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Sammanfattning 
Idag transporteras mycket gods på lastpallar eftersom det är praktisk och går snabbt att lasta. 
Den stora nackdelen med lastpallarna är att de väger mycket, är skrymmande och kostar 
mycket pengar. Därför har IKEA utvecklat plastlister som ska ersätta europapallen vid vissa 
transsporter. I det här examensarbetet beskrivs hur en plastlisthanterare konstrueras från 
kravspecifikation till färdig maskin. Plastlisthanterarens uppgift är att applicera plastlister 
under gods automatiskt. För att förenkla konstruktionsarbetet delades plastlisthanteraren upp i 
olika moduler.  
 
Examensarbetet har utförts vid Linköpings Tekniska Högskola, Institutionen för 
konstruktions- och produktionsteknik, och vid TEXO Application i Älmhult. TEXO 
Application startades 2001 av Bo Lidbom i syfte att hitta nya marknadsområden för TEXO 
Holding.  
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Abstract 
 
Today a lot of goods is transported on wood pallets because it’s practical and enabels a fast 
way to load cargo. The drawbacks with pallets are that they weight a lot, are big and are 
relatively expensive. Therefore IKEA has developed plastic lists that can replace the 
europallet in some applications. In this examwork an automatic handling equipment for 
plastic lists are design from a requirement specification to a finished machine. The task of the 
plastic list handler task is to automatically mount plastic lists under goods. 
To make the engineering design work easier the plastic list handler were divided in to 
modules. 
 
The examwork has been performed at Linköpings Tekniska Högskola, Institutionen för 
konstruktions- och produktionsteknik, and at TEXO Application in Älmhult. TEXO 
Application started in 2001 by Bo Lidbom in purpose to find new market areas for TEXO 
Holding. 
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1 Inledning 
 

Denna rapport beskriver ett examensarbete om 10p där en plastlisthanterare har 
konstruerats. Arbetet har utförts på TEXO Application i Älmhult under våren 2005 och 
har genomförts som en del i Högskoleingenjörsutbildningen i Maskinteknik på Linköpings 
Tekniska högskola.  

 
 

1.1 Om TEXO 
 

1946 grundades Älmhultsbruk som fortfarande tillverkar gjutna produkter till bland annat 
bilindustrin. 1956 köpte Älmhultsbruk TEXO fabriken och började tillverka 
industrivävstolar. TEXO Holding består av tre bolag TEXO AB, TEXO inc och TEXO 
Application. 1984 Startades TEXO inc som inriktar sig på den nord och sydamerikanska 
marknaden. Idag tillverkar TEXO AB i huvudsak vävstolar till pappersindustrin. 2001 
Startade Bo Lindblom TEXO Application i syfte att hitta nya marknader. Sedan deras start 
har de utvecklat och producerat allt från färgskakningsmaskiner via servicesystem för 
flygplan och möbeltestmaskiner till lagerrullbanesystem. (www.texoapplication.se) 
 

 

1.2 Bakgrund till examensarbetet 
 

Idag transporteras mycket gods på lastpallar, eftersom det är praktisk och går snabbt att 
lasta (bild 1). Den stora nackdelen med lastpallarna är att de väger mycket, är skrymmande 
och kostar mycket pengar. Därför har IKEA utvecklat plastlister som ska ersätta 
europapallen vid transporter (bild 1).  Plastlisterna är tillverkade av propenplast och är 
väldigt böjlig och flexibel, samtidigt som den är styv och hård pga. sin utformning. 
Plastlisterna fungerar endast då godset är självbärande. I dag används plastlisterna inom 
IKEA, men de sätts på för hand. 
 

 
Bild 1. Till vänster europapall. Till höger Plastlist.  

 
   

http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_liu_diva-6158-1__image_part-01a.jpg
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1.2 Mål och målgrupp 
 

Målet med detta examensarbete är att konstruera och tillverka en maskin, som automatiskt 
sätter på plastlister på gods. Fördelen med att sätta på plastlisterna automatiskt är många, 
bland annat att det går mycket snabbare än att göra det för hand och blir därmed mycket 
billigare. Målet är även att uppfylla de krav som ställts från kunden och är specificerade 
under rubriken uppdragsspecifikation. Målgruppen är IKEA som har utvecklat plastlisten 
och som i sin tur vill använda sig av plastlisten i de fabriker som tillverkar produkter till 
dem. Övriga målgrupper är större företag, som producerar produkter och automatiskt vill 
göra dem lastklara snabbt och effektivt.   

 
 

1.3 Jämförelse mellan Plastlist och Europapall 
 

Som tidigare nämnts vill man byta ut dagens europapall mot plastskenor. I detta stycke 
visas för och nackdelar med plastlisten mot den gamla europapallen. För att lättare se 
skillnaden mellan plastlister och europapall se tabell 1. 
 

Vikt Pris Återvinning
Europapall ca 20kg 90 kr Nej
Plastskena 4x375g=1,5kg 4,5kr x4=18kr Ja  

Tabell 1. Jämförelse mellan europapall och plastlist. 
 
När man använder plastlister som sätts direkt på godset är bottenytan lika stor som 
godsets, men på en lastpall är bottenytan alltid minst 120 x 80cm. Detta är på både gott 
och ont när man lastar. I de flesta fallen kommer man att lasta med mindre luft mellan 
godsen med plastskenor än med europapallar. I dag är det många företag som använder sig 
av automatlager och dessa automatlager är anpassade till europapallar och inte plastlister. 
Om man använder sig av automatlager och vill sätta in gods i det med plastskenor måste 
man sätta godset på en europapall. I dessa fall kan man tycka att det blir en förlust för 
företaget och dubbelt arbete. Det blir mer arbete och det kommer att ta lite längre tid, men 
jämfört med insparade kostnader på transporter är detta försumbart. Dessutom sparar man 
mycket pengar på att inte ha europapallar i omlopp utanför automatlagret, eftersom de 
pallar som används i ett automatlager måste vara helt utan defekter. Detta innebär att när 
man får in en skadad pall måste den bytas ut till en hel pall och detta kostar väldigt mycket 
pengar. Plastlisten är en engångsprodukt som används och sedan återvinns och blir nya 
plastlister. Plastlisten har ingen botten som en pall vilket innebär att godset måste vara 
självbärande i övrigt ska plastlisten och europapallen vara lik värdiga. 

 
 

1.4 Syfte 
 

Syftet med examensarbetet är att konstruera och montera en fullt funktionell maskin som 
automatiskt sätter på plastlister på gods. Maskinen ska uppfylla de krav som ställts av 
uppdragsgivaren.  
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1.5 Metod 
 

Konstruktionsmetodik har använts i den mån det har gått i detta examensarbete. Eftersom 
examensarbetet har utförts på TEXO Application har deras metoder att generera lösningar 
och konstruera maskiner också använts se bild 2. 
 

 
 
Bild 2. Översikt av den konstruktionsprocedur som använts i detta arbete. 
 
Maskinens grundläggande koncept fanns redan på papper när examensarbetet påbörjades. 
Eftersom maskinen är relativt stor är den uppdelad i olika moduler. Modulerna har fått sin 
form genom delkonceptgenereringen. Efter att ha valt ett koncept påbörjades 
konstruktionsarbetet där detaljkonstruktionen togs fram med hjälp av erfarna 
konstruktörers feedback. Detaljritningarna skickades därefter till legotillverkning och i ett 
par fall kom de tillbaka för justering, då de inte var möjliga att tillverka i sin ursprungliga 
form. Montering av maskinen har inte hunnits med inom ramarna för detta examensarbete. 
När rapporten skrevs befann sig projektet ännu i tillverkningsfasen av detaljerna. 
 

Grundkoncept

Delkoncept 
Generering 

Konstruera

Feedback Legotillverkning

Slut montering

Färdig maskin

Kravspecifikation
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1.6 Konstruktionsmetod 
 

I konstruktionsfasen ritades alla maskindelar i Solidworks direkt i 3D. Vissa standarddelar 
genererades automatiskt av Solidworks och en del andra laddades hem hos respektive 
tillverkare. 3D-ritningarna har förenklats lite. Tex. är inte kedjorna inritade, då det inte 
finns någon tillverkare som lägger ut ritningar på kedjor. Det hade varit alldeles för 
tidsödande att rita in en detaljritning på en kedja. Skruvar och muttrar är inte med i 
huvudritningen, eftersom det går åt väldigt mycket datorkraft att generera alla dessa. 
 

 

1.7 Patent 
 

Samtliga ritningar som produceras i detta examensarbete tillhör TEXO Application och 
där med har de fulla rättigheter till dessa. Vad det gäller plastlisten är den utvecklad och 
producerad av IKEA och är även deras patent. 
 

1.8 Kritisk granskning av problemet 
 

Vad är problemet? 
Det är oekonomiskt att applicera plastlisterna på gods för hand samt att det tar lång tid. Att 
sätta på plastlisterna för hand kan ge arbetsskador pga. dålig arbetsställning. 
 
Vem har problemet? 
Företag som har en flaskhals i paketeringen av sina varor innan transport. 
 
Vad är målet? 
Målet är att skapa en plastlisthanterare som automatiskt sätter på plastlister på godset. 
 
Vilka bieffekter skall undvikas? 
Några bieffekter skall undvikas, att priset blir för högt och att plastlisthanteraren inte 
passar ihop med de andra delarna i packningslinjen. Maskinen får inte heller skada godset 
på något sätt. 
 
Begränsningar i problemlösningen? 
Den personal som finns tillgänglig för projektet är en person under tio veckor, det vill säga 
att det totalt finns 400 mantimmar att förfoga över. 
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2 Uppdragsspecifikation 
 

Maskinen ska klara gods motsvarande lång och kortpall. I tabellen nedan illustreras 
godsets max och minimummått i mm. 
 

 Motsvarande 
kortpall 

Motsvarande 
långpall 

Max bredd 1000 1000 
Max längd 1300 2300 
Max höjd 1100 1100 
Min bredd 760 500 
Min längd 1100 1530 
Min höjd 300 300 

Tabell 2. Godsstorlek specifikation 
 

Anledningen till att man skiljer på lång och kortpall är pga. att de hanteras olika i 
maskinen, detta framgår tydligt i stycket funktionsbeskrivning. Godsets maxvikt är 750kg 
och ska transporteras med en maxfart på 16 m/min. 
Övrig teknisk data är specificerat i tabell 3 nedan. 

 
Maskinstorlek 2000mm x 2000mm 
Kapacitet 50gods/h 
Spänning 3 x 400V med jord, 50Hz 
Effektförbrukning Ca 2kW 
Vikt 2000kg 

 Tabell 3. Övrig teknisk data 
 
 

2.1 Kommentarer till uppdragsspecifikation 
 

Uppdragsspecifikationen är tagen från en preliminär offertbilaga som är utarbetad av 
TEXO Application i samarbete med en kund. Därmed återspeglar den både vad som är 
tekniskt möjligt och denna kunds behov. 
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3 Funktionsbeskrivning 
 

Plastlisthanteraren är bara en del i en större paketeringslinje. Paketeringslinjen består av 
minst fem stationer se bild 3 nedan. Fler maskiner kan behövas i en paketeringslinje tex. 
Plastmaskin, etikettskrivare eller tejpmaskin. 

Bild 3 Beskrivning av den paketringslinje som maskinen ingår i. 
 
Godset kommer in på transportrullarna från tillverkningen. När godset kommer ligger det 
ordnat i en rak stapel. I plastlisthanteraren sätts en plastlist på, på varje sida av godset. I 
bandaren bandas de två plastlisterna fast med två band, en på den främre delen av 
plastlisten och en på den bakre delen. Om det är ett gods som inte är längre än 1300mm så 
vänds godset på vändbordet. När godset är vänt monteras ytterligare två plastlister på 
sidorna som sedan bandas fast precis som i den förra bandaren. Om godset skulle vara 
längre än 1530mm roteras det inte på vändbordet utan åker bara förbi, eftersom det har 
redan satts på ett par ytterligare plastlister bak på pallen se bild 4. Det skulle komma ett 
gods som är mellan 1300mm och 1530mm, alltså som inte kan ha två lister eller vändas på 
vänd bordet. Om detta skulle in träffa sätter man på en plastlist på vardera sidan, men då 
får godset väga max 375kg.  
 

  
Bild 4. Till vänster kort gods. Till höger långt gods. 

 

Transportrullar Plastlisthanteraren
B

andare 
Vändbord

B
andare 

http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_liu_diva-6158-1__image_part-04a.jpg
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3.1 Plastlisthanteraren 
 

Plastlisthanterarens uppgift är ganska lätt att specificera, den ska montera plastlister under 
gods. I bild 5 är en blackbox över plastlistens funktion. 

 
Bild 5 Blackbox för plastlisthanteraren 

 
 

3.2 Teknisk process 
 

1. Godset kommer inrullande på roterande transportrullar. 
2. Godset höjs 10mm över transportrullarna. 
3. Ur ett magasin plockas en plastlist upp och läggs bredvid godes. Detta sker simultant 

på båda sidorna av godset. 
4. De båda plastlisterna skjuts in under godset. 
5. Godset sänks ner på plastlisterna 
6. Gods och plastlister transporteras bort på transport rullarna. 

 
 

3.3 Moduluppdelning 
 

Eftersom plastlisthanteraren har ganska många delar och en hel del rörliga delar är den 
uppdelad i moduler för att förenkla ritarbetet. Moduluppdelningen faller sig naturligt när 
man ritar i Solidworks, eftersom man gör delmontage av modulerna som sätts ihop i ett 
huvudmontage. Plastlisthanteraren är uppdelad i fem moduler: Stativ, transportör, lyft, 
utskjutare och magasin.  
Hela paketeringslinjen har projektnummer 12020 vilket innebär att alla delar som 
specialtillverkats till detta projekt har ett artikelnummer som börjar på 12020. 
 

Plastlist 
appliceras

Gods 
 

Plastlist 
I lager 

Plastlist 
under 
gods 
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3.4 Funktionsbeskrivning av Plastlisthanteraren 
 

Här följer en liten funktionsbeskrivning av vardera modul, under stycket 
Funktionsbeskrivning steg för steg förklaras stegvis hur de olika modulerna fungerar 
tillsammans. I bild 6 är samtliga moduler ihopsatta till en plastlisthanterare.  
För er som läser den digitala versionen av den här rapporten kan se animationer och 3D 
ritningar. 
 

 
Bild 6. Plastlisthanterare med samtliga moduler. 

 

3.4.1 Stativ 
 

Stativet är grunden till hela konstruktionen. Samtliga moduler är fästa i stativet. Se bild 7. 
 

 
Bild 7. Stativ. 
 

 

http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_liu_diva-6158-1__image_part-07.jpg
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3.4.2 Transportör  
 

Transportören har ett lite förvirrande namn. Den hjälper de fasta rullarna att transportera 
godset, men dess huvuduppgift är att hålla godset i en högre nivå när det rullar in i 
plastlisthanteraren. Transportören kan höjas 45mm. Varje plastlisthanterare har två 
stycken transportörer. Se bild 8. 
 

 
Bild 8. En transportör. 

3.4.3 Lyft  
 

Lyftens uppgift är att lyfta godset 10mm över de översta rullarna (transportörens rullar) 
för att plastlisten ska kunna skjutas in under godset. För att inte lyften ska vara ivägen 
sänks den ned under de understa rullarna när den inte används. Lyften har en lyfthöjd på 
64mm. Bild 9. 
 

 
Bild 9. Lyft i sitt lägsta läge. 

 
 

3.4.4 Utskjutare  
 

Utskjutarens uppgift är att skjuta in plastlisterna under godset, när de ligger på rullarna. 
Det finns två utskjutare i varje utskjutarmodul, eftersom det sätts på en plastlist på varje 
sida av godset. Bild 10. 
 

 
Bild 10. Utskjutare i sitt inre läge. 

 
 

http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_liu_diva-6158-1__image_part-08.jpg
http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_liu_diva-6158-1__image_part-09.jpg
http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_liu_diva-6158-1__image_part-10.jpg
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3.4.5 Magasin 
 

Magasinet innehåller ca 50 plastlister. Magasinets uppgift är att plocka plastlister från 
magasinet och lägga dem på rullarna, så att utskjutaren kan skjuta in dem. Bild 11. 
 

 
Bild 11. Magasin med en plastlist i plockaren. 

 

http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_liu_diva-6158-1__image_part-11.jpg
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3.4.6 Funktionsbeskrivning för plastlisthanteraren steg för steg 
Godset kommer inrullande på transportrullarna till plastlisthanteraren och stannar lagom 
långt fram för påsättning av plastlist. Frammatningen av godset styrs av givare och 
stegräknare som sitter monterade på transportrullarna i maskinen före plastlisthanteraren.  
I den här positionen är transportrullarna i sitt överläge och lyften i sitt underläge. 
 
1. Lyften skjuts upp i sitt övre läge och lyfter godset 10mm över transportrullarna. 
2. Magasinet plockar upp en plastlist ur magasinet och placerar den på rullarna bredvid 

godset. Detta sker simultant med de båda magasinen. 
3. Utskjutaren skjuter in plastlisterna under godset. 
4. Lyften sänks till sitt undre läge. 
5. Transportrullarna sänks ned till sitt undre läge. Nu står godset på plastlisterna. 
6. Godset transporteras vidare till bandaren. 
7. Om det är ett gods som är längre än 1530mm upprepas steg 1-6 för den bakre delen av 

godset.  
 

Animation av roterande plastlisthanterare 42s 12Mb (animation 1) 
Animation av fungerande plastlisthanterare 17s 5Mb (animation 2) 
Animation av fungerande plastlisthanterare 51s 14Mb (animation 3)

http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_liu_diva-6158-1__movie_part-1.mpg
http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_liu_diva-6158-1__movie_part-2.mpg
http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_liu_diva-6158-1__movie_part-3.mpg
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4 Konstruktionen 
 

Under den här rubriken förklaras utförandet av konstruktionen och vilka olika 
konstruktionskoncept som funnits.  
 

 

4.1 Allmänt om konstruktionsarbetet 
 

Som nämnts tidigare har hela maskinen ritats i Solidworks direkt i 3D. Anledningen att 
Solidworks har använd är att det är det ritsystem som används på TEXO Application.   

 

4.2 Grundkoncept 
 

Grundkonceptet var färdigt när detta examensjobb påbörjades. I bilaga 1 är en ritning på 
plastlisthanterarens grundliga konstruktion. Denna konstruktion är ritad av Eric Persson på 
MH Modules och utvecklad av TEXO Application i samarbete med MH Modules 
(referens 6, 12). I bilaga 2 är en ritning på hur plastlisthanteraren hanterar långa respektive 
korta gods. Eftersom de grundläggande idéerna var bra så har det inte lagts någon tid på 
att vidareutveckla grunderna. Grundkonceptet innefattar hur maskinen ska hantera godset i 
vertikal led samt en hel del grundläggande mått. Det som inte fanns med i grundkoncept 
var magasinet, utskjutaren samt med vilken metod man skulle lyfta godset. 
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4.3 Magasinet 
 

Magasinets uppgift är att lagra plastlister och leverera plastlister till utskjutaren detta 
illustreras i en blackboxmodell i bild 12 nedan. 
 

 
Bild 12. Blackbox för Magasinet 
 
Det mest utrymmeseffektiva sättet att lagra plastlisterna är att stapla dem i varandra. I bild 
13 ser man hur flexibla plastlisterna är, vilket är ett problem när man ska konstruera ett 
magasin. När man staplar flera plastlister på varandra som i bild 13 böjer de sig gärna. 
 

 
Bild 13. Staplade plastlister 
 
Att förflytta plastlisterna från lagret till utskjutaren kan man göra på ett flertal olika sätt, 
men endast tre koncept valdes efter brainstorming. De två stora problemen när man 
konstruerade magasinet var att plastlisterna är relativt mjuka och kan vara deformerad 
redan innan del läggs i magasinet. Därför kan man inte lita på att alla plastlister är 
identiska. Det andra stora problemet är att de väger 375g, vilket gör att gravitationen är 
svår att utnyttja. 

 
Tre delkoncept: 
1. Låta plastlisten falla rakt ned av gravitationen från underdelen på magasinet. 
2. Mekaniskt hjälpa plastlisten rakt ned med någon sorts mekanism, skruv eller arm. 
3. Plocka plastlisterna uppifrån. 

 
 

4.3.1 Magasin koncept 1 
 
Att låta plastlisterna falla rak ned av sin egen tyngd är ett bra och enkelt sätt att lösa 
problemet. När det kommer till att konstruera, upptäcker man att det finns en stor risk att 
plastlisten fastnar och det måste finnas en mekanism som separera plastlisten från 
underdelen på magasinet. Denna mekanism kommer att kräva flera rörliga delar. Det finns 
inga bilder eller ritningar på detta koncept eftersom det aldrig utvecklades så långt. Men 
man skulle kunna tänka sig något liknande koncept 2 (bild 14) fast utan cylinder 3. 

Plastlist 
förflyttas 

Plastlist i 
lager 

Plastlist 
framför 

utskjutare 

http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_liu_diva-6158-1__image_part-13.jpg
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4.3.2 Magasin koncept 2 
 

Detta koncept genererades från koncept 1 och visade sig vara ännu svårare att konstruera, 
men med mindre risk för att plastlisterna skulle fastna. Den största nackdelen med den här 
konstruktionen var att den blev ganska komplicerad och många delar, vilket innebär att 
den blir dyr att tillverka. Detta koncept ritades upp för noggrannare analys men 
vidareutvecklades aldrig. Se bild 14. 
 
Kort funktionsbeskrivning: 
Plastlisterna läggs i uppifrån. 
1. Cylinder 1 dras ut och cylinder 2 håller kvar stapeln med plastlister. 
2. Cylinder 1 skjut in och håller kvar hela stapeln förutom den understa listen som hålls 

av cylinder 2. 
3. Cylinder 2 sänks ned och cylinder 3 hjälper till så att inte plastlisten fastnar. 
 
Det fanns flera varianter av detta koncept, även en utan cylinder 3 och med sugkoppar 
fästa på cylinder 2 istället. 
 

 
Bild 14 Magasin koncept 2 magasinet ses bakifrån. 

 

http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_liu_diva-6158-1__image_part-14.jpg
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4.3.3 Magasin koncept 3 
 

Det tredje konceptet valdes att fortsätta utveckla trots att det finns en liten risk för att 
plastlisterna fastnar. Den stora fördelen är att det är få rörliga delar. Se bild 15. 
 
Kort funktionsbeskrivning: 
Cylinder (14) och (17) är i sina inre lägen. 
1. Cylinder (17) åker ut tills den träffar på översta plastlisten. 
2. Sugkopparna (10) suger sig fast i plastlisten. 
3. Cylinder (17) dras in till sitt innersta läge. 
4. Cylinder (14) skjuts ut. 
5. Cylinder (17) skjuts ut och sugkopparna (10) släpper plastlisten 
 

 
Bild 15. Till vänster plastlist plockas ur magasinet. Till höger plastlist precis innan den lämnar lagret. 
 
Animation av magasinet koncept 3 6s 1,3 Mb (animation 4)

http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_liu_diva-6158-1__movie_part-4.mpg
http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_liu_diva-6158-1__image_part-15a.jpg
http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_liu_diva-6158-1__image_part-15b.jpg
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Numreringen på detaljerna i bild 15 är samma som i tabell 4.  
Magasinet innehåller 19 olika delar varav 8 delar är specialtillverkade. Se tabell 4. 
 
Nummer Artikelnummer Namn Antal 

1 12020030 Magasinsida 2 
2 12020031 MirrorMagasinsida 2 
3 12020032 Bottenvinkel 2 
4 12020033 Topplåt 2 
5 12020034 Cylindervinkel 2 
6 12020035 Cylinderklämma 2 
7 12020036 Sugkoppsplatta v2 2 
8 12020037 Sugkoppsplatta v2 fäste 2 
9 17vac 30-1.06 Ejektor 2 

10 .013.0007.056 BS-P 20 4 
11   Magnet rund 4 
12   Rod clevises SG M10 Festo 2 
13   Oljebussning (Slide-Bearing-BWG-10-14x10) 2 
14   Cylinder-NXD-A-D32-AIRTEC 2 
15 SZ8012N Gångjärn (Hinge) 4 
16 SZ8005V Gångjärn (Hinge) 4 
17 151132 151132_DZH_25_500_PPV_A 2 
18 SKH3C01500 Givare 8 
19 40003021 Vakuumvakt 2 

Tabell 4. Magasinets detaljförteckning. 
 
 

I följande text refereras delarna i tabell 4 på följande sätt ”(nummer)”. Se bilaga 3 för 
detaljritning med utsatta nummer på detaljerna. Antalet detaljer är dubbelt, eftersom det 
sitter två magasin på en plastlisthanterare.  
Magasinsidorna (1, 2) tillsammans med bottenvinkeln (3) styr plastlisterna till att stå rakt 
upp. Bottenvinkeln håller ihop magasinsidorna.  
Detalj 5 och 6 är fästen för cylindrarna som man normalt hade köpt färdiga, men just de 
som behövdes fanns inte som standard. De flesta cylindrar har bara en eller två fästpunkter 
och det är i ändarna. Det hade inte fungerat på den kortare cylindern (14), eftersom den 
fästes mitt på. Ytterligare en fördel med att spänna fast den kortare cylindern är att den går 
att justera efteråt.  
Plastlisten plockas med hjälp av två sugkoppar (10) som får sitt vakuum från ejektorn (9). 
Ejektorn och sugkopparna är utprovade att passa till plastlisten i Airtec´s testlab i Osby 
(www.airtec.se). Plockcylindern (17) som för ner sugkoppsplattan (7) till plastlisterna och 
plockar upp dem är ingen vanlig rund cylinder, eftersom då skulle den tillåta plastlisterna 
att rotera. Att sätta en cylinder med styrning skulle vara dyrt och mycket klumpigt, 
eftersom cylindern har en slaglängd på 500mm, därför valdes en Festo cylinder (17) med 
ovalkolv, vilket ger den en enkel styrning (www.festo.com).  
Båda luftcylindrarna har ändlägesdämpning för att få en lugnare rörelse.  Detalj nr 15 och 
16 hinge är två aluminiumgångjärnshalvor av märket Paletti. De är till för att hålla upp 
topplåten som går att öppna, så att man lätt kan fylla på magasinet. När man stänger 
magasinet hålls det stängt av två små men mycket starka magneter (11).  
På varje magasin finns även fyra induktiva givare (18) som fästes en i vardera änden på 
cylindrarna. För att kontrollera att man får vakuum till sugkopparna sitter det en 
vakuumvakt på varje magasin.  
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4.4 Stativ  
 

Stativet är grundstommen till hela plastlisthanteraren. Samtliga moduler är fästa i stativet. 
Se bild 16. Det största problemet med att konstruera stativet är att få plats med alla delar 
och funktioner på den låga höjden. Godset kommer in på 300 och går ut på 255 
millimeters höjd. 
 

 
Bild 16. Till vänster Stativ. Till höger Plastlisthanteraren med grönt stativ. 
 
Stativet består av 25 detaljer varav 12 är specialtillverkade. Se tabell 5. 

 
Nummer Artikelnummer Namn Antal

1 12020043 Magasin vinkel höger 2 
2 12020044 Magasin vinkel vänster 2 
3 12020045 Mittendel 1 
4 12020046 Stativsida 1 
5 12020047 Stativsida-motorfäste 1 
6 12020048 Spärrbalk 2 
7 12020049 Axel 20 x 1662mm 1 
8 12020053 Distans till kdjehjul 8 
9 12020061 Distans till  glidskena 42 

10 12020062 Mittendel sida 4 
11 12020063 Bälgcylinderhållare 4 
12 12020064 Mittendel underdel 1 
13   Fot Paletti d79 M10 12 
14 8-12-20-10-G Underlist 4 
15 8-12-20-10-G Underlist mitten 2 
16 8-12-20-10-G Överlist 2 
17   Motor GRK 063C02 hålaxel 20mm 1 
18   Rulle 60 x 630 24 
19   Kullager (Ball-Bearing-UCFL2) 2 
20 E12-14 kedjehjul 14 2 
21   Kedja 1/2 x 5/16" 2000mm  2 
22   Kedja 1/2 x 5/16" 500mm  2 
23   Kedjelås 1/2 x 5/16" 4 
24 E2A-M12-KN08-M1-B2 Givare 8 
25   Spännhjul 8 
26 1202060 Givarplåt 8 

Tabell 5. Stativets delar.  
 

http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_liu_diva-6158-1__image_part-16b.jpg
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I bilaga 4 finns en detaljritning med samtliga delar numrerade. 
I följande text refereras delarna i tabell 5 följande sätt ”(nummer)”. 

 
 

4.4.1 Kedjedriftsystem 
 

I stativet sitter även de rullar (18) som inte rör sig i vertikalled utan är fast monterade på 
en låg nivå. De fasta rullarna har alltid kontakt med kedjan som driver dem, därför är även 
hela kedjedrivsystemet monterat i stativet. På insidorna av stativsidorna (4, 5) är kedjan 
uppsatt med spännhjul och rullarnas kedjehjul se bild 17. 
 

 
 
Bild 17. Blå kedja (22) i tabell 5. Rödkedja (21) i tabell5. 
 
I bild 17 visas insidan av stativsida-motorfäste (5). Den blå kedjan är drivkedjan från 
motorn till de två vänstra rullarna. Samtliga rullar har dubbla kedjehjul, eftersom det är 
standard.  
Den röda kedjan driver alla sex fasta rullar samt alla sex rörliga rullar.  
Transportörerna är inte inritade i bild 17. Transportörerna sitter mellan första och andra 
paret fasta rullar och mellan andra och tredje paret fasta rullar. När transportören är nere 
kuggar transportörens tre kedjehjul i den röda kedjan nere och när transportören är i övre 
läge kuggar transportörens tre kedjehjul i den röda kedjan där uppe.  
De små spännhjulen fyller två uppgifter. De som sitter längst ut mot kanten är 
kedjespännare och håller upp kedjan och de två inre spännhjulen trycker ner kedjan för att 
den ska ligga i nivå med transportörens kedjehjul, när de är i sitt övre läge. Det kan se 
onödigt komplicerat ut att ha dubbla spännhjul, anledningen till att det inte är ett spännhjul  
är att det inte får plats. Spännhjulen specialtillverkades av Bengtssons maskin 
(www.bengtssons-maskin.se). 
För att undvika att kedjehjulen kuggar över, sitter det fyra glidlister (14, 15, 16) längs den 
röda kedjans sträckning.  
Bild 17 visar stativsida-motorfäste (5), stativsida (4) ser exakt likadan ut förutom att den 
är spegelvänd och har ingen motor, utan drivs av en axel som är kopplad till motorn. 
Axeln som sitter mellan de båda stativsidorna som är lagrade med två kullager (19) som 
levererades av Sverull (www.sverull.se). 

http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_liu_diva-6158-1__image_part-17.jpg
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4.4.2 Stativsida och mittendel 
 

När konstruerandet av stativsidorna och mittendelen började så delades de upp i små 
sektioner pga. ritningstekniska skäl. Se bild 18. 
 

 
Bild 18. Till vänster delade stativsidor och delad mittendel.  Till höger hela stativsidor och hel mittendel.  
 
Anledningen till att konstruktionen ändrades från delade stativsidor till hela stativsidor, 
var för att få ner antalet delar, artikelnummer och en stabilare konstruktion. Senare visade 
det sig vara problem att tillverka mittendelen eftersom det var omöjligt att bocka plåten till 
att få så höga kanter se bild 19 (www.alfing.se). 
 

 
Bild 19. Till vänster mittendelen konstruerad i ett stycke. Till höger konstruerad i tre stycken. 
 
När mitten delen är delad i tre delar får man ett nytt artikelnummer och måste dessutom 
svetsa ihop de tre delarna i produktionen.  
Liknande problem uppstod i produktionen av stativsidorna. De två bälgcylinderhållarna 
(11) som står ut till vänster om motorn, högra bilden bild 18 gick inte att tillverka utan 
specialverktyg som inte fanns i produktionen och fick därför ritas om som separata 
bälgcylinderhållare som svetsats dit.  

 

http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_liu_diva-6158-1__image_part-18a.jpg
http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_liu_diva-6158-1__image_part-19a.jpg
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4.4.3 Övriga stativdelar 
 

I bild 17 kan man se fyra stycken givarplåtar (26) med hål i som är fästa i mitten av 
stativsidan. I dessa plåtar fästes givarna till transportörerna. Motorn (17) som valdes till att 
driva samtliga rullar är en Lenze med GKR växellåda som har en utväxling på 17,378 och 
en effekt på 0,37kW, utväxlingen är baserad på godsets hastighet (16 m/min) 
(www.lenze.se). Hela stativet vilar på 12 stycken fötter (13) av märket Paletti se bild 20 
(www.texoapplication.se). Fötterna är konstruerade för att ha en höj och sänk mutter, men 
eftersom det är ett mycket kritiskt med utrymmet under maskinen skruvar man fötterna 
direkt i stativet som låses med muttrarna på översidan på så sätt sparar man 10mm. 
 

 
Bild 20. Paletti fot. 
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4.5 Transportör  
 

Eftersom godset kommer in på en högre höjd än det går ut på är det nödvändigt att ha 
rullar som kan förflytta sig i höjdled. I varje plastlisthanterare finns det två transportörer se 
bild 21.  
 

 
Bild 21. Tillvänster en transportör. Till höger plastlisthanteraren med två grönfärgade transportörer. 

 
Nummer Artikelnummer Namn Antal 

1 12020050 Rörlig stålbalk 40 x 80 x 5 2 
2 12020051 Sidplåt-3rörligarullar 8 
3 12020052 Spärrvinkel 4 
4 12020058 Styrtapp 16 
5 FS40-6 Bälgcylinder FS40-6 4 
6   Rulle 60 x 630 12 

Tabell 6. Transportörens delar 
 
I bild 22 är samtliga delar i transportören numrerade enligt tabell 6. 
I följande text refereras delarna i tabell 6 följande sätt ”(nummer)”. 
 

 
Bild 22. Transportören från sidan. 
 
För att lyfta transportören valdes bälgcylindrar för att de var mycket starka och hade låg 
profil. Problemet när transportören konstruerades var att hitta en passande bälgcylinder. 
Bälgcylindern ska kunna lyfta ca 200kg och ha en slaglängd på 45mm. Eftersom det är 
viktigare att cylindrarna klarar att lyfta 200kg än slaglängden på 45mm valdes en 
Continental bälgcylinder med en slag längd på 60mm. För att inte transportören ska höjas 
för högt sattes en spärrbalk som monteras i stativet. Se bild 16. I spärrbalken finns det ett 
flertal hål där styrtapparna (4) passar in. Styrtapparna är till för att transportören står still 
horisontellt då det är drivning på rullarna.  
 

http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_liu_diva-6158-1__image_part-21b.jpg
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4.6 Lyft  
 

För att plastlisterna ska kunna skjutas in under godset måste det lyftas 10mm över 
rullarna. När lyften inte används måste den ligga under de understa rullarna för att inte 
vara ivägen när godset transporteras på rullarna. Dessa kriterier gör att lyften måste kunna 
höjas och sänkas minst 60mm. 
 

 
Bild 23. Till vänster lyft. Till höger plastlisthanteraren med grön lyft. 
 
Lyften är konstruerad av stålbalkar med måtten 40 x 80mm och en godstjocklek på 5mm. 
Hela konstruktionen är ritad för att svetsas samman. Första prototypen som ska tillverkas 
kommer att tillverkas i Paletti aluminiumprofiler pga. tidsbrist. Aluminiumprofilerna 
kommer inte att svetsas utan att skruvas samman.  

 
 

Nummer Artikelnummer Namn Antal 
1 12020038 Infästningsstålbalk kort 40 x 80 x 5 4 
2 12020039 Tvärgåendestålbalk 40 x 80 x 5 2 
3 12020040 Mellanstålbalk 40 x 80 x 5 x 30 4 
4 12020041 Mittenstålbalk 40 x 80 x 5 1 
5 12020042 Topplåt 1 
6 12020059 Sensorplåt 2 
7   FS70-7 4 
8 E2A-M12-KN08-M1-B2 Givare 12 

Tabell 7. Lyftens delar. 
 

I bild 24 är samtliga delar i lyften utsatta med nummer från tabell 7. 
I följande text refereras delarna i tabell 7 följande sätt ”(nummer)”. 
 

 
Bild 24. Lyften från sidan. 
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Bälgcylindrarna (7) är inte samma typ som sitter på transportörerna utan något kraftigare. 
Först konstruerades lyften till att kunna höjas 60mm, men bälgcylindern som hade en 
slaglängd på 60mm klarade inte att lyfta 200kg i sitt högsta läge. En bälgcylinder klarar att 
lyfta ca 4ggr mer last i början än i slutet av slaget. Bälgcylindern som valdes var en 
Continental FS70-7 med en slaglängd på 64mm. Eftersom det är fyra cylindrar som ska 
höjas samtidigt används dubbla ventiler för att styra dem, två bälgcylindrar på vardera 
ventil.  
Sensorplåtarna (6) är till för att ge något för givarna (8) att reagera på. Givarna är 
induktiva givare som fästes i stativets mittendel. Det är dubbla sensorplåtar för att man ska 
veta att båda sidorna är uppe samt nere samtidigt. Givarna är levererade av Omron 
(www.omron.se). 
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4.7 Utskjutare 
 
Utskjutarens uppgift är att skjuta in plastlisten under godset. Det fanns flera olika koncept 
på hur utskjutaren skulle konstrueras. 
 
Koncept 1 var att använda pneumatiska cylindrar fästa mellan magasinet och stativet. 
Fördelen med denna konstruktion var att den var ganska enkel, men man hade varit 
tvungen att använda sig av någon sorts styrning för att plastlisten skulle gå rakt in under 
godset. Den stora nackdelen vara att cylindern hade stuckit ut väldigt långt bakom 
magasinet, vilket är mycket klumpigt eftersom där kommer operatören att stå när han/hon 
fyller på magasinet. 
 
Koncept 2 är en ganska lik konstruktionen i koncept 1 fast man fäster cylindrarna under 
rullarna i stativets mittendel. Nackdelen med denna lösning är att det blir ett långt avstånd 
mellan cylindern och den yta som kommer att trycka på plastlisten.  
 
Koncept 3 fungerar precis som koncept 2 fast man byter ut pneumatiken mot kedja och 
motor. Detta koncept utvecklades inte i någon större utsträckning pga. den var ganska dyr 
och komplicerad. 
 
Det koncept som valdes var koncept 2 se bild 25 nedan. 
 

 
Bild 25. Till vänster utskjutaren i sitt inre läge. Mitten plastlisthanteraren med grön utskjutare. Till höger 
plastlisthanteraren under ifrån med grön utskjutare. 

 
Nummer Artikelnummer Namn Antal

1 12020054 Axel 20 x 697 4 
2 12020055 Cylinderklämma underdel 1 
3 12020056 Cylinderklämma överdel 1 
4 12020057 Påskjutare plåt 2 
5 KBA20GUU Kulbussning (Bearing-Unit-KBA20GUU-Rollco 20mm) 4 
6   Cylinder-HMP-32-500-AirTec 2 
7 120032 Hållare för avkännare DXF33 2 
8 E2A-M12-KN08-M1-B2 Givare 4 

Tabell 8. Utskjutarens delar. 
 
I bild 26 är samtliga delar i lyften utsatta med nummer från tabell 8. 
I följande text refereras delarna i tabell 8 på följande sätt ”(nummer)”. 
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Bild 26. Utskjutaren 
 
Axlarna (1) är fästa mellan stativsidan och stativets mittendel likaså är cylinderklämmans 
underdel (2) fästs mellan stativets mittendel. Detta ger ytterligare stabilitet till stativet. Ut 
med axlarna glider kulbussningar (5) som är sammanlänkade med påskjutareplåten (4). 
Påskjutareplåtens uppgift är att skapa stabilitet mellan kulbussningarna och att skjuta fram 
plastlisterna. I de två stora hålen i påskjutarplåten rullar de två fasta mittenrullarna. De 
fyra axlarna (1) och cylinderklämman (3, 4) är levererade av Melament 
(www.melament.se ), de fyra kul bussningarna är utvalda och levererade av Rollco 
(www.rollco.se). 
 
Animation av utskjutaren 20s 5 Mb (animation 5) 
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5 Resultat och Diskussion 

5.1 Resultat 
 

Målet var att montera plastlisthanteraren men legotillverkningen av maskindelarna har 
dragit ut på tiden, därav kommer inte maskinen att hinna monteras innan rapporten är 
färdig. Teoretiskt sett är samtliga krav uppfyllda som ställdes i uppdragsspecifikationen. 
Alla maskindelar som ska tillverkas finns på 2D detaljritningar likaså monteringsritningar 
för vissa detaljer.  

 

5.2 Diskussion 
 
I början av konstruerandet av plastlisthanteraren kändes det väldigt svårt och alldeles för 
omfattande för att vara ett 10p examensarbete. Men så fort maskinen delats upp i moduler 
blev det mer överskådligt och lätthanterligt. Efter uppdelningen av maskinen i moduler 
blev det lättare att fokusera på de kritiska delarna i konstruktionen. Det blev som att 
konstruera fem maskiner istället för en stor. Nackdelen med att dela upp maskinen i 
moduler är att det kan vara svårt att få dem att passa och fungera tillsammans. Eftersom 
det har varit tidsbrist under hela projektet har man fått prioritera en del konstruktioner, 
genom att inte vidareutveckla vissa delar som hade kunnat konstrueras så att de blev 
billigare att tillverka. 
Vissa delar på konstruktionen är justerbara, eftersom det är svårt att veta hur 
konstruktionen kommer att bete sig i verkligheten. Dessa justeringar kommer inte att 
behövas efter att man har provkört maskinen.  
Att konstruera en maskin som plastlisthanteraren helt på egenhand är inte lätt, men med 
hjälp av personer med mycket erfarenhet inom olika områden har det gått bra.  
En stor del av konstruktionsarbetet har varit att försöka hitta rätt maskindelar som passar 
och håller. 
Under konstruktionsarbetet har inte några avancerade beräkningar gjorts på hållfasthet 
eller liknande. På de punkter jag misstänkt att det inte kommer att hålla har jag ökat 
dimensionen i vissa fall och i andra fall har jag tagit hjälp av experter inom just det 
området det gällt. 
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Bilaga 1 - Eric Perssons konceptritning 
 

 
 
Till vänster är transportrullar, i mitten plastlisthanteraren och till höger vändbordet. 
I den överdelen av bilden är rullarna i sitt övre läge och i den undre delen av bilden är rullarna 
i sitt undre läge. 
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Bilaga 2 – hantering av långa samt korta gods 
 

 
Till vänster ett långt gods och till höger ett kort gods. Ritningen är ritad av Eric Persson. 
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Bilaga 3 – Magasinets delar 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detaljerna märkta med (*) är ej utritade på ritningen. 
 

Nummer Artikelnummer Namn Antal 
1 12020030 Magasinsida 2 
2 12020031 MirrorMagasinsida 2 
3 12020032 Bottenvinkel 2 
4 12020033 Topplåt 2 
5 12020034 Cylindervinkel 2 
6 12020035 Cylinderklämma 2 
7 12020036 Sugkoppsplatta v2 2 
8 12020037 Sugkoppsplatta v2 fäste 2 
9 17vac 30-1.06 Ejektor 2 

10 .013.0007.056 BS-P 20 4 
11   Magnet rund 4 
12   Rod clevises SG M10 Festo 2 
13   Oljebussning (Slide-Bearing-BWG-10-14x10) 2 
14   Cylinder-NXD-A-D32-AIRTEC 2 
15 SZ8012N Gångjärn (Hinge) 4 
16 SZ8005V Gångjärn (Hinge) 4 
17 151132 151132_DZH_25_500_PPV_A 2 
18 SKH3C01500 Givare 8 
19 40003021 Vakuumvakt 2 
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Bilaga 4 – Stativets delar 
 

 
 
Nummer Artikelnummer Namn Antal

1 12020043 Magasin vinkel höger 2 
2 12020044 Magasin vinkel vänster 2 
3 12020045 Mittendel 1 
4 12020046 Stativsida 1 
5 12020047 Stativsida-motorfäste 1 
6 12020048 Spärrbalk 2 
7 12020049 Axel 20 x 1662mm 1 

8* 12020053 Distans till kdjehjul 8 
9* 12020061 Distans till  glidskena 42 
10 12020062 Mittendel sida 4 
11 12020063 Bälgcylinderhållare 4 
12 12020064 Mittendel underdel 1 
13   Fot Paletti d79 M10 12 
14 8-12-20-10-G Underlist 4 
15 8-12-20-10-G Underlist mitten 2 

16* 8-12-20-10-G Överlist 2 
17   Motor GRK 063C02 hålaxel 20mm 1 
18   Rulle 60 x 630 24 
19   Ball-Bearing-UCFL2 2 

20* E12-14 Kedjehjul 14 2 
21*   Kedja 1/2 x 5/16" 2000mm  2 
22*   Kedja 1/2 x 5/16" 500mm  2 
23*   Kedjelås 1/2 x 5/16" 4 
24* E2A-M12-KN08-M1-B2 Givare 8 
25*   Spännhjul 8 
26 1202060 Givarplåt 8 

Detaljerna märkta med (*) är ej utritade på ritningen. 
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