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Sammanfattning
Rapporten behandlar arbetet med att göra arbetsmiljön vid en aluminiumpress säkrare. 
Idag sågas mindre bitar nypressad aluminiumprofil på ett sådant sätt att operatören 
bland annat exponeras för mycket heta spånor. 

Genom systematisk konstruktionsmetodik genererades ett antal koncept, dessa 
utvärderades och en detaljkonstruktion av två koncept genomfördes. Det ena av dessa 
två innebär att stänga av kylluften underifrån under sågningen medan det andra innebär 
en mekaniserad lösning med en låda på en vagn, vilken gör en operatörs närvaro 
onödig.

Arbetet bedrevs på Sapa Profiler AB i Finspång och gav insikter i hur 
konstruktionsarbete på ett tillverkande företag kan gå till. Arbetet var mycket fritt och 
stort rum har lämnats för kreativa och nyskapande lösningar.
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Abstract
This paper is about the work of making the working conditions at an aluminium press 
safer. Today, small parts of newly pressed aluminum profile are being sawed in such 
way that the operator is exposed to very hot chips.

By systematic product development some concepts were generated. These went 
through evaluation and a detailed design were made for two of them. One of those two 
considered a shut off of cooling air from below and the other one was a mechanical 
wagon with a box, which made the presence of the operator unnessecary.

The work was done at Sapa Profiler AB in Finspång and gave knowledge about how 
design work in a producing company can be done. The work was very free and a big 
space was present for creative and innovative solutions.
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1 Inledning
I detta inledande kapitel behandlas bakgrunden till uppgiften, målen, syftet med 
uppgiften och även de avgränsningar som uppgiften kräver.

1.1 Bakgrund
För att få en förståelse av problemet, måste först en kortare beskrivning av 
strängpressning av alunimium beskrivas, och även en kortare text om Sapa.

1.1.1 Strängpressning av aluminium
Framställning av aluminiumprofiler, tvådimensionella artiklar med olika konstant 
tvärsnitt, görs genom strängpressning eller som det även kallas, extrudering. 
Förvärmt aluminium pressas med hjälp av mycket högt tryck genom ett verktyg och 
formas av detta. Profilen som uppkommer dras ut på ett långt kylbord med hjälp av 
pullers, innan den lämnas på avsvalningsbädden. Därefter sträcks profilen för att den 
ska bli helt rak och kapas sedan i rätta längder.

1.1.2 Nosbitskapning och provbitskapning
Nosbitskapning innefattar den process, som kapar av den första delen av den 
strängpressade aluminiumprofilen som kommer ut ur pressen. I P5, 
aluminiumpressen som rapporten behandlar, krävs nosbitskapning för att de pullers 
som används ska få ett bra grepp och för att profilen ska fungera bättre längre fram i 
produktionen. Dessutom märks och sparas nosbiten då den säger mycket om hur 
verktyget fungerar. Provbitskapning krävs för att under stora ordrar t ex se till att 
toleranser hålls. Denna kapning sker på ett mycket liknande sätt som 
nosbitskapningen.

1.1.3 Sapakoncernen
Sapakoncernen utvecklar, tillverkar och marknadsför förädlade profiler, 
profilbaserade byggnadssystem och värmeväxlare, alla i lättviktsmaterialet 
aluminium. Dessa är uppdelade inom företaget i affärsområdena Sapa Holding AB, 
Building System and Heat Transfer och i Sapa AB (profiler). De största kunderna till 
Sapa är konstruktion, transport samt andra ingenjörsapplicationer. Dessutom är 
kontors- och hushållsprodukter ett stort område. Sapa har 15 000 anställda världen 
över, framförallt i Europa och Nordamerika, vilka tillsammans med Asien utgör de 
stora marknaderna. (www.sapagroup.com, ”Om Sapa”)

1.1.4 Sapa profiler AB
Sapa profiler AB är namnet på det svenska aktiebolag som ingår i Sapakoncernen. 
Detta är moderbolaget som startades 1963 i Vetlanda, och som nu expanderats till 
hela Sapakoncernen. Sapa profiler AB har 1 300 anställda och omsätter cirka 3,3 
miljarder kronor (2006). Verksamheten består av utveckling, tillverkning, 
vidareförädling och försäljning av aluminiumprofiler, förlagt till tre produktionsorter 
(Vetlanda, Sjunnen och Finspång) och fyra försäljningskontor (Vetlanda, Göteborg, 
Stockholm och Umeå). Marknadsandelen i Sverige av aluminiumprofiler uppgår till 
cirka 43 %. (www.sapagroup.com, ”Företagsfakta”)
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1.1.5 Sapa profiler i Finspång
Finspång är en produktionsort, med en fabrik uppdelad på 4 avdelningar; två pressar 
(P5 och P6), en ”Friction Stir Welding” (FSW), samt två eloxeringsavdelningar (E5 
och E7). En eloxeringsanläggning är en ytbehandlingsanläggning där man anodiserar 
aluminiumet. FSW är en metod där man svetsar samman profiler till stora ytor med 
hjälp av värmen som uppkommer vid friktionen mellan verktyg och material. Pressen 
P5 är Nordens största press och kan pressa profiler som är upp till 400 mm breda. P6 
är en mindre press. Totalt arbetar cirka 260 personer på Finspångsfabriken. 
Dessutom finns flera andra delar av koncernen representerade på orten, Sapa Heat 
Transfer, Sapa Manufaktur och Sapa technology är några av dem.

1.1.6 Varför aluminium?
Det finns många anledningar till att använda aluminium i många olika applikationer. 
Med en draghållfasthet mellan 70 och 700 MPa för olika legeringar är aluminium 
väldigt attraktivt att använda i belastade konstruktioner. Vidare kan den låga vikten 
hos aluminiumet användas till att hålla nere vikten hos fordon, vilket i längden ger en 
minskad energiförbrukning och ett minskat koldioxidutsläpp till atmosfären. 
Dessutom har aluminium ett naturligt skydd mot korrosion, som lätt kan förstärkas 
genom anodisering. Detta i samband med goda hållfasthetsegenskaper vid låga 
temperaturer gör aluminium till ett mycket bra alternativ i utsatta miljöer, såsom 
vatten, salt eller hård kyla. Aluminium leder dessutom både värme och elektricitet 
bra, och fungerar utmärkt i elektriska applikationer, både som ledare eller som 
kylflänsar. Anledningarna att använda aluminium som konstruktionsmaterial alltså 
flertalet. (www.sapagroup.com, ”Aluminium på 2 minuter”)

1.2 Mål
Att ta fram det bästa av flera genomförbara alternativ, för att göra nosbitskapningen i 
P5 enklare, säkrare och mer rationell.

1.3 Avgränsningar
Huvudprocessen i P5, att pressa aluminium, får ej påverkas. Produktionstakten får 
inte minska och kvaliteten på produkten måste upprätthållas.

1.4 Syfte
Arbetet genomförs som ett obligatoriskt examensarbete på 30 hp på 
civilingenjörsprogrammet i maskinteknik på Linköpings tekniska högskola. Arbetet 
syftar främst till att göra arbetsmiljön på P5 bättre och säkrare, i enlighet med 
arbetsmiljöpolicyn (Se bilaga 1). I och med en säkrare arbetsmiljö fås 
förhoppningsvis en kvalitetshöjning på den tillverkade produkten genom en mer alert 
personal.

1.5 Metod
Genom systematisk konstruktionsmetodik kommer flera lösningar på problemet att 
tas fram, utvärderas och rankas. Systematisk konstruktionsteknik behandlas i avsnitt 
3. Eventuellt kommer en prototyp eller demonstrator att byggas. Se tidsschema i 
bilaga 2. Arbetet kommer till största del ske på Sapa Profiler AB i Finspång, i 
samarbete med teknikavdelningen och produktionspersonalen.
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2 Profilframställning i P5
För att få bra förståelse för hur nosbitskapningen kan förbättras, krävs god kunskap 
om hela profilframställningen och om pressningen i synnerhet.

2.1 Göt och götkapning
Olika profiler kräver olika aluminiumlegeringar och därmed olika göt, beroende på 
vilka krav det finns på hållfasthet, ytklass (klassificering av ytkrav), 
ytbehandlingsbarhet eller möjlighet till mekanisk bearbetning. Ett göt är det råämne 
av aluminiumlegering som används för att strängpressa aluminium. Första steget i 
profilframställningen ligger i att kapa upp göt i korrekta längder, så det erhålls ett 
jämnt antal profiler ur varje göt och så som möjligt går till spillo. De uppkapade 
göten placeras i ugnar och värms med induktionsvärmare till över 500°C. Detta är en 
automatiserad process, det gäller bara att se till att lagret med de olika legeringarna ej 
blir tömda.

2.2 Press och utlöpning

Bild 1: Översikt P5 med från vänster press, kyllåda, utlöpningsbord och avsvalningsbord.

Efter att göten kapats och värmts placeras de ett och ett i pressen, vilken med ett 
tryck på över 200 bar pressar ut aluminiumet genom ett förvärmt verktyg i stål. Den 
pressade profilen åker nu ut över utlöpningsbordet, där den snabbkyls ett par hundra 
grader av stora mängder vatten och/eller luft i kyllådorna.  Dock kan profilen 
fortfarande vara mycket varm. När profilen kommer ut ur pressen hämtas den av 
pullern, som beskrivs noggrannare i nästa stycke.

2.3 Pullersystem
En puller är enkelt sett en kraftig klamp på en skena/räls, vilken tar tag i profilen och 
drar. Det finns flera olika pullersystem på marknaden, som fungerar på lite olika sätt. 
I ett pullersystem ingår en eller flera pullers samt sågar. Då dessa är mycket 
väsentliga vid nosbitskapning följer här en kort beskrivning av de olika systemen.
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Bild 2:  Dubbel puller på P5

2.3.1 Enkel puller
När en enkel puller används, greppar denna den första profilen nere vid pressen och 
drar ut den till lagom längd, då en fast såg kapar av profilen. Fördelen med en enkel 
puller är att det är ett enkelt system, och mindre avancerat än system som involverar 
flera pullers. Nackdelen är att pressen måste stannas även om en flygande såg 
används, då pullern måste köras tillbaka till startpositionen.  

2.3.2 Dubbel puller
Det är denna typ av pullersystem som används på P5. En dubbel puller är ett system 
med 2 pullers, där den ena pullern (puller 1) tar tag i profilen nere vid pressen, sågar 
av nosbiten och sedan lämnar över dragningen till den andra pullern utan såg (puller 
2). När profilen nått rätt längd kapas den av den första pullern som klampar fast i 
profilen och följer med under kapningen, alltså behöver pressen inte stoppas. Efter 
kapningen drar puller 2 undan den kapade profilen, placerar den på 
avsvalningsbordet och puller 1 fortsätter utdragningen. Detta system reducerar 
dessutom andelen material som måste skrotas med 2-3 %, jämfört med en enkel 
puller. Se bilaga 3: Technical Description, Smith Handling Equipment, för ytterligare 
information om detta pullersystem.

2.3.3 Tvillingpuller
En tvillingpuller är som namnet avslöjar två ganska lika pullers, som fungerar på 
samma sätt. De avlöser varandra med att gå ner till pressen och såga av profilen och 
har alltså möjlighet att passera varandra. Det gör att överlämningen av profilen som 
sker i systemet med dubbel puller slipps. Å andra sidan krävs det att varje enskild 
puller är mer avancerad.

2.4 Avsvalning, sträckning och sågning
När pullern har lämnat av profilen på avsvalningsbordet får den svalna ytterligare, 
innan den spänns in mellan två stora klampar och sträcks några procent, för att göra 
den helt rak. Profilen transporteras nu in i sågen, där ändarna som använts vid 
inspänningen i sträckningen kapas av och profilen sågas upp i hanteringslängder 
samt placeras i korg.
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2.5 Efterbearbetning
De flesta profiler åldras genom värmebehandling för att bli hårdare, vilket sker under 
ett par dagar. Många profiler ytbehandlas genom anodisering eller lackning. Vidare 
kan profilen även bearbetas mekaniskt genom t ex FSW, stansning, fräsning eller 
borrning. Efter alla eventuella efterbearbetningsprocesser går profilen till pack och 
levereras sedan till kund.

2.6 Styrsystem
Hela processen styrs med hjälp av programmerbara styrsystem, PLC (eng. 
Programmable Logic Controller). Ett PLC-system består av väldigt många sensorer 
och aktuatorer som läses av eller ges instruktioner av själva PLC:n. Exempel på 
sensorer är tryckkontakter, temperaturgivare och tryckgivare. Aktuatorer är t ex 
motorer, pneumatiska cylindrar eller vad som helst som kan styras med en elektrisk 
signal. (en.wikipedia.org, Programmable Logic Controller)

Programmeringen av systemet görs med så kallad steglogik. Detta är ett grafiskt 
programspråk med en struktur som påminner om en stege. Det grafiska gränssnittet 
gör det enkelt att övervaka processen och programmeringen kan göras väldigt enkel 
att förstå till skillnad från programmering i ett ordinärt högnivåspråk.

2.7 Legeringens betydelse
De legeringar som används vid strängpressningen i P5 är från 6000-serien, d v s att 
aluminiumet är legerat med magnesium och kisel i olika stor mängd. Vanligast är 
legeringarna 6063 och 6060 som är bra standardlegeringar med goda 
hållfasthetsegenskaper och bra korrosionsbeständighet. Vid högre hållfasthetskrav 
används 6005A eller 6082 (Polmear, 2006). Vid pressningen påverkar legeringsvalet 
framförallt på vilket sätt och hur snabbt profilen ska kylas efter pressning. Även 
matningshastigheten på sågarna är beroende av vilken legering som körs. 
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3 Systematisk konstruktionsmetodik
Den systematiska konstruktionsmetodiken kan appliceras på hela designprocessen, 
från den första nedbrytningen av uppgiften, till den sista touchen som läggs på en 
färdig produkt. Anledningen till att en  speciell metodik används är bl a att nutidens 
produkter ökar allt mer i komplexitet och mycket nyutveckling av helt nya produkter 
sker, med nya och mer krävande omständigheter, såsom nya material eller elektronik. 
(Cross, 2000, s 45)

3.1 Konstruktionsmetodik enligt Cross
Det finns flera olika metodiker för hur konstruktion bör göras. En samlad bild över 
problemetiken och förslag på strukturerade upplägg på varje del finns i ”Engineering 
Design Methods”. (Cross, 2000) Enligt Cross delas designprocessen upp i sju delar 
vilka behandlas separat i följande stycken. De flesta av stegen nedan används i 
utvecklingen av metoden för nosbitskapning, som rapporten behandlar.

3.1.1 Utveckling och förtydling av mål 
Det är viktigt att ha ett tydligt mål för designen eller produkten innan arbetet 
påbörjas, för att precisera åt vilket håll arbetet ska fortgå. Ett exempel på ett sätt som 
kan göra målet och uppgiften med tydlig är att göra ett hierarkist diagram (Cross, 
2000, s 64). Ett sådant bryter ned designen i flera steg och ger en djupare insikt i vad 
ett mål egentligen medför.

3.1.2 Klargöring av funktionen
För att ytterligare klarlägga vad som designas, bör funktionen och egenskaperna som 
designen ska klara av specificeras på ett överskådligt sätt. Ett enkelt sätt att 
åskådliggöra detta är genom att använda sig av en tänkt ”black box”. Denna 
påhittade svarta låda har insignaler och utsignaler som måste slås fast. Efter detta kan 
designen inom lådan variera i det oändliga så länge korrekt utsignal fås av 
insignalen. Designen i lådan är alltså det som skall konstrueras.

3.1.3 Uppställning av krav
Efter att funktionen på produkten tydligt klarlagts, är det viktigt att teckna vilka krav 
på designen som funktionen kräver. Krav kan även komma från många andra håll, t 
ex ekonomiska krav, lagar eller förordningar. En sammanställning av kraven 
utmynnar i en kravspecifikation. En sådan kan skrivas på flera olika sätt, men en 
fördel är i många fall att vikta de olika kraven. En genomarbetad och korrekt 
kravspecifikation är mycket viktig för att en design ska få korrekta egenskaper.

3.1.4 Bestämning av karaktäristik
Det är av vikt att omforma kraven, som ofta är uppställda på formen av 
användaregenskaper, såsom billig eller snabb, till egenskaper som ingenjören kan 
förändra, t ex råvarupris eller motoreffekt. Olika krav kan dessutom skjuta designen 
åt olika håll, t ex prestanda och pris, det gäller då att genom systematisk 
dokumentation finna de sambanden. Dessa operationer kan t ex göras genom QFD-
metodik. (Cross, 2000, s 108-) Att på detta sätt omsätta funktioner till egenskaper 
hos produkten kan bli avancerat. Vid enklare fall av karaktäristik, som t ex i detta 
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arbete, kan det räcka med att utveckla kravspecifikationen i fler steg. (Cross, 2000, s 
118)

3.1.5 Konceptgenerering
Det viktiga vid konceptgenereringen är att inte smalna av, utan låta alla idéer som 
uppkommer också bli granskade utan några förutfattade meningar. Ett bra sätt att få 
med alla möjliga kombinationer och även eliminera risken att något blir förbisett så 
mycket som möjligt, är att använda en morfologisk matris (Cross, 2000, s 124). I en 
sådan matris listas flera designparatetrar och de val som finns för var och en av dem. 
Väldigt många lösningar och designidéer tas fram med hjälp av denna metod.

3.1.6 Utvärdering av koncept
Utvärderingen av koncepten bör göras så objektivt som möjligt, och numeriska 
metoder av olika slag är att föredra. En väl viktad kravspecifikation kommer här väl 
till pass och visar sig vara väldigt värdefull.

3.1.7 Detaljförbättring
Genom att syna varje enskild komponent i ett färdigt förslag kan konceptet förbättras 
ytterligare. Konstruktören bör fråga sig själv, för varje del, vad den har för funktion, 
om den måste se ut precis som den gör och på vilket sätt den kan förbättras mot 
kravspecifikationen. Det som vill uppnås är alltså att höja värdet för konsumenten, 
utan att höja kostanden för producenten, eller att minska kostnaden för producenten, 
utan att minska värdet för konsumenten.

3.2 Ytterligare konstruktionsmetodiker
Givetvis kan flera andra metoder eller utvecklingsverktyg användas, förutom de som 
Nigel Cross beskriver. Ett av dessa verktyg, som är av större dignitet, är DSM, 
”Design Structure Matrix” (Ulrish & Eppinger, 2004, s 334-335). Denna matris 
utvärderar hur aktiviteter eller komponenter i en konstruktion är kopplade till 
varandra. Resultatet går att använda för att bestämma i vilken ordning och med 
vilken återkoppling designen av produkten bör ske. En mer konventionell metod som 
kan tyckas vara trivial, är idégenerering eller brainstorming. Detta är ett alternativ till 
en morfologisk matris, om denna ter sig att svälla för mycket och bli för ohanterlig.

Ett annat verktyg som är bra för att utvärdera en konstruktion eller ett system är 
FMEA – ”Failure Modes and Effects Analysis”, eller feleffektsanalys. Som namnet 
antyder analyseras alla möjliga sätt en detalj kan haverera på och vilken effekt detta 
får på funktionen av konstruktionen. Varje haverifall beskrivs med en faktor som 
anges av hur ofta haveriet uppträder, hur allvarliga följder det får samt hur sannolikt 
det är att upptäcka (www.asq.org, Failure Modes and Effects Analysis). Denna faktor 
kan sedan användas för att veta var mer kraft ska läggas i konstruktionen och även i 
viss mån för att se hur pålitlig den är.
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4 Funktionsbeskrivning av nosbits- och 
provbitskapning

Följande stycke beskriver hur kapning av nosbitar och provbitar sker i P5 för 
tillfället. De olika stegen i processen beskrivs och utreds.

Nosbiten kapas till viss del manuellt, med en roterande klinga som sågar av biten, 
initierad av operatören, medan operatören håller i biten med en stor tång så biten ej 
ska åka iväg. Viss spånavskiljning sker. Pullern fortsätter att gå medan sågningen 
sker, om än något långsammare. Hastigheten på sågningen beror på vilken legering 
som sågas, samt på vilket tvärsnitt profilen har. En mjuk legering eller tunn profil ger 
en högre sågmatning än en hård legering eller ett tjockt tvärsnitt. Vanligen tar själva 
genomsågningen av materialet mellan 5 och 10 sekunder. När nosbiten är kapad lyfts 
den bort med tången och bärs eller släpas med densamma några meter bort till en 
vagn eller en låda. Operatören klarrapporterar sågningen med en knapp på pullern 
och pressningen fortsätter som vanligt. Sågningen av provbit sker vanligtvis direkt 
efter kyllådorna.
Ibland pressas mer än en profil på samma gång, då använder man ett flerhålat 
verktyg. Nosbitarna är då självklart omöjliga att hålla med en tång, utan man låter 
helt enkelt nosbitarna sågas utan att de hålls i alls. Ibland håller man i en av bitarna 
med tången eller använder en tving för att tvinga ihop dem när detta är möjligt (t ex 
två platta profiler).

Provbitskapningen initieras av att operatören under pågående pressning trycker på en 
knapp. Efter att aktuellt göt pressats färdigt stannar pressen och operatören backar 
puller 1 en liten bit, ungefär två decimeter. Anledningen att man tar provbit medan 
pressen byter göt, är för att ej pressen ska stå stilla i onödan eller stannas mitt i ett 
göt, då man får onödiga märken i profilen när den stannas i pressverktyget. Pullern 
kan alltså nu stå nästan var som helst mellan kyllådorna och avsvalningsbädden och 
där den nu står sker provbitskapningen. När pullern backats sker kapningen av 
provbiten exakt som kapningen av nosbiten.

4.1.1 Storlek på nosbit och provbit
Storleken på nosbitarna och provbitarna varierar kraftigt. Dels varierar de givetvis i 
tvärsnittsarea, i och med att det är olika profiler som pressas. Dels kan längden 
variera eftersom pullern stängs manuellt, när en godtyckligt lång bit av profilen åkt 
igenom. Vanligen är nosbiten eller provbiten runt 20-30 cm, men kan vara så kort 
som 10 cm, eller upp mot metern lång. P5 är dimensionerad för en profilvikt på 
20 kg/m men vid enkla geometrier kan en metervikt på upp mot 30 kg/m köras. 
Alltså kan nosbiten väga nästan 30 kg. (Mats Thörn, projektingenjör)

4.1.2 Spånavskiljning
Det finns viss spånavskiljning monterad vid sågningen som fungerar med varierande 
resultat beroende på profilgeometeri. Skenan som placeras under profilen är tänkt att 
fungera som ett stöd vid sågningen och att leda spånen bakåt till ett rullband, vilket 
sedan transporterar dem till en låda. Tyvärr är profilerna som sågas så olika i 
utseende, att långt ifrån allt spån slungas bakåt i skenan som det är tänkt. Vid 
komplexa eller ihåliga strukturer finns det många ytor för spånen att studsa på och 
spånen kan flyga i vilken riktning som helst. Vid tunna och platta profiler fungerar 
däremot utsuget ganska bra.
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4.1.3 Kraftkällor och drift
De båda pullrarna drivs med elektricitet, dels direkt med elmotorer för framdrift och 
såg. Dels indirekt genom hydrauliska pumpar vilka i sin tur driver alla interna 
rörelser på pullrarna med hydrauliska motorer, t ex klampning och sågmatning. 
Elektriciteten når pullrarna genom elskenor matade med 400 V. Se även bilaga 3.

4.1.4 Jämförelse med P6
I samma fabrik som P5 finns ytterligare en press, som är mindre än P5, men i övrigt 
fungerar på väldigt liknande sätt, med bl a dubbel puller och flygande såg. 
Nosbitskapningen i denna press sker likadant som i P5, men eftersom profilerna är 
klart mindre i denna press tar sågningen mycket kortare tid. I P6 tar genomsågningen 
av materialet under en sekund, vilket är mycket snabbare än i P5, där det kan ta upp 
emot, eller till och med mer än 10 sekunder. Dock har P6 en skärm som till viss del 
skyddar operatören från varma spånor. Se bild 3. Problemet med flygande spån 
upplevs inte alls som lika stort i P6 som i P5. Detta kan dels bero på mycket kortade 
sågtider och dels på den skyddande skärmen.

Bild 3: Skyddsskärm på P6.
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4.2 Black-box och funktionsstruktur
Ett enkelt sätt att åskådliggöra en process är att presentera en black-box och en 
funktionsstruktur. Det ger en översikt och en ökad förståelse jämfört med en ren text, 
som i föregående avsnitt. För nosbitskapningen ser en black-box ut såhär:

En funktionsstruktur över det som sker i ”the Black-box” presenteras nedan. Här 
illustrerat utan hänsyn till att energi tillförs i olika former under de olika stegen.

Bild 5: Funktionsbeskrivning av nosbitskapningen.

10

 Nosbit i nosbitsvagn 

   Profil i puller 2 

Spån i spånlåda

Nosbitskapning

 Nosbit i nosbitsvagn 

  Profil i puller 2

Spån i spånlåda

Profil från press

Bild 4: Black-box över nosbitskapningen.

Profil från press



4.3 Dependency Structure Matrix
För att ytterligare utreda i vilken ordning och på vilket sätt de olika stegen i 
nosbitskapningen påverkar varandra, görs en DSM-matris. I denna kan olika steg i en 
process eller olika komponenter i en produkt utvärderas. Resultatet används för att ge 
ökad förståelse för processen eller för att optimera den genom att byta plats på olika 
operationer. Huvudsekvensen för kapningen ger en DSM-matris som ser ut enligt 
följande:

Aktivitet Po
si

tio
ne

ra
 P

1

Kl
am

pa
 P

1

Pu
ll 

P
1

Så
ga

 b
it

Ta
 u

nd
an

 b
it

D
oc

ka

Kl
am

pa
 P

2

Av
kl
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pa

 P
1

Pu
ll 

P
2

Sekvensnr 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Positionera P1 1 1         
Klampa P1 2 1 2
Pull P1 3  1 3       
Såga nos-/provbit 4 1 1  4      
Ta undan nos-/provbit 5 1 5
Docka 6     1 6    
Klampa P2 7 1 7
Avklampa P1 8       1 8  
Pull P2 9 1 9

Tabell 1: DSM-matris, nosbitskapning

Denna tabell är gjord med hjälp av ett excelmacro (http://www.dsmweb.org, DSM-
Program) i vilket alla sekventiella aktiviteter blir färgade ömsom turkosa, ömsom 
vita. En etta i en cell markerar att aktiviteten i kolumnen måste utföras innan 
aktiviteten i raden kan påbörjas. Här kan man se att aktivitet med sekvensnummer 3 
och 4 är två parallella aktiviteter, som på DSM-matris, nosbitskapning börjas efter att 
aktivitet 2 är avslutad. Matrisen gäller även för provbitskapning, dock ser 
positioneringen av P1 annorlunda ut, då pullern bara backas en liten bit, istället för 
att åka ner till pressen och hämta profilen. 
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5 Riskanalys
Det föreligger flera risker med arbetssättet som beskrivs i föregående stycke. Vid 
jämförelse med policydokumentet gällande arbetsmiljö (se bilaga 1), är det enkelt att 
se att flera moment i nosbitskapningen som strider mot dokumentet:

”Det är viktigt att våra medarbetare trivs och känner sig trygga på arbetsplatserna. 
En god arbetsmiljö är en tillgång för att attrahera och behålla personal.”, 
”Så långt det är möjligt skall våra arbetsplatser säkras mot olycksfall.  Utrustning 
och skyddsanordningar skall väljas så att riskerna för olycksfall minimeras.”, samt 
”Vi skall sträva efter att använda lokaler, maskinutrustning och kemiska ämnen som 
inte framkallar sjukdomar eller arbetsskador.  Allmänt erkända rön skall ligga till  
grund för bedömningen.” 
(A. Rengstedt, 2005, ”Arbetsmiljöpolicy”, se bilaga 1)

Alla personer som vistas i Finspångsfabriken skall bära personlig skyddsutrustning, 
vilket innebär skyddsskor med stålhätta, hörselskydd och skyddsglasögon. (Se bilaga 
4) Hörselskydd är ett helt nödvändigt skydd för att ens kunna vistas i fabriken. 
Bakgrundsljudet nästan var som helst i fabriken uppgår till ca 80 dB, nära pressarna 
pga luftkylningen till 87-88 dB och vid kapning av olika slag till över 105 dB. Egen 
mätning gjord med enkel ljudtrycksmätare.

Genom att iaktta ett stort antal nosbits- och provbitskapningar har ett antal risker och 
problem med densamma kunnat identifieras. Det största problemet ligger i att mycket 
varma spånor sprutar över ett stort område, och bland annat mot operatören som 
håller i tången. Detta innebär att han/hon inte tittar mot sågen under sågningen utan 
istället vänder sig bort och lutar sig så långt bort som möjligt. Operatören får ändå 
lite spånor på sig och då det är väldigt varmt vid pressen, i synnerhet sommartid, så 
används inte heltäckande klädsel. Eftersom nosbitskapningen och provbitskapningen 
sker så sällan så upplever operatörerna att det är värt de sekunder av obehag vid 
kapningen. En spåna som hamnar olyckligt kan ge upphov till brännskador. Alltså är 
användningen av den obligatoriska personliga skyddsutrustningen inte tillräcklig för 
att ge ett fullgott skydd mot spånor.

Ett annat problem uppkommer då flerhålade verktyg används och flera profiler 
pressas på en gång. Med dagens metod har operatören ingen möjlighet att hålla i 
nosbitarna medan de sågas, och det föreligger en viss risk att de kan flyga iväg om 
sågklingan hugger fast. Vidare kan problem uppstå om de avsågade små profilerna 
ramlar ner i utlöpningsbordet och fastnar. Pullern eller rullarna i utlöpningsbordet 
kan då hindras och i värsta fall, pressen stannas.

Dessutom kan även operatören bränna sig på nosbiten, framförallt när denna, stor 
och otymplig, skall transporteras till nosbitsvagnen enbart genom att den hålls i en 
tång.

Provbitskapningen innebär samma risker som nosbitskapningen.
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6 Kravspecifikation
För att enkelt visa på vilka funktioner som konstruktionen behöver uppfylla, görs en 
kravspecifikation i flera nivåer med mer och mer specifika krav med ökad nivå.

6.1 Huvudkrav
Generellt kan tre huvudkrav ställas på konstruktionen: Tillfredställande funktion, ej 
farlig eller obehaglig samt låg totalkostnad. Dessa huvudkrav och även 
kravspecifikationens mer ingående delar har tagits fram i samråd med Mats Thörn, 
projektingenjör.

6.1.1 Tillfredställande funktion
Den tillfredställande funktionen på konstruktionen definieras som att den klarar av 
att kapa nosbit eller provbit tillräckligt fort, d v s så fort så pressen inte behöver göra 
ett onödigt stopp. Operationen får ej heller skada den kapade biten så den blir skev 
eller på annat sätt olämplig för kontrollmätning. Detta krav är ett absolut krav som 
måste uppfyllas till fullo, det viktigaste kravet. Givetvis skalla alla profilgeometrier 
klaras av att hantera.

6.1.2 Ej farlig eller obehaglig
Detta krav grundar sig i riskanalysen. Konstruktionen skall ej medföra risk för 
personskada för någon person. Den skall ej heller medföra obehag. Konstruktionen 
ska även vara enkel att handhava för operatören. Ett krångligt handhavande medför 
minskad användning. Ett huvudkrav som måste helt eller delvis uppfyllas, för att nå 
en metod bättre än dagens.

6.1.3 Låg totalkostnad
Begreppet låg totalkostnad innefattar såväl kostnad för utveckling, konstruktion och 
driftsättning som driftskostnaden med bl a energiåtgång, driftsäkerhet och 
reparationer. Detta krav kan i någon mån åsidosättas, men givetvis är en så låg 
kostnad som möjligt önskvärd. Något värde på största tänkbara kostnad finns ej.

6.2 Nedbrytning och viktning
För att enkelt bryta ner kraven i delkrav och få en mer översiktlig bild över 
kravspecifikationen utförs en hierarkisk viktning. (Cross, 2000, s 65, 143) De delar 
som ansetts vara av större vikt har getts ett större värde och vice verca. Arbetet med 
kravspecifikationen har pågått under nästan hela konceptarbetet. Här presenteras den 
slutgiltiga varianten. I tabellen står de tre huvudkraven till vänster och deras 
respektive viktfaktorerna. Huvudkraven bryts ned åt höger och kraven blir mer och 
mer specificerade. Den globala viktfaktorn för ett krav beräknas som produkten av 
delfaktorn för kravet och delfaktorerna för dess ovanliggande krav. T ex är den 
globala viktfaktorn för ”Ej skadlig ljudnivå” = 0,05*1,00*0,40 = 0,02.
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1 Del Global 2 Del Global 3 Del Global

Tillfredställande 
funktion 0,50 0,50

Kapa nosbit/provbit 
korrekt 0,60 0,30  1,00 0,300

Få och korta 
driftstopp 0,40 0,20

Okänslig för 
profilgeometri 0,75 0,150

Enkel återställning till 
drift 0,25 0,050

Ej farlig eller 
obehaglig 0,40 0,40 Ingen risk för 

personskada 1,00 0,40

Ingen exponering för 
spånor 0,30 0,120

Ingen kontakt med 
profil 0,20 0,080

Ej skadlig ljudnivå 0,05 0,020
Ingen kontakt med 
rörliga delar 0,05 0,020

Hög användningsgrad 0,40 0,160

Låg totalkostnad 0,10 0,10

Låg driftskostnad 0,30 0,03
Enkelt underhåll 0,50 0,015
Låg energianvändning 0,20 0,006
Få och billiga slitdelar 0,30 0,009

Låg haveririsk 0,60 0,06 Robust konstruktion 1,00 0,060
Låg 
tillverkningskostnad 0,10 0,01 Låg materialkostnad 0,40 0,004

Enkel konstruktion 0,60 0,006
Tabell 2: Hierarkisk kravspecifikation.

Tabell 2 visar tydligt på att det viktigaste vid nosbitskapning är att aktiviteten utförs 
korrekt. Dessutom är säkerheten med spånexponering i täten, viktig tillsammans med 
driftsäkerheten.
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7 Idéer
I följande stycke kommer ett stort antal idéer för att lösa huvudproblemet att 
presenteras. Det är viktigt att inte minska ner bredden på lösningarna i detta skede 
utan låta de divergera så mycket som möjligt, för att under utvärderingen åter 
konvergera mot ett fåtal möjliga lösningar. En idé är en tanke om en lösning på 
problemet, och behöver inte vara detaljplanerad. Ett koncept är mer detaljplanerat 
med skisser och kortare utvärderingar. Detta tillvägagångssätt ger i slutändan en 
bättre produkt, då varje ny idé kan leda till ytterligare en och på så vis ge en större 
bredd åt konstruktionen. 

7.1 Konstruktionsrymd, avgränsning och prioritering
Utan att inkräkta på processen, finns det fyra funktioner i bild 5 som bör förändras 
och som går att förändra utan att behöva konstruera om hela pullersystemet. Dessa är 
”Såga”, ”Avskilj spån”, ”Håll i nosbit” samt ”Ta undan nosbit”. Övriga funktioner 
måste lämnas i huvudsak orörda. Särskild hänsyn kommer att behövas ta till det 
nuvarande dockningssystemet och klampningen då dessa opererar i direkt anslutning 
till kapningen.

7.1.1 Dagens lösning
Jämförs kravspecifikationen i tabell 2, med den metod som används idag, inses att 
den manuella nosbitskapningen med tång uppfyller flera av konstruktionskriterierna. 
Dock fallerar den på en punkt redan på nivå 1: ”Ej farlig eller obehaglig.” Det blir 
alltså framförallt detta krav som konceptgenereringen kommer att inrikta sig mot att 
lösa, antingen som ett komplement till dagens koncept, eller som en helt ny lösning.

7.2 Idégenerering för koncept
För att få en överblick över på vilka sätt problemet möjligen går att lösa görs en 
morfologisk matris, återfinns i tabell 3. 

1 2 3 4 5 6
Energikälla/or Elektricitet Hydraulik Pneumatik Manuellt   
Hålla i bit Tång Klampning Inte alls Puller 2 Specialverktyg  

Kapa profil Roterande 
klinga

Reverserande 
klinga Sax Fallande kniv   

Transportera bort bit Tång Rullband Puller 2 Hål i 
profilbana Specialverktyg Linjär 

aktuator
Avskiljning av spån 
från operatör

Ingen 
operatör Utsug Avskärmning Skyddskläder Inga spån Luftridå

Avskiljning av profil 
från operatör

Ingen 
operatör Avskärmning Skyddskläder    

Avskiljning av rörliga 
delar från operatör

Ingen 
operatör Avskärmning      

Tabell 3: Morfologisk matris för idégenerering

Genom att kombinera ett förslag från varje rad, kan en mycket stor mängd 
konstruktionsidéer genereras. För att ej göra matrisen för omfattande och svårtolkad, 
tas endast åtta designparametrar med. Denna matris är ett hjälpmedel för att kunna 
påvisa att ingen möjlighet är bortsedd ifrån. 
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I tabell 4 kan en sammanställning av de idéer som uppkommit under arbetet ses.

Idénummer Funktionsprincip Kort beskrivning
1 Skyddskläder Operatörerna får använda skyddskläder för att skydda sig mot spånor
2 Fast skyddsskärm En fast skyddsskärm skiljer spånor från operatör
3 Rörlig skyddsskärm En nedfällbar skyddsskärm skiljer spånor från operatör
4 Låda/hål i utlöpningsbord Biten hålls ej i och ramlar ner i en låda/hål i utlöpningsbordet
5 Puller 2 klampar biten Befintlig klamp på puller 2 håller i biten och transporterar bort den
6 Hydraulisk sax En hydraulisk sax kapar biten, inga spån bildas
7 Förbättrat utsug Ett mer effektivt spånutsug, färre spånor mot operatör
8 Extra klamp på Puller 1 Ytterligare en klamp på Puller 1 håller i biten
9 Ny rörlig klamp En ny rörlig klamp som kan följa profilen konstrueras
10 Specialredskap Ett nyutvecklat redskap till puller 1 håller biten
11
12

Tryckluftsridå
Avstängning av underluft

Jetmunstycken skapar en luftridå mellan sågning och operatör
Stänga av underluften så enbart överluften blåser

Tabell 4: Idélista, lösningar på problemet

Idéerna är som ses väldigt olika i funktion och investeringsgrad. Att besluta vilka 
idéer som skall utredas vidare och växa till koncept är inte lätt. För att 
beslutsmaterialet mer omfattande görs en kortare utredning med en uppskattning på 
hur tekniskt komplicerad varje idé är och därmed på hur lång tid en eventuell 
utredning och konstruktion skulle ta. 

7.2.1.1 Idé 1: Skyddskläder
Användandet av ytterligare skyddskläder kan skydda operatören från både 
brännskador och flygande spånor. Det är inte tekniskt komplicerat och borde gå fort 
att ta fram ett användbart koncept.

7.2.1.2 Idé 2: Fast skyddsskärm
En fast skyddsskärm monterad antingen på pullern eller på utlöpningsbordet kan 
avskilja operatören från varma detaljer och rörliga delar. Skärmen är relativt 
okomplicerad tekniskt då den är stationär.

7.2.1.3 Idé 3: Rörlig skyddsskärm
Görs skyddsskärmen rörlig blir den mer komplicerad än den fasta skärmen. Den får 
liknande egenskaper men kan flyttas i position och därmed ökad prestanda. Tekniskt 
sett är även en rörlig skärm ganska okomplicerad, dock klart mer än den fasta.

7.2.1.4 Idé 4: Låda/hål i utlöpningsbord
Denna idé kräver ett stort ingrepp i befintlig utrustning och kräver noggrannhet i 
processen då nosbiten måste kapas i exakt rätt tillfälle. Kan få problem att hantera 
provbitar. Tekniskt sett medelmåttligt avancerad, med få rörliga delar. Ingen operatör 
behöver närvara.

7.2.1.5 Idé 5: Puller 2 klampar biten
Genom att hålla fast nosbiten eller provbiten med puller 2 vid kapningen och sedan 
transportera bort den med densamma erhålls med modifieringar av befintlig 
utrustning en hög automationsgrad. Lösningen blir ganska tekniskt komplicerad, 
framförallt då puller 2 redan har andra uppgifter. Dock slipps operatör.
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7.2.1.6 Idé 6: Hydraulisk sax
För att slippa spånor klipper en hydraulisk sax av nosbiten. Denna metod kräver stora 
omkonstruktioner av pullersystemet men löser problemet med spån. Tekniskt svår att 
utföra och kräver både mycket tid och stora investeringar.

7.2.1.7 Idé 7: Förbättrat utsug
Genom att förbättra utsuget går det att reducera andelen spånor som kommer i 
kontakt med operatören. Kan både vara tekniskt komplicerat vid omkonstruktion 
eller enklare vid t ex komponentutbyte.

7.2.1.8 Idé 8: Extra klamp på puller 1
En extra klamp på puller 1 håller i biten vid kapning. Detta blir en ganska svår 
lösning tekniskt eftersom utrymmet på pullern är klart begränsat. Operatören behöver 
inte närvara vid sågningen.

7.2.1.9 Idé 9: Ny rörlig klamp
Konstruktion av en klamp rörlig i utlöpningsbordets riktning kan lösa problemet med 
operatörens arbetsförhållanden. Används en sådan här lösning krävs ingen operatör. 
Dock krävs ett nytt framdrivningssystem och en helt ny konstruktion. Alltså blir 
denna lösning mycket tekniskt komplicerad.

7.2.1.10 Ide 10: Specialverktyg till puller 1
Ett redskap som används för att angöra nos- eller provbiten i puller 1 och opereras 
för hand eller med motor tas fram Operatören kan flytta sig ifrån spånor medan 
sågning sker. 

7.2.1.11 Idé 11: Tryckluftsridå
För att erhålla en tryckluftsridå mellan operatör och sågning sätts ett antal 
tryckluftsjetmunstycken upp i anslutning till klingan vilka formar ridån. Tekniken är 
i sig inte så komplicerad, men då tryckluft inte finns på pullern krävs en ytterligare 
konstruktion av detta om det ska fungera.

7.2.1.12 Idé 12: Avstängning av underluft
Genom att stänga av underluften (kylluften som blåses på profilen underifrån) medan 
nosbitskapningen sker fås en luftström riktad enbart neråt, som tar med sig spånorna. 
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8 Konceptgenerering
Det finns alltså många olika idéer på hur kravspecifikationen skulle kunna uppfyllas. 
En idé kan svara som ett koncept i sig självt, eller så kan flera idéer sättas samman 
till ett koncept. Givetvis kan idéerna delas upp i mindre del-idéer och bli olika 
koncept. T ex kan klampning ske på väldigt många olika sätt, även om principen är i 
det närmaste identisk.

De delar som inte nämns i ett visst koncept, lämnas orörda som de är beskrivna i 
funktionsanalysen. Till exempel förutsätts sågen vara oförändrad i de flesta koncept.

8.1 Skyddskläder
Ett gott alternativ kan vara att låta operatörerna bära ytterligare skyddskläder. 
Används dessa rätt, så kan ett fullgott skydd uppnås. Dagens policy i 
Finspångsfabriken innebär att alla som vistas i fabriken måste bära personlig 
skyddsutrustning som innefattar skyddsskor med stålhätta, hörselskydd och 
skyddsglasögon (Se bilaga 4). Denna utrustning är inte tillräcklig för att skydda 
operatören mot t ex varma spånor. De operatörer som jobbar vid pressen kan även 
välja att använda ett skydd för att skydda underarmarna från brännskador då de 
jobbar med varma profiler, något som en del, men inte alla, utnyttjar.

Ett koncept med skyddskläder skulle kräva fullständigt heltäckande klädsel 
inkluderat skyddsskärm för ansiktet för att skydda operatören tillräckligt. Med tanke 
på att det redan idag är svårt att få operatörer att använda de skyddskläder som 
rekommenderas eller är obligatoriska, skulle det bli väldigt svårt att få operatörer att 
använda ytterligare skyddsutrustning, framförallt då nyttan av den bara finns under 
en begränsad tid.

8.1.1 Tidigare arbete med skyddskläder
Tidigare har försök med visir gjorts, dock med ganska dåligt resultat. Eftersom de 
olika operatörerna har olika storlek på huvudet, blir det omständligt om de ska 
använda samma visir. Det är även omständligt att ha ett separat visir varje operatör. 
Försöket gjordes under en kortare tid men avslutades då visiren ändå inte användes. 
(Sven Sundkvist, konstruktör)

8.2 Skyddsskärm på puller 1
Ett alternativ som är mycket attraktivt, framförallt på grund av sin enkelhet, är att 
montera en fast eller en rörlig skyddsskärm på puller 1. Det svåra i konstruktionen 
blir att effektivt skydda operatören mot spån, samtidigt som operatören ska kunna 
hålla i nosbiten med tången. Givetvis skall skärmen inte heller vara i vägen för 
pullrarnas övriga funktioner såsom sågning, klampning eller dockning.

De största designbesluten som måste tas för skyddsskärmen kan sammanfattas i 
följande morfologiska matris:
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Funktion 1 2 3 4 5

Rörlighet Fast Skjutbar
Rörlig i flera 
dim  ”Garageport”  

Placering 
(Se bild X) Klingskyddet

Dockningsyta mot puller 
2

Klamphållare 
utåt

 Klamphållar
e framåt  

Transperens Transperent Ej transperent    
Energikälla Fast Manuell Hydraulik Elektricitet Pneumatik

Tabell 5: Morfologisk matris över koncept med skyddsskärm på puller 1.

I bild 6 kan även operatörens position vid nosbits- och provbitskapning ses. Således 
bör en skärms position vara mellan operatören och sågklingan. Tyvärr kan en skärm 
ej placeras där permanent, då puller 2 vid dockning upptar denna position. Alltså 
måste skärmen vara rörlig.

Vid infästning av skärmen i position 2 vore en skjutbar skärm bra, antingen som 
operatören själv för fram, eller hellre, som automatiskt skjuts fram av en elektrisk 
eller en hydraulisk motor. Fästs skärmen istället i position 1 finns möjligheten att 
utnyttja sågmatningen som framskjutare av skärmskyddet. Avskärmningen blir dock 
något sämre, då skärmen inte får sticka fram någonting framför klingskyddet på 
grund av dockningen. Infästning av skyddet i position 3 eller 4 kräver en något mer 
avancerad konstruktion, men ett svängbart skydd fäst i position 3 eller ett skydd av 
”garageportstyp” i position 4 är även möjliga lösningar.

Att enbart ha en skyddsskärm, ger inte en bra avskärmning, då profiler med väldigt 
olika geometri sågas. En tätningsborste längst ner på skärmen som tätar mellan 
skärm och profil är därför önskvärd. Största problemet med denna är dock att hitta 
borst i material som tål de höga temperaturerna vid nosbitskapningen och som 
samtidigt tätar bra. Borsten får inte vara för långa och sladdriga, så de fastnar i sågen, 
ej heller för styva så de böjs undan permanent av en stor profil.

En nackdel med denna metod är att spånor i en ihålig profil kan transporteras genom 
hålet i profilen och ut på andra sidan skyddsskärmen. 
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8.2.1 Tidigare arbete med skyddsskärm på puller
Det har tidigare utretts möjligheten med att placera en skyddsskärm på puller 1. En 
skärm tillverkades och provades på pullern, denna fästes i position 3 (Se bild 6) och 
kunde skjutas fram. Denna konstruktion plockades ganska snart bort igen, då 
plexiglaset den var tillverkad av sprack. Intresset från operatörerna för att få den 
tillbaka igen var begränsat och därför kom den aldrig tillbaka igen. (Sven Sundqvist, 
konstruktör)

8.2.2 Sammanfattning och utformning av koncept
En skyddsskärm förefaller vara ett enkelt och smidigt alternativ vid en första anblick. 
Dock dyker flera problem upp. Tidigare arbete tyder på problem med acceptans från 
operatörer såväl som problem med materialbeständigheten. Det känns som en 
infästning av skärmen i position 3 eller 4 innebär komplicerade leder och 
rörelsemönster för skärmen. Dessutom har position 3 redan provats utan lyckat 
resultat. En lösning med en skärm som skjuts fram från position 2 eller som skjuts 
fram med hjälp av sågmatningen från position 1 bör däremot utvecklas vidare. 
Särskild hänsyn bör tas till det väldigt begränsade utrymmet i position 2, och till 
materialvalet, såväl i skärm som i tätningsborste och eventuella andra delar.

Sammanfattningsvis görs två konceptförslag utifrån skyddsskärmsidén. Koncept 1 är 
infäst i position 1 och koncept 2 infäst i position 2. 

8.2.3 Koncept 1 – Skyddsskärm på klingsskydd

Bild 7: Skyddsskärm fäst i klingskyddet.
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Detta alternativ är mer en utökning av sågklingeskyddet än en skyddsskärm. En bit 
ut från klingskyddet fästs tätningsborsten, på ett sådant avstånd så de sannolikt inte 
fastnar i sågklingan. Tätningsborsten ska vara i ett material som klarar minst 450°C, 
förslagsvis samma material som används i kyllådorna på pressen. Detta material 
tillhandahålls av Wennerlunds Maskin AB. (www.wennerlunds.com, 
”Värmebeständiga filtprodukter”) Enkelheten i detta koncept är tilltalande.

8.2.4 Koncept 2 – Skjutbar skyddsskärm

Bild 8: Skjutbar skyddsskärm

Detta koncept blir en skjutbar variant, som skjuts fram när det ska användas. 
Eventuellt kan en mindre hydraulisk eller elektrisk motor sköta framskjutningen 
automatiskt, men en manuell variant bör utformas först. Givetvis bör skyddsborsten 
vara av samma material som nämnts i koncept 1. Eftersom skyddsskärmen görs liten 
och med tanke på att nosbiten sticker ut genom tätningsborsten, behöver inte 
skärmen vara transperent. Detta innebär i sin tur att skärmen kan tillverkas i ett 
kraftigare material än t ex plexiglas, vilket ökar livslängden och tillförlitligheten.

8.3 Tryckluftsridå
En tryckluftsridå, eller tryckluftsgardin, fungerar genom att tryckluft blåses ut genom 
flera, i längsled monterade, avlånga och smala munstycken. (Se bild 9) Därmed 
formas en slags skyddsskärm av luft, som förhoppningsvis spånen ej kan ta sig 
igenom. En sådan installation kallas för en luftkniv.
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Bild 9: Luftkniv med 6 munstycken. Hämtad från: http://www.silvent.se/

För drivning av luftkniven skulle man kunna utnyttja befintlig kompressor som sitter 
på pullern. Denna kompressor fyller en ackumulator med luft som sedan används till 
att spruta smörjmedel över klingan vid sågning. Tyvärr sammanfaller denna 
aktivitets tidpunkt med tidpunkten som luftkniven bör vara aktiv. Uppgifter över 
kompressorns kapacitet återfinns i bilaga 5. Ackumulatortanken är på ca 4-5 liter. 
Enligt Mattias Svensson, processtekniker, kräver nuvarande klingsmörjning, som är 
utbyggd och mer omfattande än originalsmörjningen, all tillgänglig luft. Detta 
eftersom kompressorn vid nuvarande drift måste starta ungefär varannan sågning, 
blir den tvungen att starta oftare finns det stor risk för överhettning och klart 
förkortad livslängd. Det är dock möjligt att byta ut både kompressor och ackumulator 
mot större och kraftigare varianter. 

Luftkniven bör placeras på ett liknande sätt som en skyddsskärm, alltså så att 
kapningen avskiljs från operatören. Tyvärr innebär användning av tryckluft att även 
spånor som redan ligger still börjar flyga runt, detta dessutom ganska okontrollerat. 
Luftknivens funktion begränsas på samma sätt som skyddsskärmens av att spånor 
kan flyga ut genom en ihålig profil och ut mot operatören.

Det skulle även vara möjligt att montera ett par munstycken som har till uppgift att 
blåsa in spånorna i spånutsuget. Det är dock i det närmaste omöjligt att placera dessa 
så de uppnår god effekt i alla körningar, då profilerna från sidan är väldigt olika. 
Dessutom skulle problem med utrymme uppstå för att få plats med munstycken i den 
riktningen.
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8.3.1 Koncept 3 – Luftkniv

Bild 10: Luftkniv monterad på sågskyddet

Detta koncept innefattar en luftkniv monterad på sågskyddet, och det innebär att 
kniven följer sågmatningen. Se bild 10. Kniven startas automatiskt samtidigt som 
nosbits- eller provbitskapningen påbörjas. Munstyckena är monterade något 
inåtlutade mot klingan, för att inga spån ska flyga mot operatören. Enligt Mathias 
Ekberg, Silvent AB, ska en luftkniv klara av att skärma av spånen från operatören, 
dock är det svårt att prediktera exakt hur munstyckena skall monteras för bäst effekt. 
Längden på kniven kan lätt modifieras genom att ändra antalet munstycken. 
Tryckluftsförsörjningen sker genom en mindre eldriven kompressor monterad på 
pullern.

8.4 Specialverktyg till puller 1
Genom att utnyttja sågstödsarmen (se bild 11), är det möjligt att hålla fast nos- eller 
provbiten mot denna med någon form av specialtillverkat verktyg. Verktyget kan till 
exempel påminna om en tving.
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Bild 11: Armen för sågstöd, infästningspunkt för specialverktyg.

Verktyget används på så sätt att operatören klampar fast profilen mot sågstödsarmen 
och sedan flyttar sig en liten bit medan sågningen sker. Efter sågningen går 
operatören fram igen och avlägsnar nos-/provbiten. Det är viktigt att det går enkelt 
och fort att öppna, stänga och spänna med verktyget, annars används det säkerligen 
inte. För att åstadkomma en klämmande kraft med ett handhållet verktyg kan ett 
antal olika principer nyttjas, listade i tabell 6. 

Befintligt exempel Fördelar Nackdelar
Skruv Skruvstäd Kan uppnå stor kraft, robust Långsam

Fjäder "Fjädertving" Enkelt grepp, snabb
Snedbelastande, låg kraft, 
geometriberoende

Stång Limknekt Robust, snabb, ganska hög kraft Onödigt stor vid små gap

Band Spännband
Jämn belastning, 
geometrioberoende Svår och långsam att ta fram/plocka undan

Tabell 6: Fördelar och nackdelar med olika klämprinciper

I tabellen kan utläsas att endast två principer är aktuella, fjäder och stång, de övriga 
två faller på att de är för långsamma att hantera. De två principerna som är snabba 
nog att kunna användas utvecklas till varsitt koncept.
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8.4.1 Koncept 4 – Tving med tandad stång

Bild 12: Principskiss för tving med tandad stång.

Konceptet innefattar ett specialtillverkat verktyg som bygger på en klämprincip med 
en stång. Verktyget är en modifiering av en vanlig tving med extra långa skänklar för 
att kunna klämma över nästan hela bredden på utlöpningsbordet. Med handtaget kan 
man snabbt flytta den övre skänkeln upp eller ner och även spänna åt eller lossa vid 
inspänningen.

8.4.2 Koncept 5 - Fjädertving
Detta koncept är väldigt snarlikt koncept 4, men principen för klampning sker med 
en fjäder istället. Se principskiss i bild 13.

Bild 13: Principskiss för fjädertving
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Gapet på denna tving blir mindre än för tvingen med tandad stång, men å andra sidan 
är den enklare att använda.

8.5 Hydraulisk sax
För att helt eliminera spånor i prov-/nosbitskapningen, och därmed eliminera en stor 
risk, är ett intressant alternativ att t ex installera en hydraulisk sax eller liknande. 
Denna klipper av profilen med stor kraft, på ett liknande sätt som en sax som sitter 
installerad i pressen gör. Den klipper av profilen från verktyget efter varje orders 
slut. Kravet för att denna metod ska fungera tillfredställande är att profilen ska vara 
ganska varm, och därmed relativt mjuk. Det stora problemet som gör idén opassande 
för nosbitskapningen är att profilerna ibland måste snabbkylas med vatten direkt efter 
pressning för att rätt egenskaper ska uppnås. Profilen har då svalnat till 
rumstemperatur då den ska kapas av i puller 2, vilket alltså då inte går att göra med 
en hydraulisk sax. 

8.6 Låda på eller hål i utlöpningsbord
Om profilen efter kapning enkelt kan falla ner i en låda och sedan transporteras bort 
från utlöpningsbordet, behöver ingen operatör närvara. Har biten inget val mer än att 
ramla ner i lådan/hålet, behövs den inte hållas i, då den inte kan fastna i 
utlöpningsbordet. Provbiten får inte ramla längre än någon centimeter, eftersom det 
förefaller en stor risk att den blir skev och obrukbar för kontrollmätning vid fall från 
högre höjder. Ett hål i utlöpningsbordet verkar alltså som helt omöjligt.

En vidareutveckling av denna idé, vore att ha lådan på en vagn, som fästes fast i 
pullern och följde denna. På vagnen är lådan fastsatt på en skena, för att kunna skjuta 
ut denna framför pullern, och sedan enkelt dra undan den kapade biten igen. Se bild 
14.

Bild 14: Vagn med skjutbar låda.
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Vagnen kräver ingen egen framdrivning, eftersom den kan hakas i pullern och dras 
med denna. En egen drift är dock möjlig. Däremot är ljusridån i vägen om en vagn 
ska kunna åka utmed utlöpningsbordet, se bild 15, pelaren i änden av den röda 
markeringen. Det är möjligt att flytta ridån någon meter bakåt och fortfarande erhålla 
samma funktion som idag. Ljusridån är till för att bland annat bromsa pullerns 
hastighet vid returåkning och någon bryter ridån.

Bild 15: Ljusridå framför utlöpningsbord

Vidare skulle det även vara möjligt att sätta fast någon typ av klamp på lådan, för att 
ytterligare säkra bitens position vid sågning. 

8.6.1 Koncept 6: Låda på vagn
Konceptet innefattar en låda på en vagn, vilken kopplas ihop med pullern och dras 
utmed utlöpningsbordet. Vid sågning av nosbit eller provbit förs lådan fram 
manuellt. Efter sågning dras den undan igen. 

8.7 Förbättrat utsug
Spånavskiljningen i pullersågen är inte bra, det finns inget ordentligt utsug, utan de 
spån som slungas bakåt i skenan under klingan hamnar på ett transportband som i sin 
tur transporterar spånorna till ett utsug. De spånor som inte slungas bakåt hamnar ej i 
spånavskiljningen. Så som nämndes i konceptet med luftkniven skulle det vara en 
möjlighet att placera ett par tryckluftsmunstycken som blåser längs med skenan och 
därmed ner spånen i spånavskiljningen. Tyvärr innebär avancerad geometri hos 
profilen (framförallt vid blåsning från sidan som detta innebär) och platsbrist för 
montering av munstycken att ett koncept på denna idé blir väldigt svårt att utforma.
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8.8 Traditionell klampning med puller 2
Ett alternativ som är lockande, är att använda puller 2 till att klampa biten och genom 
detta hålla fast den vid sågningen och sedan transportera bort den. I och med att 
puller 2 är konstruerad med en ändplatta för att inte profilen ska hamna för långt ner 
på kylbordet, krävs det en exakt position av nosbitens ände som input till 
pullerstyrningen. Detta skulle kunna ske genom antingen någon slags optisk givare, 
en exakt position för klampning av profil vid hämtning nere vid pressen, eller genom 
manuell återkoppling, d v s att operatören styr pullern.

Problemet med en optisk givare är att det blir väldigt tekniskt avancerat. Dessutom 
sker aldrig klampningen på exakt samma sätt, och profilgeometrin har en avgörande 
betydelse. Alltså är det omöjligt att endast använda en enkel givare som ska täcka av 
hela det möjliga området där klampning kan ske och en lösning på detta sätt skulle 
bli väldigt omfattande och avancerad. 

Om nosbiten alltid klampades på exakt samma ställe skulle puller 2 kunna 
förprogrammeras till en viss position. Tyvärr är detta också väldigt svårt att 
genomföra, då pullern måste veta exakt när den ska klampa och helt plötsligt står 
man inför samma problem som med en optisk givare.

Vid manuell styrning slipps de optiska givarna, men en manuell styrning har väldigt 
många felkällor, och ett fel begånget i detta skede av pressningen får stora 
konsekvenser. Toleranserna för att puller 2 ska kunna klampa nosbiten är ganska små 
och kräver stor uppmärksamhet och koncentration. 

Med dess insikter känns det inte aktuellt att utveckla ett koncept som involverar 
puller 2.

8.9 Extra klamp på puller 1
En extra klamp på puller 1 som håller i biten under sågningen vore en bra lösning på 
problemet. Tyvärr är utrymmesbristen stor, och en fast klamp tar mycket plats. Som 
pullrarna är konstruerade idag, med dockningsmekanismen som största hinder, kan 
ingen plats hittas att fästa någon klamp på. Alltså blir inget koncept med en extra 
klamp utformat.

8.10Avstängning av underluft
Genom att stänga av kylluften som kyler profilen underifrån (underluften) uppnås ett 
luftflöde som enbart är riktat neråt. I vanliga fall möts kylluften ovanifrån och 
underifrån vid profilen och därmed sprids spånen från sågningen åt alla håll. Vid 
avstängning av underluften fångas en stor del av spånorna upp av luftflödet på väg 
neråt och träffar alltså inte operatören. Dessutom är kylluften inte nödvändig vid 
nosbitskapningen, eftersom den första biten av profilen ändå ej ska användas och 
därmed inte behöver kylas korrekt. Tyvärr måste luftlådorna som kyler profilen 
ovanifrån flyttas tills pullern har passerat dem. Den första, där det är störst 
sannolikhet att nosbiten kapas, lyfts uppåt och den senare körs åt sidan. Det blir ett 
starkt luftflöde ändå, även om luftlådan har lyfts upp någon meter.
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Provbitskapningen kan å andra sidan ske nästan var som helst på utlöpningsbordet, 
alltså sannolikt ej under luftlådorna. Effekten av avstängning av underluften är ej lika 
märkbar här, eftersom överluften inte är lika stark. Ändock blir risken för 
spånexponering klart mindre, framförallt för ansikte och övre delen av kroppen, då 
spånorna ej kan blåsas uppåt. Även vid provbitskapningen har avstängningen bara en 
mindre effekt på kylningen av profilen, eftersom profilen ligger stilla en extra stund.

Redan idag stänger vissa operatörer av underluften manuellt innan de kapar nosbiten 
och finner att detta medför klart minskad spånexponering. (Ted Phalén, Pressförman) 
Om underluften stängdes av automatiskt vid varje kapning skulle operatören spara in 
ett moment i arbetet och dessutom skulle alla använda metoden.

Luftflödet kan stängas av med spjäll eller genom att stänga av motorn till aktuell 
fläkt. Vid avstängning med hjälp av ett spjäll åstadkoms en direkt och fullständig 
avstängning. Dessutom går det att stänga av enbart den aktuella kanalen och på så vis 
inte påverka kylningen alls lika mycket. Det andra, ett enklare, sätt att stänga av 
luftflödet på är att stänga av fläkten. Detta ger dock en viss tröghet i systemet då det 
tar ett tag innan fläkten stannar helt. Däremot krävs det ingen investering i 
utrustning.

8.10.1 Koncept 7: Underluftsavstängning
Detta koncept medför ingen ombyggnation eller utvecklingsarbete, utan är rent 
programmeringstekniskt. Detta innebär alltså att konceptet går att kombinera med 
alla andra koncept. 

Konceptet innebär att underluften stängs av med fläktmotorn när puller 1 hämtar 
profilen vid pressen och slås på när operatören klarrapporterat nosbitskapningen. 
Dessutom stängs underluften av när provbitstagning ska ske och slås på igen efter 
klarrapportering.
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9 Utvärdering av koncept
För att utvärderade olika koncepten används den hierarkiskt viktade 
kravspecifikationen. Varje koncept uppfyller de olika kraven olika bra, och ges 
lämplig poäng. Poängen som ges är på en femgradig skala, 0-4, där 0 är en väldigt 
dålig eller opassande lösning och 4 är en mycket god eller optimal lösning. (Cross, 
Nigel, s 144-147) För att beräkna varje koncepts totala poäng multipliceras poängen 
(0-4) med vikten från kravspecifikationen (0-1). Den maximala poängen ett 
fullkomligt perfekt koncept kan uppnå är alltså 4, och ett totalt värdelöst koncept får 
0.

I tabell 7 återfinns de olika konceptens poäng för de olika kraven och även 
konceptens totala poäng. Kommentarer till de avgivna poängerna utelämnas, 
hänvisar istället till föregående stycken där de flesta av konceptens egenskaper, 
fördelar och nackdelar beskrivs i löpande text. Summan som varje koncept erhåller är 
summan av produkterna mellan poängen och motsvarande vikt. Till exempel ger 
poäng 4 på ”Kapa nosbit/provbit korrekt” med vikt 0,3 en summa på: 2,13,04 =⋅ .
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Kapa nosbit/provbit korrekt 0,300 4 4 4 4 4 4 4
Okänslig för profilgeometri 0,150 2 2 3 1 0 3 4
Enkel återställning till drift 0,050 4 4 3 4 4 4 4
Ingen expon för spånor 0,120 2 3 3 4 4 4 2
Ingen kontakt med profil 0,080 0 0 0 0 0 4 0
Ej skadlig ljudnivå 0,020 4 4 3 4 4 4 4
Ingen kontakt med rörl del 0,020 2 2 1 2 2 1 2
Hög användningsgrad 0,160 4 3 4 3 4 4 4
Enkelt underhåll 0,015 4 4 3 4 4 4 4
Låg energianvändning 0,006 4 4 2 4 4 4 4
Få och billiga slitdelar 0,009 2 2 3 4 4 4 4
Robust konstruktion 0,060 4 3 4 4 4 4 4
Låg materialkostnad 0,004 3 3 2 4 4 3 4
Enkel konstruktion 0,006 4 3 2 4 4 2 4
 Summa: 3,08 2,97 3,22 3,03 3,04 3,77 3,40

Tabell 7: Konceptutvärdering.

Tabellen visar att det koncept som fått överlägset högst poäng är koncept 6, låda på 
vagn. Förvånansvärt bra poäng får även koncept 7, underluftsavstängningen. Tredje 
högst poäng får konceptet med luftkniv. De övriga konceptens lägre poäng beror 
främst på att de känsliga för vilken geometri profilen har. 
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9.1 Val av koncept för detaljkonstruktion
Genom diskussion och överläggningar med handledare Mats Thörn, beslutas det i 
enlighet med konceptutvärderingen att först och främst gå vidare med koncept 6 och 
7, men att behålla koncept 3 som reserv om koncept 6 eller 7 skulle visa sig vara 
svårgenomförbart eller stöta på större problem.
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10 Detaljkonstruktion
Under detaljkonstruktionsfasen specificeras de valda koncepten ytterligare. De 
utvecklas alltså till en nivå som innefattar tillräckligt mycket information för att ett 
investeringsbeslut skall kunna fattas. Detaljkonstruktionen innefattar t ex ritningar, 
beskrivningar och specifikationer.

Koncept 3, luftkniven, kräver en ombyggnad av pullern för att sätta dit lämpliga 
komponenter samt utbyte av kompressor och tryckluftsackumulator. Dimensionering 
av dessa komponenter och även visst programmeringsarbete krävs. Dock lämnas 
koncept 3 tillvidare om inte något av koncept 6 eller 7 får stora problem. 

Koncept 6 kräver en utveckling av en vagn samt en skjutbar låda. Utmaningen ligger 
i att få konstruktionen robust och enkel. Koncept 7 innebär programmeringstekniska 
frågor, men eventuellt även konstruktion med spjäll.

10.1Underluftsavstängning
Eftersom nosbitskapningen och provbitskapningen sker i olika områden, krävs det 
två olika konstruktionslösningar för dessa olika operationer. Kylluften kommer från 
flera stora fläktar. Se bild 16 för konfigurationen av dessa. I bilden kommer 
aluminiumprofilen från höger och kyls först av kyllådorna (blå över) och sist på 
kylbordet.

Bild 16: Skärmdump från RS View, bild över luftkylningen på P5. 
(Laszlo Balassa, automationsingenjör)

De aktuella fläktarna är för underluften de undre två, den på 55 kW och den på 
37 kW. 
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10.1.1 Effekter vid nosbitskapning
Nosbitskapningen sker, som tidigare nämnts, direkt efter kyllådan. Här är luftflödet 
ovanifrån starkt, även om fläkten enbart har 15 kW effekt. Det starka flödet kommer 
från att luftvolymen inte sprids över så stor yta. Varje nosbitskapning föranleds av att 
pullern går hela vägen ner till pressen och hämtar den första profilen. I och med 
denna operation, frigörs det tid då underluften inte behöver användas. Fläkten som 
driver underluften hinner precis stanna genom att fläktmotorn slagits av, om den slås 
av innan pressningen av en ny profil påbörjas. (Andreas Sjöberg, pressförman) Tiden 
som det tar för luftflödet att bli signifikant lägre uppskattas av Sjöberg till cirka 10-
15 sekunder, i enlighet med författarens observationer. När nosbitskapningen är 
klarrapporterad slås fläktmotorn på igen. Inga nya komponenter behöver installeras 
för att stänga av underluften vid nosbitskapningen.

10.1.2 Effekter vid provbitskapning
Vid provbitskapningen är det viktigare än vid nosbitskapningen att se till att inte 
kylningen av profilen störs onödigt mycket, eftersom flera tiotals meter profil ligger 
utpressad på utlöpningsbordet. Att stänga av motorn till fläkten finns det inte tid med 
vid provbitskapningen eftersom kylningen måste pågå ända fram tills det att själva 
sågningen startar. Istället får luftflödet hindras med spjäll som verkar mycket 
snabbare. Antingen sätts ett spjäll i en relativ närhet till fläkten, som avleder all luft, 
eller så sätts flera mindre spjäll nära munstyckena som endast stryper luftflödet till en 
kanal med 8 munstycken vardera.

Bild 17: Kanal med åtta munstycken under utlöpningsbordet, 
försedda med luft genom en kanal.

Fördelarna och nackdelarna med de två alternativen är givetvis flera. Används ett 
stort spjäll nära fläkten, krävs det endast en aktuator och därmed blir 
programmeringsarbetet enklare. Nackdelen med detta är att spjället måste vara stort, 
och att en kraftig aktuator måste användas. Dessutom blir kylningen av profilen 
obefintlig under provbitskapningen. Används å andra sidan många mindre spjäll blir 
programmeringen av dem krångligare, eftersom man måste hålla reda på vilka som 
ska vara stängde eller öppna beroende var pullern befinner sig. Dock blir kyleffekten 
på profilen i det närmaste exakt likadan som om man ej hade stängt av underluften. 
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Spjällen är som sagt mindre och en mindre kraft krävs för att stänga och öppna dem. 
Det är även en stor fördel med många mindre spjäll, vad gäller robustheten i 
systemet. Om ett spjäll slutar att fungera, påverkar detta inte nämnvärt kylningen av 
profilen. Går det stora spjället sönder, fungerar inte kylningen alls, tills det lagats. 
Med detta som underlag tas beslutet att i första hand konstruera ett system med ett 
mindre spjäll vid varje kanal som leder in mot utlöpningsbordet. Denna kanal syns i 
bild 17. 

10.1.3 Test av funktion vid underluftavstängning
För att prediktera hur bra underluftsavstängningen kommer att fungera, genomförs 
ett antal enklare test. Dessa genomförs under det veckovisa stoppet för underhåll på 
P5. Framförallt är det funktionen vid provbitskapning som testas, då funktionen vid 
nosbitskapning, enligt flera operatörer, är god. De variabler som varieras under testen 
är att ha underluften och överluften avstängd eller påslagen. Testen är väldigt svåra 
att dokumentera med bilder, eftersom spånen både är små och rör sig fort. En skriven 
beskrivning följer därför.

Om både underluften och överluften är påslagna flyger spånen både uppåt och nedåt, 
beroende på hur de släpps och på vilken geometri profilen har. De flesta flyger dock 
åt sidan, mot operatörens mellangärde eller åt det andra hållet. Om enbart 
underluften är påslagen, flyger spånen flera meter upp i luften med hög hastighet. 
Detta ger en indikation på hur farliga spånen kan vara om profilen råkar skärma av 
överluften. Om enbart överluften är påslagen trycks spånen effektivt neråt, i enlighet 
med vad operatörer tidigare påstått. Alla de effekter som beskrivits ovan, skedde 
både i regionen för nosbitskapning och i den för provbitskapning.

10.1.4 Komponentval för provbitskapning
Det finns flera typer av spjäll; skjutspjäll, vridspjäll, irisspjäll, med flera. För att 
öppna eller stänga spjällen kan antingen elektriska motorer eller pneumatiska 
cylindrar användas. Det viktiga är inte att spjällen blir absolut 100 % täta, utan vikt 
bör istället läggas vid att stängningen sker snabbt, i rätt tid och att robustheten hos 
systemet är hög. Det är heller inte av vikt att ha kontinuerligt ställbara spjäll, 
eftersom enbart ändlägena med öppet, respektive stängt spjäll är intressanta. 

Flödet och trycket genom de 22 kanalerna som förser regionen för provbitskapning 
med underluft är totalt 35 000 m3/h vid ett tryck på 1900 Pa, genom kanaler med en 
diameter på 200 mm.(Mats Thörn, projektingenjör) 

Avstängningen utförs enklast med ett knivspjäll. Knivspjället är ett slags skjutspjäll 
som skjuter in en platta (kniv) i luftkanalen. Komplett med pneumatisk cylinder, 
magnetventil och fästplattor kostar spjället cirka 2000 kr exkl moms. (Per 
Erlandsson, Järnforsens plåtslageri) Egna efterforskningar för att försöka kombinera 
ihop spjäll, cylinder och magnetventil blir mycket dyrare än denna lösning, och 
sannolikheten att det fungerar bättre är liten. 

10.1.5 Styrning och programmering
Styrningen av spjällen sker med hjälp av överkapacitet i processorn för 
pullerstyrningen. Det krävs inga nya sensorer eller dylikt, för att hålla reda på var 
pullern befinner sig, eftersom sådana redan finns. Flödesscheman för tänkt 
programstruktur återfinns i bilaga 6. Som synes i dessa scheman blir 
programmeringen för provbitskapningen aningen mer avancerad än den för 
nosbitskapningen. Programmet för nosbitskapning kan enkelt sammanfattas såhär: 

34



Först kontrollerar programmet om Puller 1 påbörjat hämtning av en ny profil nere vid 
pressen, om så är fallet så stängs fläktmotorn för underluften direkt efter kyllådorna 
av. När nosbitskapningen är klarrapporterad slås fläktmotorn på igen. Programmet 
för provbitskapningen, som är något mer avancerat, sammanfattas enligt följande: 
Efter att knappen för provbit blivit intryckt väntar programmet på att sågningen av 
provbiten efter backningen av puller ska påbörjas. Då kontrollerar programmet i 
vilken region pullern befinner sig och stänger de spjäll som hör till det området. Efter 
klarrapportering öppnas de igen.

10.1.6 Kostnadsuppskattning
Den mest uppenbara kostnaden för underluftsavstängningen är kostnaden för 
spjällen, som uppgår till 44 000 kr. Vidare tar installationen av spjällen cirka en dag 
för två plåtslagare att genomföra, en kostnad som enligt Erlandsson uppgår till 
ungefär 20 000 kr. Tillkommer gör även kostnad för tryckluftsslangar och 
signalkablar. Sammantaget kommer kostnaden för underluftsavstängningen sannolikt 
inte överstiga 80 000 kr. Då har programmeringsarbete och elinstallationer som 
utförs av Sapas egen personal ej räknats in.
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10.2Vagn med skjutbar låda
Vagnen opererar över ett stort område, allt från nosbitskapning direkt efter kyllådan, 
till provbitskapning nästan ända borta vid avsvalningsbordet, en total sträcka på cirka 
37 meter. (Se bild 1 i stycke 2.2)

Att detaljkonstruera en låda på en vagn, kan låta simpelt, men i själva verket krävs 
mycket arbete. I följande DSM-matris kan arbetet sammanfattas, med de 
konstruktionsval som måste göras, och i vilken ordning detta bör ske. 

Aktivitet (Konstruktion av: ) 1 3 2 4
Framdrift 1 1    
Låda 3  3   
Inskjutning 2 1 2
Vagnchassi 4 1  1 4

Tabell 8: DSM-matris över konstruktion av vagn med skjutbar låda.

Det finns det tre sekventiella block i matrisen. I det första är de två aktiviteterna 
parallella och kan genomföras samtidigt utan någon speciell interaktion mellan dem. 
I det andra och tredje sekventiella blocket finns enbart en aktivitet respektive, de 
måste avslutas innan nästa kan påbörjas.

10.2.1Konstruktion av av framdrift och hjulsystem
Ett system som är driftsäkert och som används i väldigt många applikationer i 
industrin, även på Sapa, är att montera vagnen med linjärstyrningar. Dessa är 
kullagrade små vagnar som åker på skenor av stål. 

Bild 18: Vagn på linjärstyrning  vid FSW.
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I bild 18 ses en vagn med linjärstyrning som används i FSW-anläggningen. Den är 
upphängd i fyra punkter för att ge stabilitet och minska momenten i 
infästningspunkterna, som skulle bli mycket större om endast två punkter skulle ha 
använts för infästning. Ett kraftpar ersätter då momentet och ett enklare 
belastningsfall uppnås. Anledningen att två skenor sitter ovanför varandra (vertikalt) 
och inte bredvid varandra (horisontellt) är för att inte ta upp onödig golvyta och låta 
operatören komma nära. Vagnen är försedd med en elektrisk motor med ett kugghjul 
som via en kuggstång längs skenorna driver vagnen. Strömförsörjning, tryckluft och 
signaler fås genom en kabelsläpskedja.

Ett alternativ till kullagrade linjärstyrningar är rullskenstyrningar. Dessa är dylika i 
funktion, men med små hjul istället för kullagerkulor. De klarar högre laster, men har 
något större friktion. Krafterna som vagnen utsätts för är i sammanhanget små, 
jämfört med många andra industriapplikationer, och en närmare undersökning av 
rullskenstyrningar är inte nödvändig.

Drivning av vagnen kan ske antingen genom en elmotor, som pullrarna, eller genom 
att den hakar i pullern och dras med längs utlöpningsbordet. Spontant känns det 
enklare med något som hakar i pullern och dras med eftersom det ej krävs någon 
separat framdrift, men metoden har flera nackdelar. Ihakning medför en lägre 
investeringskostnad än motordrift, då färre avancerade komponenter krävs, vilket 
innebär även mindre arbete med installation och service. Av samma anledning, fler 
avancerade komponenter, är risken för ett haveri större för motordriften. Däremot 
medför ett haveri vid motordrift mindre problem än ihakningen då ihakningen kan 
stoppa pullern och därmed hela pressen. Vid motordrift kan automationen ökas, och 
därmed sannolikheten för en högre användningsgrad. Enkelheten i konstruktionen är 
relativt lika trots att en motor är mer mekaniserad, eftersom en ihakning måste 
nyutvecklas och en motordrift är mer av en standardprodukt.

De olika alternativen är att båda föredra, beroende på vad som prioriteras. I enlighet 
med den viktade kravspecifikationen i tabell 2 i stycke 6.2, är investeringskostnader 
av mindre vikt. Däremot har användningsgrad samt få och korta driftstopp en mycket 
högre viktning. Med detta som grund tas beslutet att använda motordrift på vagnen, 
eftersom ett haveri inte medför lika långa stopp i produktionen samt att den sannolikt 
ger en högre användningsgrad.

Motordriften konstrueras på flera olika sätt. Det finns inget egentligt alternativ till en 
elmotor, däremot kan den roterande rörelsen från denna överföras i den linjära 
rörelse vagnen ska utföra på ett flertal sätt. Vagnen på FSW-anläggningen drivs 
framåt genom kugghjul och kuggstång. Ett annat alternativ vore att som pullrarna ha 
kuggremsdrift eller drivna hjul. Drivna hjul fungerar tyvärr dåligt, framförallt 
eftersom problem kan uppstå med positionering om hjulen slirar. Eftersom vagnen i 
denna applikation inte ska ha någon större hastighet, är inte kuggremsdrift 
nödvändig, kugghjul mot kuggstång torde fungera utmärkt. Används en rem läggs 
dessutom ytterligare en slitdel till systemet, vilket minskar robustheten och 
tillförlitligheten.

Slutsatsen av konstruktionsvalen i detta stycke blir alltså att till viss del efterlikna 
vagnen i figur 18, med kullagrade linjärstyrningar och kuggstångsdrift. Energin kan 
även här överföras till vagnen genom en kabelsläpkedja. Dimensionering och 
komponentval bör ske efter att hela konstruktionen är genomarbetad.

10.2.2Konstruktion av låda och klampning
Lådan som ska skjutas fram för att fånga upp nos- eller provbiten samt ta undan 
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densamma från utlöpningsbordet bör ha vissa egenskaper. Den bör vara av sådan 
storlek att alla nosbitar och provbitar kan hanteras i den. Lådan bör vara lika bred 
som klampfingrarna är (50 cm) och så lång att en stor nosbit inte tippar av bakåt, 
tyngdpunkten på nosbiten måste alltså vara en bit in på lådan. En låda med en viss 
längd kan alltså hantera bitar som har nära dubbla längden. Eftersom nosbiten (som 
är längre än provbiten), kan vara nära metern lång, känns en låda på ca 50 cm rimlig. 
Det bör finnas kanter åt sidorna på lådan, i enlighet med bild 14 i stycke 7.8, och 
vara omkring 15 cm höga. Detta gör att ingen nosbit, oavsett geometri, kan rulla ur 
lådan på åt sidorna

Bild 19: Skiss på låda, 500 * 500 * 150 mm, för montage på vagn.

Lådan bör konstrueras av ett material som tål värme bra, eftersom nosbitarna den 
kommer i kontakt med är väldigt heta. Vidare bör materialet vara så lätt som möjligt 
för att minska belastningen på infästningen, och generellt göra konstruktionen lättare 
och energieffektivare. 

Enligt Thed Phalén, pressförman, är problemet med nosbitar som fastnar i klingan 
och slungas iväg inte försumbart. Någon form av klampsystem för bitarna bör därför 
konstrueras. Det viktiga med klampsystemet är dock inte att hålla bitarna i en exakt 
position, utan att förhindra dem att flyga iväg. I följande morfologiska matris 
sammanfattas de val som måste göras för klampningen.

1 2 3 4
Energikälla Pneumatik Hydraulik Elektricitet Manuell
Rörelse 
aktuator Roterande Linjär   
Klamp Fjäderförspänd Direktverkande   

Rörelseriktning
Längs 
utlöpning

Ortogonalt 
utlöpning   

Tabell 9: Morfologisk matris, klampning.

Första raden i den morfologiska matrisen i tabell 9 anger ett antal olika energikällor 
vilka kan användas för att operera en klamp. Den andra raden är mer svårtolkad, men 
innebär egentligen om en motor (med roterande rörelse) eller en cylinder/skena (med 
linjär rörelse) skall användas. Rad nummer tre är lättolkad, medan rad fyra kräver en 
kortare förklaring. Rörelseriktningen på de klampar som sitter på pullrarna verkar 
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längs utlöpningsbordet, medan vagnen som håller nosbiten kan få en större 
utsträckning vinkelrätt mot utlöpningsbordet, och därmed kan en sådan klamp 
komma i fråga.

Tyvärr påverkas ett klampsystem mycket av skjutsystemet för lådan. I tabell 8 i 
skulle en återkoppling ha skett mellan klampningen och skjutsystemet, om 
klampning skulle ha varit med i tabellen, på ett sådant sätt att skjutsystemet i stor 
grad bör konstrueras först.

10.2.3Val av skjutsystem för låda
För att kunna använda en skjutbar låda, krävs det att de vertikala rullarna vid sidan 
av utlöpningsbordet, se bild 20, undviks. Rullarna är helt nödvändiga då de 
förhindrar profilen från att ramla av utlöpningsbordet och ner på golvet.

Bild 20: Vertikala rullar på framsidan av utlöpningsbordet.

Rullarna kan undvikas antingen genom att rullarna sätts på pneumatiska cylindrar, 
liksom de sitter på andra sidan utlöpningsbordet så de dras ner när pullern kommer 
nära, eller genom att all sågning sker i det översta läget för sågstödsarmen. 
Sågstödsarmen har nämligen flera lägen i höjdled, bl a ett under rullarna, ett i höjd 
med rullarna och ett i höjd med den andra pullern. Egentligen är det inte bara 
sågstödsarmen som höjs och sänks, utan hela paketet med sågning och klampning. 
Sågningen sker vanligtvis i ett läge i mitten, men skulle kunna programmeras om för 
att sågas i det övre läget. I och med att det bara är en nosbit eller provbit till vänster 
om pullern och inte en hel längd, gör det inget om klingstödet och klampningen 
lyfter upp profilen en liten bit extra, som den ändå gör vid dockningen.

Varianten med sågningen i övre läget är mycket enklare än att installera stort antal 
pneumatiska cylindrar och den är dessutom mycket energieffektivare och därmed 
billigare i drift. Det finns ingen anledning att inte använda den. Det blir enligt 
Ted Phalén ingen kvalitetsförsämring av aluminiumprofilen genom att såga i det 
översta armläget istället för dagens läge.

Lådan kan antingen skjutas manuellt eller vara mekaniserad. Eftersom det redan 
beslutats om att vagnen ska ha motordrift, kan samma energikälla användas och inga 
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extra matningskablar behöver dras. Det är dessutom möjligt, att i kabelsläpskedjan 
dra en tryckluftsslang och på så sätt få möjlighet till tryckluftsaktuatorer på vagnen. 
För att skjuta fram lådan krävs det även någon form av skenor, kuggstänger, glidytor, 
lager eller dylikt. Lådan kan antingen skjutas rakt ut och in, eller vridas in. I början 
av konstruktionsarbetet med lådan, var inte invridning av lådan påtänkt alls. Detta 
kan t ex ses i bild 14 i stycke 7.8. 

Invridning av lådan har många fördelar mot en låda som skjuts rakt in. Framförallt 
ger invridning av lådan flera utrymmesbesparingar. Bland annat kan armen som 
håller upp lådan göras tunnare och utrymmet mellan armen och sidorullarna blir 
alltså större. Detta eftersom armen i det vridbara fallet är kan göras solid eller med 
annat lämpligt valfritt tvärsnitt, medan armen i fallet med en skjutbar låda måste vara 
kullagrad och av någon form av skentyp. En dynamisk konstruktion tar alltid större 
plats än en statisk i och med de ökade påfrestningarna. I den vridbara varianten läggs 
de dynamiska delarna i själva ramverket för vagnen och inte utanför densamma. 
Dessutom tas inte lika mycket utrymme i anspråk vad gäller en eventuell drift, 
eftersom en linjär rörelse kräver en del utrymme bakåt i det infällda läget. Den 
roterande rörelsen kan kräva samma utrymme, men om lådan enbart vrids 90 grader 
istället för 180, används istället utrymme parallellt med utlöpningsbordet. Med dessa 
argument som grund, väljs det att utveckla en vridande konstruktion, med aktuator.

10.2.4Konstruktion och komponentval av invridning
För att åstadkomma en vridande rörelse, går det att använda två olika 
huvudprinciper. Antingen används en motor som antingen direkt eller via en växel 
vrider en axel. Det andra alternativet innebär att en linjär aktuator (t ex 
tryckluftscylinder) verkar på axeln med hjälp av en hävarm. Fördelarna och 
nackdelarna med de olika systemen är flera, men fördelarna väger över för 
linjäraktuatorn. Främst för enkelheten i att enbart behöva bry sig om två ändlägen. 

Bild 21: Principskiss för ett invridningssystem med en pneumatisk cylinder.

Den pneumatiska cylinderns framände och rotationscentrum för lådan är båda 
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fastsatta i vagnens ram via en roterbar led. Cylindern löper under armen som håller 
lådan. 

Kravet på att lådan och närliggande detaljer bör tillverkas i ett material som tål 
värme bra, innebär i princip stål eller aluminium, material med en hög hållfasthet. 
Detta, i samband med att bara små krafter (< 300 N) påverkar lådan, gör att det inte 
krävs någon avancerad hållfasthetsberäkning eller dimensionering. Enklare 
uppskattningar är tillräckligt.

Leden som lådan vrids kring måste lagras och påverkas av ett moment, M, vilket blir 
som störst då en riktigt stor nosbit placeras längst ut i lådan. Momentet blir då i 
storleksordning enligt:

20082,9307,0var =⋅⋅=⋅⋅= gmlM nosbitmhä  Nm (1)

där mhäl var  är längden från balkens infästning (rotationscentrum för lådan) till mitten 

av lådan. nosbitm  är nosbitens massa.

Momentet blir som väntat inte speciellt stort och dessutom är vikten på 
konstruktionen inte av så stor prioritet och lagren kan alltså överdimensioneras utan 
problem. Enkla glidlager fungerar bra eftersom drifttiden av dem är mycket kort och 
hastigheten mycket liten.

Dimensionering av den pneumatiska cylindern är väldigt svårt att göra exakt, 
eftersom friktionen i lagren och masströghetsmomentet i strukturen är 
beräkningsmässigt svåra att ta fram. Det är även intressant att överdimensionera 
cylindern rejält, då en mycket smidigare och mindre ryckig gång uppnås. Kraften 
som en cylinder uträttar kan beräknas enligt:

tryckluftpdF
4

2π= (2)

I (2) är tryckluftp  ca 6 bar = ca 0,6 Mpa. Vilken kraft, F, som krävs är som tidigare 
nämnts svår att uppskatta, men är med allra största sannolikhet inte större än att den 
kan jämföras med att operera svängmekanismen med handkraft. Med en kraft på 
400 N, insatt i (2), ger en diameter på cylindern på ca 29 mm. Väljs istället en 
cylinder med diameter 50 mm fås en kraft på ca 1200 N, vilket mer än väl kommer 
att räcka till och även ge en mjuk och smidig gång.

Armen som håller i lådan och som är fastsatt i glidlagret, bör vara av en böjstyv typ. 
Detta innebär att mycket material i tvärsnittet av armen bör placeras långt bort (i 
höjdled) från mitten. Exempel på ett sådant tvärsnitt är en I-balk eller ett rektangulärt 
rör. En grov approximation av utböjningen av armen görs för att visa på att 
belastningen och därmed utböjningen är i sammanhanget liten. Först antas att balken 
består av två vanliga fyrkantsrör av stål, med en elasticitetsmodul , E = 210 GPa. 
Fyrkantsröret antas vara 40 mm brett och 40 mm högt, med en godstjocklek på 
4 mm. Armen antas vara 70 cm, vilket är klart längre än vad den egentligen kommer 
att bli. Belastningen överskattas till 500 N, från en nosbit på 30 kg plus lådan. 
Uppdelat på två balkar blir det 250 N. Utböjningen för en balk, fast inspänd i ena 
änden och belastad med en punktlast i den andra blir då: (Sundström, 1998, s344)

( ) ( )( )ξββξδ −+−= 13
6

23
3

EI
Pl (3)

I (3) ξ  är en dimensionslös koordinat, mätt från den fria änden av balken. β  är ett 
dimensionslöst mått, som anger hur långt ifrån den fasta infästningen som balken blir 
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belastad med kraften P. l  är balkens totala längd och I  är yttröghehetsmomentet. I  
kan beräknas som: (Sundström, 1998, s334)

6

3thI = (4)

Här är t = 4 mm (godstjockleken) och h = 40 mm (höjd och bredd). Detta insatt i (4) 
ger 81027,4 −⋅=I  m4. Insättes detta värde, tillsammans med P = 250 N, l  = 0,7 m, 
E = 210 GPa, β  = 1 och ξ  = 0 fås:

( ) 003,00 ≈δ  m.
Som synes i beräkningarna ovan blir utböjningen av armen liten, enbart 3 mm. Alltså 
begränsas designen av armen inte av hur mycket last den måste bära, utan snarare av 
vad som är pratiskt att tillverka och använda. Dock bör kontrollberäkningar givetvis 
genomföras.

10.2.5Konstruktion av klampsystem
I tabell 9 i stycke 9.2.2 återfinns som tidigare nämnts de val och möjligheter som 
måste göras för en konstruktion av ett klampsystem. Det som konstruktören bör ha i 
bakhuvudet vid dessa val är exakt vad klampningen skall utföra, dvs att förhindra att 
biten flyger iväg sågning och i viss mån även se till att biten ligger kvar i lådan när 
den svänger ut från utlöpningsbordet. Detta innebär alltså att ingen stor kraft krävs, 
det viktigaste är att biten är fixerad i sidled. En lösning som då förefaller enkel och 
smidig är att låta klampen ha fjädrande fingrar, vilka även vid en mycket låg kraft 
åstadkommer fixering i sidled. Klampen kan opereras med tryckluft, men med så 
liten kraft att den inte deformerar biten, utan bara är något starkare än vad som krävs 
för att lyfta klampen. Se bild 22. 

Bild 22: Låda med pneumatisk invridning och klamp.

10.2.6Konstruktion av vagn
Vagnens ram behöver inte vara någon avancerad konstruktion. Anledningarna till att 
inte göra någon avancerad strukturoptimering av denna är flera. Dels rör inte vagnen 
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sig med någon större hastighet, och förbrukar därmed inte speciellt mycket energi. 
En minskning av massan skulle alltså endast ge en liten nettominskning av 
energiförbrukningen. Dessutom är det av vikt att vagnen är enkel att tillverka, 
eftersom ingen speciell tillverkningsutrustning eller specialverktyg kan användas, då 
det enbart handlar om en vagn som eventuellt ska tillverkas. Vidare är det i 
kravspecifikationen specificerat att vagnen skall vara robust, och orsaka så få stopp 
som möjligt, vilket gör överdimensionering av ramen än mer motiverat.

Sammanfattningsvis bör alltså vagnen byggas så enkelt som möjligt, med enkla 
geometrier, t ex ihålig fyrkantsprofil av grövre dimension, se bild 23.

Bild 23: Komplett uppsättning av låda på vagn.

10.2.7Styrning och programmering
Styrningen av vagnen sker på samma sätt som för underluftsavstängningen, med 
hjälp av PLC och överkapacitet i pullerstyrningens processor. Ingen detaljerad 
beskrivning ges, men enklare flödesscheman återfinns i bilaga 6.

10.2.8Kostnadsuppskattning
Att göra en konstnadsuppskattning för vagnen är inte lätt, det är väldigt mycket 
beroende på hur mycket arbete som läggs ner internt och hur detta arbete ska 
värderas. En grov uppskattning ger att vagnen inklusive låda, pneumatiska cylindrar, 
linjärstyrningar med skenor, elmotor, lager, släpkedja och ram kostar någonstans 
omkring 30 000 kr. Därutöver tillkommer kostnad för installation, programmering 
och dithörande detaljer såsom PLC, el och tryckluft. Dessutom tillkommer 
tillverkningen av klampen med fjäderförsedda fingrar. Det kan även sägas att vagnen 
antagligen kommer att bli dyrare än vad som först antas, eftersom det alltid 
tillkommer någon oförutsedd kostnad eller försening.
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10.3Feleffektanalys – FMEA
För att teoretiskt utvärdera hur bra funktion samt hur driftsäkra de två 
konstruktionerna blir, görs en feleffektsanalys. Denna analys är ganska svår och 
kräver att de som utför den är väl införstådda i hur detaljerna som ska analyseras 
fungerar. Det är även viktigt att bestämma en bra nivå på komplexiteten av analysen. 
Det går självklart alltid att analysera varje fel och problem en nivå djupare, men det 
är inte alls säkert att det ger bättre information om detsamma. En god idé i detta fall 
kan vara att analysera varje delprocess i koncepten. Analysen görs tillsammans med 
handledare Mats Thörn och resultaten kan ses i bilaga 7. Aktiviteterna har bedömts 
utefter Sapas handbok för FMEA (Med i källförteckning) och en mall framtagen för 
processer har nyttjats. Som ses i bilagan har fel med ett RPN (Risk Priority Number) 
som överstiger 100 markerats. Det innebär att faktorn av sannolikheten för att felet 
uppträder, dess allvarlighet samt sannolikheten att det upptäcks är så hög att felet kan 
innebära ett signifikant problem. Felen med RPN som överstiger 100 listas nedan.

OPERATION  VÄRDERING ÅTGÄRD
Operation  Evaluation Action - Status

Nr 
Ite
m

Detalj , Maskin, 
Process 
Part,Machine,Proces
s 

Feltyp 
Failure 
mode

Felorsak 
Causes of Failure

Feleffekt 
Effect of Failure

Föreb. kontroll 
Prevention

Po S Pd RPN Rek åtgärd         Recommended 
Action

1
Underlufts-
avstängning

Stänger 
ej spjäll Mekaniskt haveri

Spån på 
operatör - 4 5 9 180

Inkludera visuell inspektion i 
det veckovisa underhållet

  
Öppnar 
ej spjäll Mekaniskt haveri Minskad kylning - 4 6 9 216

Inkludera visuell inspektion i 
det veckovisa underhållet

   Felprogrammering Minskad kylning - 2 6 9 108    

2 Låda på vagn

Vagn 
har fel 
position

Absolutgivare 
defekt Presstop/Krasch

Positionskontroll 
veckovis 2 8 7 112    

   Drivning defekt Presstop/Krasch
Positionskontroll 
veckovis 2 8 7 112    

   Felprogrammering Presstop/Krasch
Positionskontroll 
veckovis 2 8 7 112    

  

Låda 
fälls ej 
in/ut Cylinder defekt Presstop/Krasch - 2 8 8 128    

   Felprogrammering Presstop/Krasch - 2 8 7 112    

   Rulle uppe Presstop/Krasch - 2 8 7 112    
Tabell 10: Modifierad mall, med de fel med höga RPN och intressanta kolumner.

Som synes i tabell 10 finns det två fel som står ut från de övriga felen: felen där 
spjäll ej öppnas eller stängs. Anledningen till dess höga RPN jämfört med alla andra 
är att sannolikheten att de inträffar är klart högre. Förslag som skulle öka chansen för 
att upptäcka dessa två fel, presenteras i spalten längst till höger i tabell 10. Dessa 
förslag skulle drastiskt minska RPN för felet med havererade spjäll. Övriga fel med 
ett RPN på över 100, ligger ganska nära detta gränsvärde. Bedömningen görs, 
tillsammans med handledare Thörn, att dessa ej behöver åtgärdas. Dock bör t ex 
programmeringen testas ingående vid inkörningen av processen.
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11 Resultat och disskusion
Det är svårt att ge kvantitativa resultat av det arbete som genomförts. Två koncept 
har utvecklats och beskrivits ingående men det slutgiltiga resultatet av arbetet kan 
inte ses förrän uppdragsgivaren Sapa Profiler beslutar om att implementera något 
utav dem. Resultaten är även till stor del invävda i detaljkonstruktionskapitlet och att 
återge dem för detaljerat blir endast upprepning. En kortade sammanfattning av dem 
görs därför. I senare stycke följer dessutom ett enklare teoretiskt resultat form av en 
jämförelse mot den viktade hierarkiska kravspecifikationen.

Underluftsavstängningen består av tjugotalet knivspjäll som via pneumatiska 
cylindrar stängs  i rätt ögonblick för att hindra kylluften under profilen att blåsa upp 
sågspån från kapningen. På så vis undviker operatören att få spån i ansiktet. Lådan på 
vagnen innefattar en vagn på en slags räls, som följer med pullern vid sågning. Lådan 
fälls in och tar hand om nos- eller provbiten. Detta förfarande innebär att ingen 
operatör behöver närvara.

För att få ett mått på om arbetet med att utveckla koncepten gav resultat görs en ny 
återkoppling mot kravspecifikationen, precis som vid utvärderingen av koncepten. I 
tabell 11 återfinns resultatet av denna. Märk att de angivna värdena är ansatta av 
författaren efter att detaljkonstruktionen är avslutad, men utan att vara testad i 
verkligheten eller i någon prototyp. 

"Krav" Vikt U
nd

er
lu

fts
av

st
än

gn
in

g

Lå
da

 p
å 

va
gn

Kapa nosbit/provbit korrekt 0,300 4 4
Okänslig för profilgeometri 0,150 4 3
Enkel återställning till drift 0,050 4 3
Ingen exponering för 
spånor 0,120 2 4
Ingen kontakt med profil 0,080 0 4
Ej skadlig ljudnivå 0,020 4 4
Ingen kontakt med rörl 
delar 0,020 2 4
Hög användningsgrad 0,160 4 4
Enkelt underhåll 0,015 3 3
Låg energianvändning 0,006 2 2
Få och billiga slitdelar 0,009 2 2
Robust konstruktion 0,060 3 3
Låg materialkostnad 0,004 3 2
Enkel konstruktion 0,006 4 3
 Summa: 3,29 3,68

Tabell 11: Utvärdering av resultatet, mot kravspecifikationen.

Som synes överensstämmer tabell 11 ganska väl med hur koncepten utvärderades 
innan detaljkonstruktionen. Syns gör även den stora skillnaden mellan 
konstruktionerna. Denna skillnad beror främst på att den ena konstruktionen kräver 
en operatör men avskiljer spånen (underluftsavstängningen) medan den andra ej gör 
något åt spånen utan istället avskiljer operatören (lådan på vagn).
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I övrigt kan sägas att de två slutliga koncepten, skiljer sig mycket i komplexitet. 
Lådan på vagnen handlar om total nykonstruktion av de flesta delar till något som 
ännu inte finns. Spjäll som stänger av luftflöde är redan en teknisk verklighet inom 
väldigt många teknikområden.

Resultatet av feleffektsanalysen var intressant, då det belyste delar av konstruktionen 
som inte varit synade tidigare. Framförallt påvisades en svaghet i systemet, i att inte 
inspektera spjällen. Att inspektera spjällen veckovis rekommenderas nu.

11.1 Utvärdering av metod
Uppgiften och metoden var väldigt fri, vilket var både positivt och negativt. Det var 
positivt på det sätt att det var möjligt att bestämma arbetsmetodik och arbetstakt 
själv, men negativt eftersom inget distinkt mål var satt ovanifrån.

Den systematiska konstruktionsmetodiken som användes, innebar att besluten blev 
väl understödda. Flera olika metoder och analyser användes, vilket gav en bredd, 
både i rapporterns vetenskapliga grund och för författarens lärdomar.

Arbetet med att ta generera koncepten läts ta lång tid, för att inte begränsa 
utvecklingsrymden åt något håll. Utvärderingen av idéerna och koncepten gjordes 
med en viktad hierarkisk kravspecifikation, ett utmärkt val, då resultatet från denna 
överensstämde med vad handledare och även författaren ansåg. I 
detaljkonstruktionen valdes att inte göra några detaljritningar, dels eftersom ritningar 
snabbt blir inaktuella, men även på grund av den tid som skulle krävas inte fanns. 
Istället är de förklarande skisserna och texterna destå mer omfattande och bör kunna 
ligga till grund för ett beslut.

11.2 Rekommendation för fortsatt arbete
Den rekommendation som ges till Sapa profiler, är att implementera 
underluftsavstängningen först och vänta med lådan på vagn. Detta eftersom 
underluftsavstängningen är betydligt enklare och framförallt inte påverkar processen 
om den skulle haverera. Om underluftsavstängningen skulle ge en tillräcklig 
förbättring i arbetsmiljö för operatörerna, är det onödigt att implementera lådan på 
vagn. Blir resultatet däremot ej fullt så bra som det antagits, bör lådan på vagnen 
starkt övervägas. Vidare bör de resultat som feleffektsanalysen pekade på tas på 
största allvar. Spjällen bör inspekteras veckovis och programmeringen, både av 
underluftskonceptet och av lådan på vagnen, bör göras med största noggrannhet.

Det kan även vara intressant att implementera lådan på vagnen ur en 
innovationssynvinkel och för att visa upp företaget som ett företag som söker nya 
och intressanta lösningar. Sannolikt har ingen annan aluminiumpress i världen har 
någon liknande installation.
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13 Bilagor

13.1Bilaga 1

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE
Rubrik Rev Dok nr Flik Sid nr

Policy     3             2-2         2         
Framtagen av Införd i SAM. av Datum Fastställd av Gäller fr.o.m. Ersätter rev. 2

Arne Rengstedt Kurt Karlsson 05-04-
11

05-04-18 02-09-01

Arbetsmiljöpolicy Sapa Profiler AB

• Det är viktigt att våra medarbetare trivs och känner sig trygga på arbetsplatserna.  En god 
arbetsmiljö är en tillgång för att attrahera och behålla personal.

• Så långt det är möjligt skall våra arbetsplatser säkras mot olycksfall.  Utrustning och 
skyddsanordningar skall väljas så att riskerna för olycksfall minimeras.  Personalen skall utbildas 
i hur man använder utrustningen på ett korrekt sätt och också informeras om riskerna om man inte 
följer instruktionerna.

• Vi skall sträva efter att använda lokaler, maskinutrustning och kemiska ämnen som inte 
framkallar sjukdomar eller arbetsskador.  Allmänt erkända rön skall ligga till grund för 
bedömningen.

• Alla medarbetare skall ha möjlighet till personlig utveckling i sitt arbete och att få ett ökat ansvar. 
Kontakter mellan avdelningar och medarbetare skall underlättas och vara en naturlig del i arbetet. 
Starkt styrt eller bundet arbete skall undvikas eller begränsas där det är möjligt och arbetsrotation 
skall uppmuntras.

• Ordning och reda skall råda vid våra arbetsplatser.  Arbetslokalerna skall hållas rena och snygga 
och utformas och målas på ett sätt som ökar trivseln.

• När en arbetsplats förändras eller när ny utrustning anskaffas, skall företagets skyddsorganisation 
och berörda medarbetare få möjlighet att lämna synpunkter redan på planeringsstadiet.  Det gäller 
också vid ny, till- eller ombyggnad av arbetslokaler.

• Arbetsmiljölagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt 
uppnå en god arbetsmiljö. Som en lägsta nivå skall vi i vårt arbetsmiljöarbete alltid uppfylla 
gällande lagar och förordningar.

• Vi skall sträva efter att utveckla vår arbetsmiljö enligt principen ”ständiga förbättringar” vilka 
skall vara positiva såväl för företaget som för medarbetarna.

• Chefer på alla nivåer är ansvariga för att planera, leda och kontrollera företagets 
arbetsmiljöarbete.

Arbetsgivaren har huvudansvaret men alla medarbetare är skyldiga att samarbeta för att 
åstadkomma en god arbetsmiljö.  Medarbetarna är också skyldiga att följa givna föreskrifter och 
anvisningar och att använda anvisade skyddskläder/skyddsanordningar

• Det som sägs ovan skall göras inom ramen för det som är tekniskt möjligt och ekonomiskt 
rimligt.

Vetlanda 11 april, 2005

Arne Rengstedt
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13.3Bilaga 3
1. TECHNICAL DESCRIPTION, SMITH HANDLING EQUIPMENT
1.1 The Smith double puller
The only puller system on the marked that will give you
- Reduction of scrap.
- Increased production output.
- Higher production flexibility
1.1.1 Cutting at the die mark
Puller No. 1 carries its own saw, which makes it possible to cut at the die mark.
This particular feature will convert 2-3 % scrap to saleable product.
1.1.2 The double puller is independent on the press dead cycle period
Using 2 puller heads can be compared to a relay race, where each puller is running
its leg.
With our program No. 3 you can run sections longer than your run out table,
without slowing down the press. This means higher production and further scrap
saving.
1.1.3 The double puller operates at low speeds
Increasing extrusion speed, shorter or no dead cycle time as well as the necessity
for the puller to position the sections accurately, requires an additional take away
or two independent pullers. However, this has already been incorporated in our
puller system, offering a high degree of security as the system permits the puller
to operate at slow return speed.
1.1.4 5 extrusion programs
Program 1 is mostly used. Extrusions are being cut at the die mark by puller No.
1, which hands over to No. 2 and returns to the press to wait for the next die mark
to appear.
Program 2 is similar to a single puller system. Puller No. 1 acts as the stationary
saw, however, with the difference that after the dead cycle period, No. 1 transfers
the sections flying to No. 2.
Program 3 is used for running of extrusions, which are longer than the run out
table. Without slowing down the press we are able to cut these sections in desired
lengths.
Program 4 is the "billet on billet" cycle where the number of billets per cut is preset.
1.1.5 Multi profile production
The double puller system is particularly well suited to handle multi hole dies, as
either puller No. 1 or No. 2 firmly holds the sections all the time.
1.1.6 Technical specification
Extrusion speed in program 1, maximum: 80 m/min. The limitation is related to
the max. possible flying cut speed, due to the limited length of the lead out table,
but after this there are no speed limitations.
All internal movements on both pullers are run hydraulically.
Puller 1:
Pulling tension: 10-400 kg
Traveling speed, max: 180 m/min
Clamping width: 550 mm
Maximum height: 240 mm
Power AC drive: 11 kW
Weight: 1000 kg
Hydraulic power pack: 1,5 kW
Saw mounted on puller:
Saw blade: 700 mm Ø
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Power: 5,5 kW
Saw feed: Proportional valve
Puller 2:
Pulling tension: 10-400 kg
Traveling speed, max: 180 m/min
Clamping width: 550 mm
Maximum height: 250 mm
Power AC drive: 11 kW
Weight: 850 kg
Hydraulic power pack 1,5 kW
Operating control panel
It is made as a part of the press control desk or as a freestanding unit, completely
pre-wired to numbered terminal strips. Switches are provided for either manual or
automatic control for the various cycles and safety features. Extrusion length,
number of billets per extrusion, extrusion speed and diagnostic or alarm codes are
displayed on a screen. When a problem is detected, an alarm signal will appear. A
minimum of 25 different system errors can be detected and displayed by this
diagnostic system.
Speed and tension regulation system
A frequency converter system for speed and tension control is supplied in its own
panel. This system ensures a very smooth take-over from puller No. 1 to No. 2.
Main control panel
A free standing totally pre wired main control panel is provided for the power
supply and PLC main chassis and the intercommunication driver.
Intercommunication System
A complete infrared intercommunication system is supplied with the puller
system.
Puller rail system
A complete structural steel puller track system is provided, on which the puller
heads ride. The same structure supports the power bus bar system.
1.1.7 The control system
- Programmable logic controller (PLC)
- AC drives for both pullers
- Actuators and proximity switches on both pullers
- Control desk
1.1.8 Auto-programs
After positioning, one of the programs 1-4 may be chosen; pressing full-auto
starts the program cycle and one of the start cycle buttons.
1.1.8.1 Program 1 - one length per billet
Puller No.1 will pull the profile with the preset tension, and No. 2 comes to a
hand-over. After No. 2 has clamped onto the profile, the pulling tension will
change from No. 1 to No. 2, No. 1 opens its clamp, No. 2 lifts slightly and No. 1
draws its arm in and returns to home position.
After the press dead cycle, puller No.1 takes its arm out under the profile, waits
for the die mark, lifts and accelerates, clamps onto the profile and takes over the
pulling tension from puller No. 2. The pulling tension left on No. 2 should just be
enough to pull the profile away from the saw when cut.
When the saw comes to its outmost position, puller No. 2 takes the cut length
away, positions the profile on the table, opens the clamp, pulls the arm in and
returns to the make next handover.
The program cycle will stop when a last billet signal is given from the press.
Puller No. 2 will pull the profile end out and position the profile on the table as
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for the normal cycle. The system will now be ready for a new start cycle
command.
1.1.8.2 Program 2 - stationary saw
This is the only program that can be started after a manual operation without
positioning. Puller No. 1 may be positioned anywhere along the rail with the
manual transport. After lowering No. 1 with the arm out, program 2 can be chosen
and the system will accept a start cycle command after pressing full auto. Puller
No. 1 will lift, clamp onto the profile and cut if start with saw was chosen.
The press will be held until Puller No. 2 has completed the hand-over. No. 2 will
clamp onto the end, No.1 opens the clamp, No. 2 lifts slightly as No.1 lowers, and
the press is free to start extruding.
During the dead cycle, puller No. 1 lifts, clamps and cuts the profile. Puller No. 2
takes the length away as in program 1, and returns for a new hand-over. If the
dead cycle is completed before the hand-over is done, the press will be held.
If the maximum discard length signal is set from the press, and puller No. 2
reaches the preset length during extrusion in program 1 or 2, the puller control
system will generate a press dead cycle.
1.1.8.3 Program 3 - multi length
In this program the number of cut lengths per billet (n) is preset from the control
desk.
The cutting and take-away cycle is as in program 1, except that puller No. 1 will
cut at the preset length n-1 times, and the n-th time waits for the die mark.
Remaining lengths per billet is displayed. If puller No. 2 reaches the preset length
before No. 1 has reached its start position, the press will be held. The number of
lengths per billet can be preset from 1-9.
1.1.8.4 Program 4 - multi billet
In this program the number of billets per cut length (n) is preset from the control
desk. The remaining billets display will count down at the start of the first n-1
billets. At every n-th dead cycle, the display has reached zero, and puller No. 1
starts, clamps and cuts in the die mark.
Puller No. 1 hands over to No. 2, which takes away the profile as in program 1.
1.1.9 Semi-Auto
When running a program, the semi-auto button can be pressed. The puller
movement along the rail is brought to a stop. The press is held, and the manual,
lower part of the control desk becomes active.
The pullers can now be operated manually, but the auto lamp and the program
lamp will continue to light. The conditions for returning to full auto cycle are:
- One of the pullers is clamped onto the profile
- The other puller has its arm in
- If puller No. 1 has clamped, it must be left in upper position.
When pressing full auto, the puller, which has clamped will start pulling with the
preset tension, and the other one will return to handover or start position.
1.1.10 Sample cutting
Sample cutting can be done after the water quench but will require operators help
to remove the cut sample and slowing down or even stopping the press during cut
cycle.
Most sample cutting is done at the belt system by letting P2 to position the profile
4-500 mm outside the other profiles and so cut the sample with a suitable saw.
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13.4Bilaga 4
Dok. nr 2447
Ägare Platschef Finspång 
Utgiven 2007-07-10
Version 01

Fi – Personlig Säkerhet

Innehåll                                                  Bilagor
1. Allmänt, Syfte 1. Tolkning av text
2. Personlig Skyddsutrustning
3. Säkerhetsbeteende

Allmänt, Syfte 
Instruktionen beskriver grundläggande personlig skyddsutrustning samt 
säkerhetsbeteende för samtliga inom Sapa Profilers Finspångsfabrik.
Syftet är att informera om utrustning och beteende för att uppnå målet att ingen skall 
skadas i och kring verksamheten.
Resultatet skall vara att alla människor använder personlig skyddutrustning samt 
agerar i enlighet med säkerhetsbeteendet redovisat nedan.
Arbetsledningen ansvarar för:
- att personalen instrueras enligt denna instruktion.
- att följa upp att instruktionen efterlevs och vid behov vidta åtgärder till förbättring.

Personlig Skyddsutrustning
Alla personer som vistas i fabrikslokalen skall använda:

- Skyddsskor – med stålhätta

- Hörselskydd

- Skyddsglasögon

Besökare utrustas även med:

- Besöksväst
Säkerhetsbeteende

- Gångtrafik sker på markerade 
gångvägar

- Gående tar ögonkontakt med 
truckförare

- Gå EJ under hängande last

- Gångvägar hålls fria
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Bilaga 1   Tolkning av texten

Text

Alla personer som vistas i fabrikslokalen 
skall använda -

Besökare

Tolkning

Att passera genom lokalen på markerade 
gångvägar, d.v.s. att gå till eller från 
omklädningsrum eller kontor, är inte det 
samma som att vistas i lokalen. Därför 
behöver inte skyddsskor och 
skyddsglasögon användas innan ombyte 
har skett. Ombyte skall dock ske 
omgående vid ankomst till arbetsplatsen.

Personer som inte arbetar vid 
Finspångsfabriken betraktas som 
besökare, även om personen är anställd 
vid Sapa. Syftet med att peka ut besökare 
är att uppmärksamma Finspångsanställda 
att en person med besöksväst inte 
garanterat känner till anläggningen och 
därför bör uppmärksammas.
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Flödesschema nosbitskapning, underluftsavstängning
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Flödesshema provbitskapning, underluftsavstängning
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Flödesschema nosbitskapning, låda på vagn
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Flödesschema provbitskapning, låda på vagn
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