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Sammanfattning 

I dagsläget sker manuell betjäning av rörkapmaskinen som förser Luvatas tillverkningslina 
med kopparrör till monteringen av stora återkylare. För att förhindra skador och underlätta 
monteringen måste rören ligga ordnade lager för lager på en bärare när de lämnar maskinen. 
Syftet med examensarbetet är att utreda och presentera ett förslag på en automatiserad 
lösning för kapningen av rör med efterföljande placering av de kapade rören på en bärare 
som därmed frigör operatören för annat arbete. Ett antal förslag på lösningar har tagits fram 
och tester har genomförts som visar att den principiellt bästa lösningen är att ha en lutande 
rörbärare som automatiskt kan regleras i vertikalled med två lyftbord placerade under 
bäraren. Höjdregleringen håller ett konstant avstånd mellan överrullningsskydd som är 
monterat på kapmaskinen och det översta rörlagret på bäraren. Överrullningsskyddet finns 
för att kunna ha en tillräcklig lutning på bäraren för att därmed säkerställa att ett rör rullar 
ned till föregående rör i bäraren även om de inte är helt raka, samtidigt som röret förhindras 
att rulla över föregående. 
För att bedöma dellösningarna användes Ulrich och Eppingers metod ”concept scoring”. 
Metoden innebär att de olika lösningarna poängsätts och viktas baserat på ett antal kriterier 
och därigenom erhålls mätbara resultat. 



   



   

Abstract 

In the current situation is the straight tube cutter, that provides Luvata’s line of large re-
coolers with copper tubes, manually operated. To prevent damages and facilitate mounting 
the tubes must be properly arranged when they leave the machine. This report aims to 
investigate and present an automated solution where the operator does not need to participate 
in the process. A number of theories have been drawn up and tests have been done. The 
results show that the in principle best solution is to have a leaning carrier that’s 
automatically height-adjusted by two lift tables underneath. The height adjustment keeps a 
constant distance between the top tube layer and rollover protection bars on the machine. 
That is done to allow the carrier to have a high enough angle to ensure that the tubes roll 
down even if they aren’t completely straight, but without rolling over the previous tubes. To 
evaluate the solutions Ulrich and Eppingers method for Concept scoring was used. This 
method means that the various solutions are scored and weighted based on a number of 
criteria’s, and the output is measurable results.
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1 Inledning 

1.1 Företagspresentation 

Luvata Söderköping AB är ett företag inom koncernen Luvata, division Heat Transfer 
Solutions. Koncernen har mer än 8 000 medarbetare och verksamhet i hela världen. 
Affärsidén för Luvata Söderköping AB är att tillhandahålla högkvalitativa produkter, 
baserade på utveckling och tillämpning av tekniker för värmeöverföring och tillverkning av 
ytförstorade värmeväxlare. Produkterna marknadsförs under varumärket Luvata 
Söderköping. I Luvata Söderköpings sortiment ingår också apparater som innehåller 
lamellvärmeväxlare, exempelvis luftkylda kondensorer, kylare för kylmedier och 
luftvärmare. 
 
Verksamheten startade våren 1940 i Stockholm och flyttade 1942 till Söderköping, varvid 
verksamheten till en början uteslutande bestod av tillverkning av kylelement under 
företagsnamnet AB Evaporator. Sedan dess har företaget genomgått ett antal ägarbyten och 
namnförändringar: AB Svenska Fläktfabriken, Fläkt Coiltech AB, ABB Coiltech, Coiltech 
AB och till sist Luvata Söderköping AB år 2009 [1]. 

1.2 Problembeskrivning 

I dagsläget förser en kapmaskin verkstadens monteringslinor för värmeväxlare med rör i 
längderna 4 till 14 meter. Från maskinens utmatningsbord faller rören ned på en bärare som 
sedan skall transporteras fram till nästa station i tillverkningskedjan där rören monteras i 
lamellpaket. För att underlätta monteringen av rören måste de dock ligga parallellt i 
respektive lager på bäraren, vilket även krävs för att undvika skador vid hanteringen. Rören 
är tunna och ömtåliga på grund av dess låga godstjocklek som är ned mot 0,35 millimeter. 

Kapmaskinens utmatning kräver att en operatör lägger rören rätt på bärarna vilket medför att 
operatören blir låst till maskinen och därmed förhindras att företaget kan nyttja sin personal 
fullt ut. 

1.3 Syfte 

Syftet med projektet är att skapa och utvärdera en lösning som frigör operatören från en 
rörkapmaskin för annat arbete. Detta skall åstadkommas genom en automatisering av 
rörförflyttningen mellan kapmaskin och materialbärare. 



   

2 



   

3 

2 Nulägesanalys 

2.1 Nuvarande rörkapningsprocess 

2.1.1 Rakrörskap 

Utgångsröret levereras på en trumma (spole) som rymmer cirka 800m och monteras på en 
axel på fristående fixtur före kapmaskinen. Maskinen programmeras för önskad rörlängd och 
för önskat antal som skall tillverkas av den längden. Röret rullas av från trumman och 
passerar genom ett riktverk som är integrerat i kapmaskinen. Röränden konas och uppryms 
för att skapa en klocka på röret som förenklar lödning och expandering av rör längre fram i 
tillverkningen. Röret matas fram till förutbestämd längd och kapas. Direkt efter kapning 
hamnar röret på ett långt lutande utmatningsbord där en mekanism släpper röret i sidled ned 
på en bärare. I detta moment kommer operatören in i bilden som justerar rörets position när 
det rullar ned på bäraren. Utan operatörens hjälp hamnar rören i oordning vilket leder till 
skador på rören. Oordning på bäraren skapar även problem längre fram i processen när rören 
skall dras av från bäraren för hand innan monteringsmomenten. 
Utöver detta sköter även operatören: 

• Justering av avrullningshastighet från rörtrumman. 

• Placering av mellanlägg mellan rörlagren.  

• Byte av rörtrumma när den är slut.  

• Inspektering och skrotning av skadade rör.  

• Justering av bärarens höjd med hjälp av palltruckar 

Mellanläggen behövs för att underlätta i nästa steg då rören skall dras av i längsled.  

Mätningar och observationer visar att antalet rör per lager varierar mellan 47-50 stycken och 
varje rörlager inklusive mellanlägg har höjden 20 till 22 mm. Variationen beror på 
rördiameter, hur ordnat rören ligger på bäraren samt skicket på det mellanlägg som används.   

2.1.2 Layout 

Bilaga 1 visar layoutritning över den del av verkstaden där rakrörskapen är placerad. 
Ritningen visar även monteringsfixturernas placering i förhållande till kapmaskinens 
position. Nedan ses bild på rörkapen och bärare i dagsläget. 

 

Figur 1. Bärare lastad med 10 

meter långa kopparrör. 

Utmatningsbordet från 

rörkapmaskin till höger i bild. 
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2.1.3 Analys av nuvarande lösning 

Efter studier av arbetsplatsen kan följande summering göras: 

- På en vagn (bärare) läggs 7-8 lager av rör. Vissa gånger har upp till 13 lager lastats 
på men det medför att bäraren överlastas sett till sin konstruktion. 

- Ett lager med 14 m rörlängd tar ca 35 minuter att fylla. 

- Avrullningshastigheten justeras av operatören med ett par minuters mellanrum. 

- Operatörerna bedömer att det räcker med 4 stycken mellanlägg till 10 m rör och 6st 
till 14 m rör. 

- Kapmaskinen och monteringsfixturerna är inte placerade i linje med varandra vilket 
innebär att bäraren måste flyttas i två riktningar för att kunna betjäna 
monteringsstationerna. 

- Travers måste användas om värmeväxlare eller annan utrustning står i vägen och 
hindrar vagntransport mellan stationerna. 

Nuvarande lösning är fullt fungerande, men till viss del provisorisk och kräver konstant 
operatörsnärvaro. Vissa bärare har hjul som inte är anpassade för att kunna röras i sidled och 
måste därför flyttas med pallyftare eller travers. Flertalet bärare är inte anpassade att kunna 
ta 14 meters rör utan är förlängda med träreglar. Alla bärare saknar lyftöglor för 
travershantering. Lösningen är dock relativt felsäker så länge som operatörerna är 
närvarande och uppmärksamma. 

Arbetet har lagts upp så att lösningar för olika delfunktioner tagits fram och bedömts. 
Följande mål för förbättring har identifierats för bäraren: 

- lutning 

- nivå 

- förflyttning 

Därefter har helhetslösningar tagits fram för att uppnå målet med automatisk placering av 
kapade rör på bärare. 

2.2 Metod och arbetsgång 

Information om nuläget i den aktuella tillverkningen inhämtades genom intervjuer med 
fabriksledning, produktionstekniker och operatörer. Studiebesök på plats i verkstaden 
gjordes. Efter en nulägesanalys och en problemanalys användes de inhämtade kunskaperna 
tillsammans med önskemål och krav för att skapa olika koncept. Dessa koncept har var och 
ett olika lösningar av funktioner som behövs vid hanteringen och magasinering av rören. För 
att utvärdera lösningar  har Ulrich-Eppingers metod för Concept Scoring använts [2]. 
Principiellt är det en metod att poängsätta en lösning utifrån de funktioner och krav man har. 
Fördelen med denna metod är att man erhåller mätbara skillnader mellan lösningar beroende 
på deras styrkor och svagheter. Det är upp till den som gör scoringen att bedöma vikten av 
de olika punkterna, vilket kan ge ett subjektivt resultat och det går därför inte att jämföra 
scoring gjord av två olika personer rakt av. I Fig. 2 ges ett generellt exempel på Concept 
Scoring. 
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Figur 2. Exempel på användning av Concept Scoring för olika lösningar 

(koncept). 

Varje kriterie har getts en procentuell betydelse, exempelvis är kostnad här av 10-procentig 
och minst betydelse.  Adderar man samtliga kriteriers viktning ska de uppnå 100 %. 
Poängsättningen av varje lösning underlättas om man jämför mot en referens som oftast får 3 
av 5 poäng på varje kriterie. Poängen multipliceras sedan med viktningen och varje del 
summeras ihop. Den lösning med högst total poäng är den lösning som vidareutvecklas. 
Med utgångspunkt från värderingen av dellösningar togs helhetslösningar fram och 
värderades. 

Utöver detta genomfördes praktiska prov för verifieringar av bland annat inverkan högre 
friktion vid avrullning av kapade rör från kapmaskinens utmatningsbord. Prov av automatisk 
höjdjustering av bäraren utfördes också. 

En ekonomisk värdering av förslagen utfördes för att undersöka om pay-off-tidskravet var 
uppfyllt. 

Slutligen sammanfattades resultatet av alla tester och utvärderingar för att hitta den starkaste 
lösningen. 

2.3 Avgränsningar 

Fokus har lagts på arbetet för att nå en lösning där rören hamnar rätt på lastbäraren. Ett 
mindre fokus har lagts på de kringprocesser som är associerade med operationen. Dessa 
kringprocesser innefattar detektering av skador på rören och automatisk placering av 
mellanlägg för respektive lager av kapade rör. 

Produkt  Lösning A Lösning B Lösning C 

  Namn Namn Namn 

Kriterie Viktning Poäng Viktad poäng Poäng Viktad poäng Poäng Viktad poäng 

Pålitlighet 20% 4 0,8 4 0,8 2 0,4 

Stabilitet 20% 3 0,6 3 0,6 3 0,6 

Rörlighet 20% 3 0,6 3 0,6 4 0,8 

Användarvänlighet 15% 3 0,45 3 0,45 4 0,6 

Tillverkning 15% 5 0,75 2 0,3 1 0,15 

Kostnad 10% 5 0,5 4 0,4 2 0,2 

 Total Poäng 3,70 3,15 2,75 

  Rank 1 2 3 

  Utveckla?  Ja Nej  Nej 
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3 Konstruktion 

3.1 Krav och önskemål 

På en förbättrad lösning av rörkapningsstationen har följande krav och önskemål 
identifierats.  

(K) = Krav som måste uppfyllas för en acceptabel lösning 
(Ö) = Önskemål på lösningens funktioner, ej kritiska för funktion 

Process – kvalité på rör 

• Rör måste kunna kontrolleras med avseende på rundhet och övriga  

defekter, till exempel leverantörens felmarkeringar    (Ö) 

• Rör skall ligga ordnade, sida vid sida i separerade lager på bäraren och  

kunna dras av vagn        (K) 

• Operatören skall vara mindre bunden till maskinen i den nya processen (K) 

• Takttiden får inte överstiga nuvarande tid     (K) 

• Automatisk placering av mellanlägg mellan rörlager    (Ö) 

 

Verkstadskrav –maskiner och utrustning 

• Rör måste kunna levereras till 4 fixturer med olika placering i verkstaden (K) 

• Lyftanordning för lastbärare ska sammanlagt kunna lyfta minst 2000kg *  (K) 

• Minskad användning av travers      (Ö) 
 

Ergonomi – operatörens välbefinnande 

• Vagnen skall kunna flyttas i sidled med maximalt 300N kraft [3]  (Ö) 

Ekonomi – drift och investeringskostnad 

• Pay-backtid skall vara på mindre än två år     (K) 

• Så kostnadseffektiv lösning som möjligt     (Ö) 

 

*Baseras på vikten av en bärare fullastad med 14 meter långa kopparrör med dimensioner 
15x0,36 millimeter. 
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3.1.1 Dellösningar 

Justering av bärarens lutningsvinkel 

Det är i vissa lösningar som tillförlitar sig på gravitation nödvändigt med ett lutande plan på 
bärare. Detta för att rör ska rulla och lägga sig tätt mot varandra i varje lager. Här beskrivs 
olika konstruktioner för att uppnå lutningen. 

 

1. Kloss monterad mellan bärare och lyftanordning(”Block”) 

Klossar placeras under bärarens inre kant och skapar på så sätt en 
lutande botten genom att luta hela bäraren. (Fig. 3). 

Fördelar: Vagnens plana botten används som lutande plan, vilket 
ger bra stöd för rören. Lösningen är enkel att åstadkomma och lätt 
att justera innan slutgiltig fastsättning. Lutningen kan justeras med 
rör som redan ligger på bäraren. 

Nackdelar: En lösning där hela bäraren lutar kan vara ostabil, 
om bäraren glider eller att operatören lyfter fel med 
palltrucken. 

 

 2. Lutning med kil i botten på vagn(”Kil”) 

En ny botten som är upphöjd i inre kant skapar lutning utan att 
behöva luta hela vagnen (Fig. 4). 

Fördelar: Stabil lösning där lutningen lätt kan justeras med olika 
höjd på klossar mellan bärarens botten och den skiva som blir den 
nya botten. Detta ger också en planare yta än många av de vagnar 
som finns där bottnen är ojämn. 

Nackdelar: Kräver styvt material i botten. En variant är att ha ett 
antal smala kilar längs bäraren, men detta ger rören sämre stöd 
underifrån. Lutningen går inte att justera efter påbörjad placering av rör. 

 

3. Vagn med individuellt justerbara ben(”Justerbara ben”) 

Bäraren förses med reglerbara ben som individuellt kan justeras i 
höjdled (Fig. 5). 

Fördelar: Samma lösning kan även användas för att reglera 
vagnens höjd och medge bortrationalisering av nuvarande 
palltruckar. Lutningen kan enkelt kan justeras under testning  

Nackdelar: Lösningen kräver en jämförelsevis avancerad 
konstruktion med linjära ställdon för att individuellt kunna 
höjdjustera benen. Benen måste även vara ledade för att tillåta 
lutning på vagnen vilket är en faktor som kan ge instabilitet. Lösningen kräver även 
strömtillförsel till vagnen och PLC-styrningen (Programmable Logic Controller). 

Figur 3. Kloss under bärare 

Figur 4. Kil ovanpå bäraren

Figur 5. Reglerbara ben 
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Justering av materialbärarens höjd 

Med hänsyn till rörens skörhet innefattar flertalet av våra lösningar en kontrollerad 
överföring av rören från utmatningsbordet till bäraren. Detta bygger på att bäraren 
kompenserar i höjdled vartefter den fylls med rör. 

 

1. Existerande palltruckar 

Nuvarande eldrivna palltruckar modifieras för att styras via en PLC 
antingen trådlöst eller via kabel (Fig. 6). 

Fördelar: Den existerande utrustningen kan användas. Stora delar 
av lösningen är redan testad och fungerande.  
Nackdelar: Lösningen kan vara ostabil eftersom bäraren kan glida 
av palltruckarna. Rörligheten är begränsad eftersom hjulen på 
palltruckarna endast kan rulla i en riktning. Det är även osäkert hur 
svårt det är att modifiera palltruckarna till PLC styrning 

 

1. Lyftbord med hjul 

Lyftbord monteras fast under bärarna och ersätter de hjul som finns  
i dagsläget. Lyftborden styrs av PLC som är monterad på 
kapmaskinen (Fig. 7). 
Fördelar: Mycket stabil lösning, och ett lyftbord med svängbara 
hjul ger hög rörlighet på bärarna 
Nackdelar: Inte speciellt stor skillnad mot dagens lösning trots 
investering. Bärarna kan bli tunga att flytta runt med travers i de 
fall där det behövs. 

 

2. Servostyrda skruvar 

Ett antal linjärmekanismer monterade under bäraren sköter 
höjdreglering med hjälp av PLC (Fig. 8). 
Fördelar: Främst en stabil lösning, som kräver relativt enkel 
ombyggnad av nuvarande bärare. 
Nackdelar: Lösningen är dyr jämfört med de andra lösningarna, 
och kräver mycket inställningstid för att fungera bra. 

 

3. Justerbar botten 

Bärarens stomme står alltid på golvet, och höjdreglering sker genom att botten flyttas upp 
och ned i vagnen. Detta sker med linjärmekanismer som styrs av PLC 
(Fig. 9). 
Fördelar: Stoppen som hindrar rören från att falla av blir inte i vägen 
när bäraren höjs upp, då de annars skulle blockera rörens nedrullning 
från maskinen. 
Nackdelar: I relation till de andra lösningarna komplicerad och dyr 
att implementera. 

Figur 7. Lyftbord med hjul 

Figur 6. Palltruckar med PLC 

Figur 8. Servostyrda skruvar 

Figur 9. Reglerbar botten 



   

10 

Förflyttning av bärare 

I och med att rakrörskapmaskinen och fixturerna där värmeväxlarna byggs är placerade på 
olika positioner i verkstaden krävs det av den slutgiltiga lösningen att den enkelt kan 
förflyttas till sina olika positioner  

 

1. Skenor 

Bäraren går längs stålskenor på golvet och skjuts med handkraft längs dessa mellan 
respektive stationer.  
 
Fördelar: Lätt att positionera för hand, låg friktion mot underlaget. Stabil förflyttning. 
Nackdelar: Uppstickande skenor är hindrande för övrig verksamhet då de på grund av 
hållfasthetsskäl gällande byggnadens golv inte kan sänkas ned i golvet. Det är också ett 
problem med flexibilitet, eftersom bäraren måste kunna förflyttas till fixturerna som är 
placerade längst ifrån kapmaskinen i verkstaden. Dessutom är dessa fixturer är roterade 90 
grader relativt kapmaskinen. Snubbelrisk är också en faktor att ta hänsyn till med utrustning 
fastmonterad i golvet. 

 

2. Svängbara hjul 

Bäraren utrustas med svängbara hjul som är rörliga i alla riktningar, likt hjulen på en 
kundvagn. Hjulen måste vara hårda för att klara av lasten utan att bli tunga att rulla för hand. 
Denna lösning används i dagsläget på en del vagnar med framgång. 
 
Fördelar: Bäraren är lätt att flytta, och det är en billig och beprövad lösning 
Nackdelar: Vid mycket tung last kan bäraren vara svår att förflytta. 

 

3. Luftkudde 

Bärare förflyttas med hjälp av lufttryck som skapar en luftspalt (”luftkudde”) undertill och 
som bäraren kan glida på med mycket låg friktion. 
 
Fördelar: Luftkudden gör bäraren lätt att förflytta även vid tung last. God rörlighet i alla 
riktningar. 
Nackdelar: Kräver lufttillförsel. Känslig för smuts och ojämnheter i golvet och slangarna 
som krävs kan lätt komma att vara hindrande. 

 

4. Travers 

Bäraren lyfts av travers mellan sina positioner. Denna metod används i dagsläget vid 
förflyttning längre sträckor eller över hinder. 
 
Fördelar: Det är möjligt att förflytta vagn mellan alla önskvärda positioner oavsett hur 
mycket saker som står i vägen och vilken sträcka det är, så länge det är inom traversens 
arbetsområde. 
Nackdelar: Långsamt och besvärlig att utföra hanteringen. Traversen behövs för andra 
hanteringsuppgifter och kan utgöra en flaskhals och innebära väntetider. 
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3.1.2 Konceptutvärdering av dellösningar 

För att kunna sålla rationellt bland lösningar användes metoden Concept Scoring. 
Bedömningen gjordes efter följande kriterier: 

� Pålitlighet 
Tillförlitligheten hos de funktioner som finns, och hur stort behov av service lösningen 
kräver.  

� Stabilitet 
Robusthet och styrka hos konstruktionen, och hur försiktig operatören behöver vara när 
han/hon använder bäraren 

� Rörlighet 
Hur lätt det är att flytta runt bäraren till de olika fixturerna. 

� Användarvänlighet 
Hur lättanvänd konstruktionen är, hur mycket operatören behöver tänka på och se upp för, 
och hur mycket kraft det går åt för att flytta på den. 

� Tillverkning 
Hur pass avancerad lösningen är att konstruera och tillverka. 

� Rörhantering 
Hur väl rören hanteras i lösningen, både sett till omgivningen och risk för skador på rören. 

� Kostnad 
Kostnaden för att tillverka och upprätthålla lösningen. I bilaga 12 finns underlag för 
kostnaderna. 

� Automationsgrad 
Till vilken grad lösningen är automatiserad och hur mycket operatören måste medverka i 
processen. 

� Payback-tid 
Den tid det tar att få lönsamhet efter investeringen med hänsyn till investeringens storlek och 
driftskostnad. Se bilaga 11 för beräkning av payback tid för de olika lösningarna 

 

Bilaga 7, 8, 9 och 10 visar resultaten av bedömningen. Varje separat scoring-tabell har sin 
egen viktning och en ny viktning måste göras i och med att olika funktioner ska uppfyllas. 
Dessa lösningar har redan presenterats i kap 3.1.1 och här ges endast en tolkning av 
resultatet. 

Bilaga 7 Bärarlutning. Denna bilaga visar resultaten för bedömningen av olika metoder att 
luta bäraren. Mest fokus har lagts på rörhantering (30 %) på grund av lutningens stora 
betydelse för hur rören hamnar. Minst fokus läggs på kostnad (5 %), då kostnaden för att 
åstadkomma lutning på vagn i samtliga fall bedöms som låg och utan större betydelse. I 
övrigt är resterade kriterier jämnt fördelade. De två lösningar som förefaller bäst är block och 
kil. 
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Figur 10. Tabell över testresultaten. 

Bilaga 8 Höjdjustering. I denna bilaga behandlas frågan hur bäraren skall kunna regleras i 
höjdled. Största vikt ligger på rörhantering (25 %), och användarvänlighet (20%). Detta 
eftersom höjden i samverkan med lutning är det som har störst betydelse för rörens placering 
på bärare. I och med bitvis avancerade lösningar (C och D), har användarvänlighet 
prioriterats. I samband med detta har även kostnaden höjts till 10 %. Resultatet blir två 
lösningar med samma poäng, Justerbar botten och lyftbord. Även pallyftaren placerar sig 
högt på grund av dess låga kostnad (ej operatörstid medräknat) och i övrigt jämna prestanda. 
Den starkaste lösningen i automationssynpunkt kan dock anses vara justerbar botten då 
sidostoppen inte längre blir i vägen för rören på vägen mot bärare. 
 
Bilaga 9 Bärarförflyttning. Absolut viktigaste aspekten för förflyttningen av bäraren är 
rörlighet (30 %), men även här finns det andra punkter att ta hänsyn till. Stabilitet/pålitlighet 
(25 %) ger rum åt säkerhetsaspekten, det är viktigt att lösningen på ett säkert sätt kan 
transportera upp mot 1500kg last utan att riskera operatörens hälsa. Användarvänlighet (20 
%) ska ta hänsyn till operatören i denna del av processen, eftersom han i allra högsta grad är 
delaktig. Värt att notera är den låga hänsyn till rörhantering (5 %) som görs, detta eftersom 
rören anses ligga still på bärare och ej vara föremål för hantering i detta steg. En tydlig 
vinnare är hjul då det är billigt och har hög rörlighet samt användarvänlighet. 
 

3.1.3 Prov av dellösningar 

Gummibeklädda tungor 

För att undersöka möjligheten att sänka rörens 
nedrullningshastighet till bärare testades en 
gummibeklädnad på de ståltungor som finns i 
dagsläget. Tanken var att högre friktion mot 
underlaget sänker hastigheten och på så sätt ger en mer 
kontrollerad nedrullning på bäraren för att hindra 
oordning och skador på rören, se Fig. 11. Hur den 
ursprungliga tungan ser ut kan man se i Fig. 12.  

Metod 

Tiden för ett rör att rulla ned för ståltungorna togs 
fram genom att videofilma ett ca 30cm långt rör som 
släpptes från vila högst upp på tungan. Detta gjordes 
upprepade gånger för att få ett medelvärde på tiden. 
Filmerna öppnades i program som möjliggör stegning 
bildruta för bildruta så att en tid kan tas fram för varje 
försök. 

Resultat 

Fig. 10 visar resultatet av testet. Ingen nämnvärd 
skillnad i nedrullningstid kunde märkas vilket kan 
förklaras av att röret inte glider mot underlaget utan rullar. Friktionen saknar därför till stor 
del betydelse.  

 

Utan Gummi Med Gummi 

# Tid  # Tid  

1 0,600 s 1 0,606 S 

2 0,660 s 2 0,720 s 

3 0,600 s 3 0,670 s 

4 0,600 s 4 0,660 s 

5 0,600 s 5 0,600 s 

6 0,600 s 6 0,660 s 

7 0,660 s 7 0,620 s 

      

Medel 0,617 s Medel 0,648 s 

      

Differens 0,031 s    
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Lutning på vagn och rullhastighet på rör 

Att låta rören rulla och själv lägga sig rätt på bäraren med hjälp av gravitation är en viktig 
aspekt att undersöka. Även utrullningshastighet från kap påverkar hur rören lägger sig på 
bärare. Se bilaga 2 för testmetod och bilder. 

Resultat 

Testerna med släpp från stillastående med lutningar under 5 grader gav negativt resultat, 
rören låg ofta kvar där de landade. Vid 5 grader rullade rören iväg, men hamnade inte tätt 
ihop på vagnen.  

Verifieringsprov 

Vid 8 grader lutning rullade alla provade rör ned, men en del rör rullade över föregående. 
Fallhöjder mellan 2-20cm provades men ingen skillnad gällande rörets orientering 
upptäcktes. 

Figur 11. 
Gummibeklädd 

ståltunga. Ytan är 

uppruggad och har 

väsentligt högre 

friktion än 

stålunderlaget. 

Figur 12. 
Ståltunga som den 

ser ut i dagsläget. 
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Figur 13. Bärare med fasta 

överrullningsskydd.  

Figur 14. Höj och sänkbara 

överrullningsskydd. 

3.1.4 Helhetslösningar 

 

1a. Lutande höj och sänkbar botten på bärare. 

Bärarens botten lutar bort från kapmaskinen för att rören 
med hjälp av gravitationen skall lägga sig i ordning (Fig. 
13). För att hålla konstant fallhöjd för rören justeras 
bärarens höjd med linjärmekanismer som styrs av en 
PLC. För att vara säker på att rören inte stannar innan de 
nått sin plats på bäraren måste den ha en lutning om ca 8 
grader. Vid en så kraftig lutning finns det risk för att rören 
rullar över varandra. Detta avhjälps med 6 st fast 
monterade tungor på bärarens bortre stopp. Tungorna är 
parallella med bärarens botten. Dessa sitter på sådan höjd att bara ett rörlager får plats och 
hindrar därigenom överrullning. En givare räknar upp när varje rör rullar ned på bäraren och 
när ett rörlager om ca 48 rör är fullt sänks vagnen så att det återigen blir rätt avstånd mellan 
översta lagret och överrullningsskyddet. Här ges även en indikation via lampa till operatör 
att lägga dit mellanlägg och kontrollera kvaliteten på det senaste rörlagret. PLCn sitter på 
maskinen och ansluts till bärarens mekanik via en samlad kontakt. 

Fördelar: Konstant låg fallhöjd för rören skapar både bättre ordning och mindre 
hanteringsskador. Teoretisk sett stabil lösning som säkerställer korrekt ordnade rör enbart 
med hjälp av gravitation. 

Nackdelar: Denna lösning kräver kulskruvar eller dylika linjärförskjutningsmekanismer som 
klarar vikten av en fullastad materialbärare, och en mycket stabil botten som rören ligger på 
för att klara av att hålla korrekt distans mellan rören och tungorna. Detta för att förhindra 
överrullning eller att rören kilas fast. 

 

1b. Bärartungor  
Principen för denna lösning är densamma som i förslag 
1a. Med skillnaden att bärarens botten inte är rörlig 
(Fig. 14). Istället är överrullningsskydden rörliga i 
vertikalled för att på så sätt få rätt distans mellan översta 
rörlager och skydden. Förslaget innebär dock att när 
bäraren är tom eller nästan tom har rören hög fallhöjd  
från kapmaskinens utmatningsbord. Precis som i 
föregående lösning finns det en tunga per stopp, det vill 
säga 6 st per vagn. Linjärförskjutningsdonen till skydden 
styrs av en PLC monterad på maskinen, och även här sker 
signalering till operatören när ett lager är fullt och mellanlägg behöver läggas dit. Fördelen 
jämfört med lösning 1a är att massan som skall förflyttas av linjärdonen minskar drastiskt 
och således behövs inte lika kraftiga mekanismer och nuvarande bärare skulle kunna 
användas med mindre omfattande ombyggnad 
 
Fördelar: Liten rörlig massa medger användning av klenare mekanismer som sköter 
förflyttningen. I och med att botten är en fast del av bärarens stomme skapas en robustare 
konstrution. 
Nackdelar: Risk finns att rören om de är sneda kilas fast mellan vagnen och tungorna. När 
bäraren är tom har rören hög fallhöjd med risk för skador som följd. 
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Figur 15.  Fixtur som samlar upp rören från kapstation.  

Figur 16. Bärare med höj och 

sänkbar botten i kombination med 

påskjutare. 

 

2. Fixturer 

Rören samlas ett efter ett upp på en fixtur 
som matas ut under utmatningsbordet 
(Fig. 15). Fixturen har plats för 45 rör 
och när den är fylld med rör skjuts den ut 
på vagnen. Denna fixtur fungerar även som mellanlägg vilket bortrationaliserar behovet av 
operatör för placering av dessa. Rörlagren matas ut i ”paket” och behåller på så sätt sin 
orientering och ordning. Magasinering av fixturerna sker i form av sex stycken hållare som 
finns utplacerade längs undersidan på kapmaskinens utmatningsbord. Utmatning sker stegvis 
med hjälp av pneumatik eller linjärslid. Detta koncept bygger på att bäraren är 
höjdreglerande för att fixturen skall glida vågrätt ut på underliggande rörlager. Eventuellt 
kan man undvika höjdreglering av vagnen, beroende på design av ”fixturmagasinen” och 
robustheten på dessa. I det fall höjdreglering av bärare krävs så styrs den av samma PLC 
som sköter utmatningen av fixturerna 

Fördelar: Eftersom fixturerna fungerar som mellanlägg är automationsgraden hög då 
operatören inte behövs för att placera mellanlägg mellan rörlagren. Skonsam hantering av 
rören då de inte rullar eller glider mot varandra. 

Nackdelar: På grund av det antal fixturer som måste tillverkas och det relativt komplicerade 
systemet för utmatning av fixturer blir detta en kostsam lösning jämfört med de andra. 

 

3. Påskjutare 

Rören rullar från kapmaskinen ned på bärarens 
plana botten (Fig. 16). Där aktiveras en 
pneumatisk cylinder eller linjärförskjutare som går 
ut över bäraren och skjuter röret i läge. För varje 
rör som rullar ned skjuts det en rördiameter 
kortare än föregående, för att på så sätt korrekt 
placera rören. Detta sker antingen med 
flödesavkänning till pneumatisk cylinder, eller slid 
med stegmotor som är exakt ställbar i kombination 
med kraftavkänning. Längs hela längden på 
kapmaskinens utmatningsbord finns 6 st av dessa 
utskjutare monterade för att få jämnt tryck över 
hela röret. Handsken längst fram mot rören är 
utformad med en kant övertill för att förhindra att skeva rör glider över föregående när de 
skjuts ut. Både vagn och påskjutarmekanismen styrs av en PLC som är monterad på 
maskinen och kopplas till vagnen med kontakthandske. 

 

Fördelar: Påskjutaren trycker rören i läge utan att man behöver förlita sig på gravitation, 
vilket minskar risken för rör som hamnar snett.  

Nackdelar: Kräver noggrann reglering av slaglängden för att inte rör skall tryckas sönder 
alternativt inte hamna i slutläge. Lång slaglängd på cylindrar skapar hårda krav på lagring 
och fastsättning för att inte slita ut bussningarna i cylindrarna [8]. Kräver lösning på stopp på 
bärarens långsida som är mot maskinen, då de ordinarie stoppen annars hamnar i vägen. 
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3.1.5 Konceptutvärdering av helhetslösningar 

 

Delkoncepten slogs ihop till ett antal helhetslöningar. Samtliga helhetslösningar är utrustade 
med hjul eftersom att denna dellösning var den som fått bäst resultat i bedömningen och 
samtidigt tillämpbar i de kompletta lösningarna. Bilaga 10 visar tabell över utvärderingen av 
helhetslösningarna. 

 
 - Förskjutare(A). 
Denna lösning använder justerbar botten och hjul på bärare. Det bästa alternativet till 
justerbar botten är fast monterade lyftbord på golv vid kapmaskin. Den justerbara botten 
valdes främst då man slipper besvär med sidostopp som är ivägen när rör ska på bärare. 
Detta vägs in under rörhantering och ger en fördel till justerbar botten. Man tappar i 
stabilitet som är lyftbordens starka sida.  

 
 - Bärartungor(B).  
Här används kil för att skapa lutning. Som helhet utesluter det här konceptet höjdjusterbar 

vagn så kil är det enda alternativet. Kilarna läggs i botten på bäraren, alternativt att hela 
botten är en enda lång kil för att ge stor yta mot rören. 

 
- Fixturer(C). 
 Till denna lösning valdes först justerbar botten. Detta ändrades eftersom fast monterade 
lyftbord ger bättre ekonomi och pålitlighet. Elektroniken för justerbar botten kan ta skada när 
bärarna förvaras utomhus.  

 
- Maskintungor(D).  
Lösningen med tungor monterade på maskinen använder även den kil för att skapa lutning. 
För höjdjustering valdes lyftbord, med modifieringen att lyftborden inte sitter monterade 
under vagnen utan står stationärt vid kapmaskinen. Här kan block användas för att skapa 
lutning men den lösningen anses inte lika stabil som kil. Alternativet till fast monterade 
lyftbord är justerbar botten men precis som koncept C prioriteras lyftbordens stabilitet och 
stryktålighet framför den justerbara bottens flexibilitet. 

Utvärderingen visar att ”Maskintungor” är den teoretiskt bästa lösningen, främst på grund av 
dess korta återbetalningstid samt överlag stabila och användarvänliga konstruktion. 
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3.1.6 Slutgiltigt Koncept 

 

Nya aspekter 

Vid presentation av koncepten för produktionsledare och operatör framkom nya aspekter: 

• Väderkänslighet - Bärarna kommer att förvaras utomhus och utsättas för vatten, snö, 
kyla och sol. 

• Standarddetaljer - För att underlätta framtida service och utbyte av delar bör så hög 
andel detaljer som möjligt vara standardkomponenter. 

• Enkelhet - En enklare konstruktion ger ofta bättre driftsäkerhet och lägre kostnad. 

 

Utvecklad lösning - Maskintungor  

Rören faller från kapmaskinen ned på en ramp och rullar på 
denna över bäraren (Fig. 17). Rampen sitter fast monterad 
på maskinen. Bärarens botten lutar tillbaka mot maskinen 
med 8 grader, så att rören när de faller ned från rampen på 
vagnens bortsida skall rulla av egen vikt och lägga sig i 
ordning. För att kunna ha tillräcklig lutning på botten utan 
att riskera att rören hamnar över varandra på grund av sneda 
rör eller för hög fart, sitter det under rampen ett skydd som 
är parallellt med bärarens botten. Två lyftbord under 
vagnen reglerar denna i höjdled, för att hålla ett konstant 
avstånd mellan överrullningsskydden och översta 
rörlagret. Detta avstånd är anpassat så att cirka 1,5 rör får 
plats, så att ett rör utan problem kan rulla ned men det kan inte rulla över föregående och 
hamna i oordning. 

Att ha höjdreglering med hjälp av lyftborden under vagnen ger möjlighet att ha vagnen helt 
fri från elektronik och rörliga delar. Utöver detta så är både lyftborden och PLC’n 
standardprodukter vilket underlättar både tillverkning och service. 

 

Figur 17. Fasta 

överrullningsskydd och rörlig 

vagn 
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3.1.7 Detaljer slutgiltig lösning 

 

1. Överrullningsskydd 

Överrullningsskydden konstruerades med en undersida som lutar 8 grader. Skydden 
monteras på den vertikala stålbalken som löper längs utmatningsbordets överkant. De hålls 
fast genom att bakstycket skruvas åt och klämmer fast konstruktionen runt balken. Mått och 
vinklar finns angivet på ritningen i bilaga 13. Bedömning gjordes att det behövs samma antal 
ramper som det nuvarande används mellanlägg, dvs en per 2,5 meter. Detta kan behöva 
justeras till 14 meters rör då det ej gjorts tester på dessa. 

 

2. Nya bärare 

De viktigaste aspekterna gällande bäraren är att dess botten håller samma vinkel som 
överrullningsskydden(dvs 8 grader mot utmatningsbordet) och att konstruktionen är 
tillräckligt stabil för att garantera en maximal nivåändring om 3mm på det mest nedböjda 
stället för att säkerställa funktionen. Bärarna som används i dagsläget är inte tillräckligt styva 
för att klara dessa krav och därför behöver nya köpas in eller byggas. 

Bärarna skall ha plan och solid botten för att även understa rörlagret skall kunna rulla. På 
undersidan av bäraren skall lyftplattor för lyftborden finnas, på sådant avstånd att 
viktfördelningen är jämn. Ska samma bärare kunna användas till flera rörlängder är det 
lämpligt om det går att ändra lyftpunkt, för att hela tiden ha jämn viktfördelning mellan 
lyftborden. Under de tester som genomfördes skapades lutningen genom en träkonstruktion 
med mdf-skiva som botten, se förklarande bilder i bilaga 14, vilket även kan användas vid 
fullskaliga tester förutsatt att en tillräckigt styv bärare används.  

Gällande förflyttning av bäraren bör den vara utrustad med vridbara hjul med hård 
friktionsyta ( ”kundvagnshjul”) som är specificerade för att klara 500kg,  för att medge 
förflyttning i alla riktningar med låg kraft även vid tung last. 

 

3. Lyftbord och styrsystem 

När operatören påbörjar tillverkningen trycker han på startknapp för att ge klartecken till 
PLCn. Lyftborden höjer upp bärare till sitt högsta läge där rör efter utmatning kan rulla över 
på bärare. En eller flera givare räknar rör och när ett bestämt antal uppnåtts anses lagret fullt. 
Maskinen stoppas och operatören får signal via en lampa som indikerar att mellanlägg måste 
placeras ut på lagret med rör. När operatören placerat ut mellanlägg ger han/hon klartecken 
via tryckknapp och lyftborden sänks ett rörlager i höjdled. Proceduren upprepas tills bäraren 
är full och en ny lampa tänds som indikerar att byte av bärare måste utföras.  

 

Val av lämpligt lyftbord 

Ett lämpligt lyftbord kan antingen vara ett med inbyggd PLC från fabrik, eller ett bord som 
enkelt kan byggas om. Leverantören Edmo Lift AB kan utrusta sina lyftbord med Omron-
PLC [4]. Tester har utförts på ett befintligt lyftbord hos Luvata som visar att en eventuell 
ombyggnation till PLC-styrning är möjlig och okomplicerad. Storleksmässigt skall lyftbordet 
klara av att lyfta minst 2000kg, för att ha marginal vid dålig viktfördelning (fullastad bärare 
med 14 meters rör väger något under 2 ton). 
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Val av PLC 

PLC’n måste vara av en modell med tillräckligt antal in- och utgångar. Som en grov 
uppskattning behövs minst 8 reläutgångar och 8 ingångar. En ingång per lyftbord som 
används  måste vara analogamed AD-omvandlare och ha minst 1024 bitars upplösning, 
gärna högre för att erhålla högre noggrannhet på höjdregleringen. Inom Luvata används 
främst Mitsubishi-PLC till installationer i denna storlek [5], därför finns anledning att 
undersöka om det finns Mitusbishi-PLC som klarar dessa specifikationer för att underlätta 
service och underhåll på anläggningen. 

 

Programmering av PLC 

För testerna som genomfördes under projektet skapades ett begränsat program som endast 
täcker de funktioner som användes under testerna. PLC-programmet som finns i bilaga 6 kan 
användas till obegränsat antal höjder och rördiametrar om höjdgivaren är av linjär typ. 
Programmet fungerar endast till två olika höjder om utsignalen från höjdgivaren inte är linjär 
mot lyftbordets höjd och måste därför vidareutvecklas för att fungera med fler höjder om 
olinjär givare används. Funktioner som bör finnas i programmet är styrning av lyftbordet till 
minst 10 av varandra oberoende höjder, mjukstart och stopp (den funktion som minnet M01 
har i bilaga 6), återställning av räknare, start och stopp av kapmaskinen (i form av två 
utgångar på PLCn som aktiverar respektive ingångar på kapmaskinens styrsystem). Tre olika 
statusminnen skall finnas i programmet, för att styra lampor som visar nuvarande 
programstatus. Viktigt att understryka är att höjderna bör kunna korrigeras i efterhand och 
gärna utan att gå in i programmet, för att exempelvis operatören skall kunna korrigera ett fel 
som uppkommit av någon orsak. 

 

Inkoppling på lyftbordets styrsystem 

Att koppla in en PLC på befintligt lyftbord beskrivs i kap 4.1 och i bilaga 4. Drivspänning i 
form av 24VDC finns redan tillgängligt via bordets egna styrsystem så en kompakt 
installation är möjlig.  
Det är viktigt att inte koppla förbi lyftbordets säkerhetsfunktioner eller det manuella 
manöverdonet. 

Alla lyftbord ska ha en separat höjdgivare för att ta hänsyn till skillnader i 
höjningshastigheter mellan borden. Lyftborden kopplas till var sin reläutgång hos PLC’n och 
respektive distansgivare till var sin analog ingång. När bäraren skall höjas eller sänkas 
skickas signal till alla lyftbord, som sedan stannas vartefter de når det börvärde på höjden 
som är inställt. 

 

Höjdmätning och återkoppling till PLC 

PLCn behöver ett värde på höjden av bordet för att kunna justera denna. De lösningar 
som studerats är: 

• Vinkelgivare på axel - Problemet är att vinkeln ändras mycket lite för en lyftrörelse 
som är i storleksordning av ett rörlager (ca 20mm). Detta ställer orimligt hårda krav 
på givare och fastsättning av denna samtidigt som det är känsligt för störningar. 
Denna givartyp är därför inte rekommenderad. 

• Teleskop-potentiometer - Fästs i bordets skiva och ger god noggrannhet men kan 
också vara i vägen och förhindra lyftrörelse. Potentiometern kan dock även placeras 
vid cylindrarna och mäta deras slag. 
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• Optisk/beröringsfri mätning - ultraljud, laser och IR. Dessa riskerar inte att vara i 
vägen, men ett frågetecken är dess mätnoggrannhet. Vid användning av denna typ av 
givare bör underlaget man mäter mot vara plant och om ljus används bör ytan vara 
vit för bästa reflektionsförmåga. Dessa givare tar liten plats och tillåter mätning 
mellan maskinen och bäraren, varför en linjär beröringsfri sensor är att den potentiellt 
bästa givaren att använda. 

• Integrerad lägesgivare i hydraulcylinder - Det finns hydraulcylindrar med monterade 
lägesgivare från fabrik, dock osäkert med noggranhet och linjäritet på dessa, vilket 
bör undersökas vidare om en sådan lösning skall användas. 

 

Bibehålla säkerhet 

Om ett lyftbord byggs om är det viktigt att inte kringgå säkerhetsfunktionerna. En 
ombyggnad kräver säkerhetsanalys och godkännande från inblandade parter och en förnyad 
analys kan krävas innan en ny CE-märkning av bordet kan göras. 

 

4. Interface mot operatör och kapmaskin 

Med hjälp av kapmaskinens X-nummer fås kopplingsschema över dess styrsystems 
ingångar, för att koppla in lyftbordens PLC till funktionerna för cykel-start och –stopp. 
Dessa inkopplingar görs parallellt med kapmaskinens kontrollpanel för att operatören 
manuellt ska kunna sköta dessa funktioner om någonting inte fungerar.  

En statuslampa (röd/gul/grön) monteras på maskinen för att indikera händelseförloppet, grön 
för att visa att maskinen körd, gul för att signalera för mellanlägg och röd om maskinen 
stoppats av annan orsak. 

 

5. Säkerhetsaspekter 

Eftersom lyftborden styrs automatiskt och med stor kraft bör säkerhetsfunktion för klämrisk 
införas, exempelvis med kraft/känselgivare undertill på överryllningsskydden för att främst 
förhindra klämrisk av människa, men även utrustning om exempelvis en bärare inte är tom 
på rör när en tillverkningscykel startas och bäraren justeras upp till den höjd som är rätt när 
den är tom. I övrigt har lyftborden inbyggda säkerhetsbrytare för att förhindra klämning vid 
sänkning. 

Ett nödstopp måste finnas som bryter strömmen till lyftborden och nollställer plc’n. 

 

6. Felkällor och allmäna synpunkter 

Under testerna placerades höjdgivaren mellan lyftbordets botten och lyftskivan. Denna 
placering är dock inte optimal eftersom den inte tar hänsyn till placering av bäraren på 
lyftborden och inte heller om det skiljer i höjd mellan bärarna. I stället bör man mäta höjd 
mellan bäraren och kapmaskinens utmatningsbord, exempelvis genom att ha en beröringsfri 
avståndsmätare monterad på undersidan av kapmaskinens utmatningsbord och som mäter 
mot en punkt på bäraren. I övrigt finns de felkällor vi identifierade under testerna beskrivna i 
4.3 Helhetstester. 
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Figur 18. Lyftbord Marco M2-020090-D2 på vilket 

testerna har utförts. 

4 Resultat och tester  

4.1 PLC-styrning av lyftbord 

För att kunna använda lyftbord till höjdreglering av bäraren måste två detaljer utredas, hur 
lång minsta sträcka lyftbordets mekanik tillåter förflyttning samt om en PLC kan styra 
lyftbordet med erfoderlig noggranhet, parallellt inkopplad med manuellt styrdon. 

Förflyttning 

Först undersöktes hur hög positioneringsnoggrannhet som kan uppnås med ett lyftbord. Det 
konstaterades att bordet behövde strypas till max för att undvika eftersläng pga motorns 
roterande massa. Resultatet syns i Bilaga 3. Med dessa strypningar kan bordet röra sig uppåt 
med en hastighet på 28mm/sekund och nedåt med 14 mm/sekund. Den minsta sträckan som 
bordet rör sig vid en knapptryckning är 2,2 mm. Denna sträcka kan eventuellt bli ännu lägre 
med PLC-styrning då denna är mycket snabbare än en människa som trycker på ett 
manöverdons tröga knappar. 

PLC 

Som steg två testades 
möjligheterna att koppla in en 
PLC för att automatiskt styra 
lyftbbordet av modell Marco 
M2-020090-D2 till bestämda 
höjder [7]. 
I samverkan med elektriker på 
Luvata valdes en enkel PLC, ett 
Möeller Easy 512-DC-R Smart 
Relay. Denna har för få 
utgångar för en komplett 
lösning men bedömdes mer än 
tillräcklig för ett deltest. Hur 
denna PLC kopplades in kan 
ses i Bilaga 4 samt Fig. 18. 
PLC är inkopplad parallellt 
med manuellt styrdon och säkerhetsbrytarna för övre och undre ändläge är fortfarande i bruk. 
En vridpotentiometer användes för att känna av vridvinkeln på benen, och kopplades till en 
analog ingång på PLC. Denna metod för detektering av lyftbordets höjd är som tidigare 
nämnts (s.10) en osäker men samtidigt mycket enkel och tidsbesparande lösning. Återigen 
valdes en lösning som inte är tillräckligt pålitlig för produktion, men ger värden som är 
godtagbara för testning med manuell övervakning. 

4.2 Repeternoggrannhet PLC med distansgivare 

En ir-baserad distansgivare köptes för att erhålla högre noggrannhet [6], då lyftbordet måste 
kunna ställas med med felmarginal på ±3mm för att inte rören skall kunna rulla över 
varandra och inte heller tryckas sönder mot överrullningsskydden. Denna monterades på 
lyftbordets botten och reflekteras mot ett vitt papper monterat på undersidan av lyftskivan. 
PLC’n kopplades in på lika sätt som i föregående test så när som på avsaknaden av 
vridpotentiometer. Distansgivaren ger en analog spänning som följer höjden på lyftbordet.  
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Figur 20 till höger. Panel med start, stopp 

och fortsätt-knapp. 

PLC’n programmerades att styra lyftbordet till en förutbestämd höjd, varefter det manuellt 
styrdes ned ca 20 centimeter under denna höjd. Lyftbordet fick sedan med 
automatstyrningens hjälp själv ta sig tillbaka upp till vald höjd. Detta upprepades 5ggr med 
det vita pappret monterat och 5 ggr utan, för att bedöma vilken yta som ger noggrannast 
mätvärden. Ytterligare en höjd testades, för att utvärdera om noggrannheten skiljer sig 
beroende på höjden. Programmet som användes vid testet ses i bilaga 6. 

Resultat: 

Reflektionsmaterialet gjorde markant skillnad i repeternoggrannheten. Mot lyftbordets gråa 
yta uppnåddes som bäst en differens om 2,7 mm mellan högsta och lägsta värdet, medan 
med det vita pappret hamnade differensen under samma förhållanden på 0,67mm. Dessa 
båda siffror gäller vid den lägre av de två höjderna som testades. Vid den högre höjden 
framkom 4 respektive 1mm. Se bilaga 5 för mer ingående detaljer. 

4.3 Helhetstester 

Det sista momentet i examensarbetet är att studera och dra slutsatser av ett praktiskt test på 
den lösning som ansetts mest lovande.  

Ett småskaligt test av vårt utvecklade koncept genomfördes i tillverkningslinan för att 
säkerställa att kombinationen av de olika delarna fungerar och att lösningen går att användas 
i produktion. 

Metod 

Samma Marco M2 lyftbord, med ir-höjdgivare och Möeller PLC, som använts i tidigare 
tester placerades jämsides med rakrörskapmaskinen. Ovanpå lyftbordet monterades en 
kilformad botten med lutningsvinkel 8° med anpassad längd för de 1.6-1.9 meter långa rören 
som producerades när testet genomfördes. Två överrullningsskydd i form av stålramper 
tillverkades och monterades på maskinen som visas i Fig. 13. På dessa ramper fästes brytare 
som kopplades till en ingång på PLC, se Fig. 19. Manövrering skedde via en provisorisk 
panel där tre knappar användes samt en varningslampa som tändes när operatören behövde 
placera ut mellanlägg, Fig. 20. För en helhetsbild av installationen se bilaga 14. 

 

 
 

 

Figur 19 ovan. Brytare monterad på 

överrullningsskydd.  



   

23 

På grund av lyftbordets storlek gick det tyvärr inte att testa med fler än två rörlager i höjdled. 
Proceduren går till som följande: 

• Order knappas in som vanligt av operatör vid rörkap, men utan att starta manuellt. 

• Mellanlägg placeras ut på botten av bärare. 

• Startknapp på panel trycks in för att initiera PLC. 

• Fortsättknapp på panel trycks in och bärare höjs upp till rätt höjd. Tillverkning 
påbörjas. 

• När ett rörlager är fullt tänds lampan ”operatör” och maskinen stoppas automatiskt 
samt inväntar operatören för ditläggning av mellanlägg. 

• Operatör konfirmerar att mellanlägg är på plats och trycker in fortsätt-knappen. 
Tillverkning återupptas och nytt rörlager på bärare påbörjas. 

• När en bärare är full trycker operatören på stoppknappen på panelen 

Problem som uppstod:  

Typ     Orsak      Lösning                                   

Rör detekteras ej av PLC. Rör hoppar över brytare på 
överrullningsskydd, ger ej 
signal 

Använd annan sorts sensor, t 
ex konduktiv eller fotocell. 

Rör detekteras dubbelt i 
PLC. 

Rör kommer åt båda brytare 
med en viss tidsskillnad.  

Programmera om PLC eller 
används endast en sensor. 

Rör stannar i slutet efter 
överrullningsskydd. 

Skevt rör och/eller 
”uppförsbacke” i 
mellanlägg. 

Använd styvare mellanlägg. 
Önskat: Bättre rakhet på rör 
från maskin. 

Rör fastnar mellan 
överrullningsskydd och 
bärare. 

För litet avstånd mellan 
överrullningsskydd och 
bärare. 

Öka frigång eller använd 
tunnare mellanlägg. 

Önskat: Bättre rakhet på rör. 

Rör stannar mellan 
överrullningsskydd och 
stopp på bärare. 

Rör rullar snett på rampen, 
för litet avstånd mellan slut 
på överrullningsskydd och 
stopp. 

Se till att överrullningsskydd 
sitter jämnt fördelade. Öka 
avstånd mellan bärare och 
maskin. 

Svårt att ställa lyftbordet på 
samma ställe, leder till 
omprogrammering av 
lyfthöjd. 

Ingen styrning av lyftbord 
mot maskin. 

Tillverka styrningar/låsning 
för lyftbord/bärare vid 
maskin. Eller flytta placering 
avståndssensor. 

 

Sammanfattning 

Testet visar på vissa delar i lösningen måste förbättras innan införande i produktion. Dessa 
kan sammanfattas i behov av nya styvare mellanlägg, linjär avståndssensor med bättre 
placering och byte av vissa givare för detektering av nedkommande rör. I sammanhanget 
vore det även bra med en jämnare kvalité på rörens rakhet, något som går att åstadkomma 
med en erfaren operatör som ställer riktverket. Med dessa förbättringar har lösningen stor 
potential att fungera även med 14 meter långa rör, den största längd som maskinen har 
kapacitet för att köra. 
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5 Slutsatser och Rekommendationer 
I projektet har möjligheterna att automatisera det manuella arbetet vid en 
rörkapningsanläggning detaljstuderats. Lösningsförslag som omfattar utformningen av 
materialbärare, tillsatsutrustning till kapmaskinens utmatningsbord för placering av raka rör 
på bäraren med ingående styrutrustning har tagits fram så att behovet av ständig tillsyn och 
korrigering av operatör kan reduceras. 

Ekonomi 
Den rena investeringskostnaden för att implementera den slutgiltiga lösningen i 
produktionen uppskattas till något över 100.000kr, inkluderat tre nya materialbärare som är 
anpassade för uppgiften. De uppgifter som operatören utför som inte automatiseras av den 
nya lösningen kostar omkring 90.000kr per år. Kravet på paybacktid om mindre än två år 
möts med stor marginal, även medtaget säkerhetsfaktor 2 på arbetstiden. Beräknad på en 
ordinarie operatörskostnad på cirka 500.000kr/år ges en payback-tid på cirka 4 månader efter 
lösningens ibruktagande 

Lösningen 

De tester som genomförts visar på att den automatiserade lösningen med överrullningsskydd 
på kapmaskinen och lyftbord som höjdreglerar materialbäraren går att införa i produktion om 
vissa brister i lösningen åtgärdas. Dessa kan sammanfattas i behov av nya styvare 
mellanlägg, bättre placering av avståndssensor och noggrannare givare för detektering av rör 
som lämnar kapmaskinen. I sammanhanget vore det även bra med en jämnare kvalité på 
rörens rakhet, något som går att åstadkomma med noggrannare inställning av riktverket än 
under testerna. Med dessa förbättringar har lösningen stor potential att fungera även med 14 
meter långa rör, den största längd som maskinen har kapacitet för att köra. 
 
En tidig slutsats som drogs var att oavsett lösning så är det svårt att frikoppla operatören helt 
från kapmaskinen. Orsaken till detta är att operatören sköter en rad småfunktioner såsom 
justering av avrullningshastighet från rörtrumman och byte av densamme när den är slut, 
visuell kontroll av rörens kvalitet och byte av bärare. Till stora delar går detta att 
automatisera bort, exempelvis med givare på kapmaskinen som indikerar och markerar 
felaktiga rör samt PLC styrd avrullningshastighet från trumman. Att ge förslag på lösningar 
på dessa funktioner ligger långt utanför vad projektets ramar och tidsplan tillåter, men 
funktionerna har ändå tagits i beaktande vid skapandet av den nya lösningen. Det kan vara 
önskvärt att ha en viss manuell kontroll av processen för att hitta felaktiga rör, i och med att 
det blir problem om ett skadat rör monteras i en värmeväxlare. Denna manuella inspektion 
kan med fördel kombineras med placering av mellanlägg vilket gör att nämnda momentet 
inte behöver väga som en nackdel för framtagna lösningar. Placering av mellanläggen 
tillsammans med byte av rörtrumma och justering av avrullningshastighet är de enda 
manuella operationer som behöver göras i den slutgiltiga lösningen som presenteras. 
Rörtrummorna skulle kunna bortrationaliseras med ”TIAC”, Tube In a Cube. Det är en rulle 
innehållande mycket mer grundmaterial än nuvarande trummor (TIAC innebär >5 gånger 
längre rör rulle) som ligger på pall och dras ut axiellt. I och med att röret dras ut från 
centrum står rullen still och avrullningshastigheten behöver ej justeras. Likaså minskar 
bytesintervallen för det tidskrävande rörtrummebytet. Denna konstruktion är tyvärr 
platskrävande vilket kan skapa bekymmer med nuvarande layout. Implementering av detta 
koncept vore fördelaktigt för vår lösning, i och med att operatören annars måste befinna sig 
vid maskinen cirka 25 % av maskintiden.  
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7.1 Bilaga 1 – layout av verkstaden där rörkap är placerad 

 

 

Layoutritning som visar den del 
av D-verkstaden där 
rakrörskapen står. 

1. Rakrörskapmaskin 
a) Rakrörskap 
b) Riktverk 
c) Fixtur för rörtrumma 
d) Utmatningsbord 

2. Huvudsakliga 
Fixturer 

3. Alternativa fixturer 

4. Avrullare för rörtrummor 

5. Rörmatare för montering av 
rören i värmeväxlare 
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7.2 Bilaga 2 – Test av lutning på bärare 

Beskrivning av det praktiska test som genomfördes den 15/4-2011 

 

Mål:  

a) Studera fallhöjdens inverkan på rörens orientering och benägenhet att rulla rätt. 
Hamnar rören rätt trots stor/liten fallhöjd?  

 

b) Testa olika lutningsvinklar på bärare. Vilken lutning ger bäst ordning på rör? Kan 
stoppen mot kap tas bort om tillräcklig lutning finns? 

 

c) Testa utgångshastighetens påverkan. Finns risk att rör stannar vid noll 
horisontalhastighet? Vad är för hög hastighet? 

 

Genomförande: 

 

a) Låt rören falla från stillastående längst ut på tungorna. Testa höjder mellan 5 –25 cm. 
Notera hur rören landar och orienteras. 

b) Applicera klossar mellan pallyftar och vagn, ca 10cm in från vagnens ände. Testa 
vinklar på 1, 2, 3 och 5 grader. Detta ger klossar om 15, 29, 43 och72 mm höjd. 
Notera hur rören rullar längs bärare. Ska rulla tillräckligt långt men inte över de 
andra rören. Testa släppa rör från stillastående och rullande. 

 

Se Fig. 21 och 22 på nästkommande sida för testbilder. 
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7.2.1 Bilder från test 15/4 

 

Figur 21 Ovan. Metod för att skapa lutning på 

bärare. Ett antal olika träklotsar användes för 

att skapa olika lutning. 

Figur 22 Nedan. Lutning på 

bärare 
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7.3 Bilaga 3 – Minsta möjliga förflyttning av Marco Lyftbord 

Nedsänkning utan strypning:  Nedgående hastighet: 

  Höjd Differens         

Ref 1,162     Start: 1,373 m 

1 1,156 0,006    Slut: 1,235 m 

2 1,151 0,005    Sträcka: 0,138 m 

3 1,146 0,005    Tid: 10 s 

4 1,141 0,005         

5 1,136 0,005    Start: 1,235 m 

       Slut: 1,092 m 

  snitt: 0,0052    Sträcka: 0,143 m 

    5,2 mm  Tid: 10 s 

          

Nedsänkning med strypning:  Hastighet 1 13,8 mm/s 

  Höjd Differens    Hastighet 2  14,3 mm/s 

Ref 1,373     Medelhastighet 14,1 mm/s 

1 1,37 0,003       

2 1,368 0,002    Uppgående hastighet: 

3 1,366 0,002         

4 1,363 0,003    Start: 1,092 m 

5 1,362 0,001    Slut: 1,232 m 

       Sträcka: -0,14 m 

  snitt: 0,0022    Tid: 5 s 

    2,2 mm       

     Start: 1,232 m 

Höjning med strypning:  Slut: 1,372 m 

  Höjd Differens    Sträcka: -0,14 m 

Ref 1,362     Tid: 5 s 

1 1,364 -0,002         

2 1,367 -0,003    Hastighet 1 28 mm/s 

3 1,369 -0,002    Hastighet 2  28 mm/s 

4 1,372 -0,003    Medelhastighet 28   

5 1,373 -0,001       

          

  snitt: -0,0022       

    2,2 mm     

OBS Sänk och höjning gjordes med så kort klick som möjligt på knapparna  
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7.4 Bilaga 4 – Kopplingsschema PLC till Marco lyftbord 
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7.5 Bilaga 5 – Repetitionsnoggrannhet med Distansgivare 
 Utan vitt papper som reflektionsmaterial:   

   Höjd = 900         

1 1,463 1,463 1,463  1,463 mm  

2 1,466 1,466 1,466  1,466 mm  

3 1,466 1,466 1,466  1,466 mm  

4 1,462 1,462 1,462  1,462 mm  

5 1,464 1,463 1,463  1,463 mm  

    Diff: 4,00 mm  

   Höjd = 1400         

1 1,236 1,236 1,236  1,2360 mm  

2 1,236 1,235 1,236  1,2357 mm  

3 1,239 1,238 1,238  1,2383 mm  

4 1,236 1,236 1,236  1,2360 mm  

5 1,236 1,237 1,237  1,2367 mm  

    Diff: 2,67 mm  

 Maxdiff: 4,00 mm     

 Rep: +/- 2,00 mm     

 Med vitt papper som reflektionsmaterial:   

   Höjd = 900         

1 1,486 1,486 1,486  1,486 mm  

2 1,486 1,486 1,486  1,486 mm  

3 1,486 1,486 1,486  1,486 mm  

4 1,485 1,485 1,485  1,485 mm  

5 1,485 1,485 1,486  1,485 mm  

    Diff: 1,00 mm  

   Höjd = 1400         

1 1,251 1,251 1,251  1,251 mm  

2 1,251 1,251 1,251  1,251 mm  

3 1,251 1,251 1,252  1,251 mm  

4 1,252 1,252 1,251  1,252 mm  

5 1,252 1,252 1,252  1,252 mm  

    Diff: 0,33 mm  

 Maxdiff. 1,00 mm     

 Rep: +/- 0,50 mm     

Noteringar:       

Vid en av mätningarna justerade bordet några mm efter att det stannat 

Vid en av mätningarna stannade bordet till vid börvärdet för att sedan fortsätta uppåt 
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7.6 Bilaga 6 – PLC program, automatisk höjdreglering lyftbord 
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7.7 Bilaga 7 – Scoring av Bärarlutning 
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7.8 Bilaga 8 – Scoring av Bärarhöjd 
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7.9 Bilaga 9 – Scoring av Bärarförflyttning 
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7.10 Bilaga 10 – Scoring av helhetslösningar 
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7.11 Bilaga 11 – Jämförelse av payback tid hos lösningarna 

  Referens Påskjutare Fixturer Bärartungor Maskintungor 

  Inv. 0 Inv. 205,0kkr Inv. 161,20kkr Inv. 113,50kkr Inv. 103,80kkr 

  Drift: 41,67kkr Drift: 14,48kkr Drift: 12,58kkr Drift: 14,48kkr Drift: 14,48kkr 

  Faktor 0 Faktor 2 Faktor 2    Faktor 2    Faktor 2    

Månad Tot(kkr) Total(kkr) Total(kkr) Total(kkr) Total(kkr) 

1 42    219    174    128    118    

2 83    234    186    142    133    

3 125    248    199    157    147    

4 167    263    212    171    162    

5 208    277    224    186    176    

6 250    292    237    200    191    

7 292    306    249    215    205    

8 333    321    262    229    220    

9 375    335    274    244    234    

10 417    350    287    258    249    

11 458    364    300    273    263    

12 500    379    312    287    278    

13 542    393    325    302    292    

14 583    408    337    316    307    

15 625    422    350    331    321    

16 667    437    362    345    336    

17 708    451    375    360    350    

18 750    466    388    374    365    

19 792    480    400    389    379    

20 833    495    413    403    393    

21 875    509    425    418    408    

22 917    524    438    432    422    

23 958    538    451    447    437    

24 1 000    553    463    461    451    

           

36 1 500    726    614    635    625    

           

48 2 000    900    765    809    799    
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7.12 Bilaga 12 – Investering och driftskostnader 
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7.13 Bilaga 13 –Ritning på Överrullningsskydd 

7.13.1 Stålramp 
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7.13.2 Bakstycke till Stålramp 
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7.14 Bilaga 14 – Praktiska tester av helhetslösning 24/5 - 2011 

 

Figur 23 ovan. Komplett installation av koncept ”Maskintungor” i D-verkstaden. 

Rakrörskap ses i bakgrunden. 

Figur 24 nedan. Reglar för att skapa 8-gradig lutning av bärare. 

  

 


