 w( x)
)
2
dI ( x) d 2 w( x) d 3 w( x)
dx
T ( x) = −
=−
−
E
EI ( x)
dx
dx
dx 3
dx 2
Där derivatorna av w(x) (cirkelsegment med centrum i (0,R)) är:
d 2 w( x)
2R 2
d 3 w( x)
6R 2 x
=
och
=
dx 2
(R 2 − x 2 )3/ 2
dx 3
(R 2 − x 2 )5 / 2
d ( EI ( x)

Då I(x) beror av tvärsnittet och därmed av w(x) blir uttrycket komplext. Därför görs
förenklingen att I(x) är konstant och lika med det största värdet, vilket är vid starten av
koningen. Därmed fås en överdimensionering när kraftern beräknas.
Uttrycket för tvärkraften blir, med I(x) konstant:
d 3 w( x)
T ( x) = −
EI (4)
dx 3
Där I= 1,049*10-5 m4, se appendix, och E-modulen E = 70,6*109 Pa,
För att beräkna den totala kraften som åtgår beräknas T(3,5):
6 ×133,9 2 × 3,5
T (3,5) = −
× 6,503 × 10 −8 × 70,6 × 10 9 = −6,5 N
2
2 5/ 2
(133,9 − 3,5 )
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Detta är den kraft som skulle åtgå för att böja efter formen w(x). Jämförs värdet med
verkligheten inses att resultatet är orimligt. Den troliga orsaken är att tvärsnittet är för stort i
förhållandet med längden vilket gör elastiska linjens differentialekvation olämplig.
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Bilaga G: Tidsåtgång
Koning 2
O.
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

C7

Aktivitet

C10

C106

C3

C8

C6

fixtur Utanf. fixtur Utanf. fixtur Utanf. fixtur Utanf. fixtur Utanf. fixtur Utanf.
5
5
2

Hämta travers.Lyft upp en mast
Syna masten. Kolla likrännan
Fila änden på masten
Skjuta in mast i verktyg
Sätta fast jordkabel
Fixera mast med mutterdragare
Vända mast till liggande
Ställa in bom 1 och bom 2
Ställa in såg 1 och såga
Ställa in såg 2 och såga
Ta bort kilen och kapa toppen till fyllning
vända masten
Ställa in såg 1 och såga
Ställa in såg 2 och såga
Ta bort kil, kapa toppen
Blåsa bort spånor
Tvätta rotstöd
Stoppa i rotstöd och fixera det
Trycka ihop masten
Vända masten
Ställa in fräs och fräsa
Vända masten
Slipa bort oxid
Vända masten
Stoppa i fyllning
Montera svetspistol
Ställa in svets
Ta på utrustning
Svetsa
Montera ner svetspistol
Putsa av svets
Vända masten
Ställa in fräs och fräsa
Vända masten
Slipa bort oxid
Vända masten
Stoppa i fyllning
Montera svetspistol
Ställa in svets
Svetsa
Ta av utrustning
Montera ner svetspistol
Putsa svets
Vända mast
Köra ut bom
Vända mast
Ta ur rotstöd
Lossa mast med mutterdragare
Dra ur mast

2
0
2
0
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
0
2
0
2
0
1
0
2
2
2
1
4
0
2
0
2
0
1
0
2
2
2
2
4
0
2
1
1
2
2

Rikta mast+puts+ kolla likränna
Hämta travers och skifta masterna

62

2
2

2
3

2

1

4

2

1

2

2
3
4

2
2
2

1
1
2
1

1
1
2
2
2

3
4

2
2
1
1

2
1

1
2
2

2

2

2
2
2

3
1
1
3

3
3
2
4
4

3

2

1

2

2

2
2
4
2
4
2
5

2
2

1

1
1
2
2
3
2
4
1
3

1
2
2
2

2
2
3
1
4
3

2

1

2

1

1
2
2
4
1
2
4

3
2

1

2
2
2
1

2
3
2
2
4

1
2
2
3
1
1
4

2

1

1

1

1
2
2

1
1

1
2
1

2
1
5

4

35
97

3
4

4

5
15
3

Hämta travers och lägga mast på riktbänk

Ungefärlig total tid:

3
4
0

2
33
2
90

75

44
134

2
2

2
2

50

8
58

8
16
3
58

32
90

1

3
0
0

1

1

1
2
3

3
3
1
0
4
1
0
0
0
2
0
1
1
1
2
4
0
1
1
0
0
2
0
0
1
1
4
1
0
2
0
1
0
1
1
1
5
29
3

72

44
116

1
8
2
48

15
63

Appendix: Tröghetsmoment uppsågad mast
Tröghetsmomentet I(x) har beräknats genom att först approximera geometrin med ett
halvcirkelformat skal. Skalets tröghetsmoment beräknas genom att se det som två halvcirklar,
en skiva och ett hål och därefter subtrahera dessa. Halvcirklarna, A1 och A2, har radierna som
uppskattats till 168,7 resp. 163,5 mm, efter ritning C10.

z

R2
y
R1

e

xsi

R1
R2

e2

e1

Tröghetmomentet för skalet beräknas genom att se det som två halvcirkelskivor och
subtrahera tröghetsmomenten:

(

)

I y = I A1 y − I A 2 y = I A1 + (e − e1 ) 2 × A1 − I A 2 + (e − e2 ) 2 × A2
Där ei är avståndet mellan hjälpaxeln Xsi och tyngdpunkten för del i.
3

3

4( R1 − R1 )

4 R1
4R
, e2 = 2 , I A1 = 0,110 R1 4 , I A 2 = 0,110 R2 4
3π
3π
3π ( R1 − R1 )
Med insatta värden på radierna fås:
Iy=1,049*10-5 m4

e=

2

2

, e1 =
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xsi

