
Department of Science and Technology Institutionen för teknik och naturvetenskap  
Linköping University Linköpings universitet

gnipökrroN 47 106 nedewS ,gnipökrroN 47 106-ES

LiU-ITN-TEK-G--11/073--SE

Inkoppling av manöverdon för
servicekörning av kran 481

Simon Johansson

Christian  Winberg

2011-08-25



LiU-ITN-TEK-G--11/073--SE

Inkoppling av manöverdon för
servicekörning av kran 481

Examensarbete utfört i elektroteknik
vid Tekniska högskolan vid

Linköpings universitet

Simon Johansson
Christian  Winberg

Examinator Ole Pedersen

Norrköping 2011-08-25



Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Simon Johansson, Christian  Winberg



1 
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Sammanfattning 
 

Under detta projekt har vi sökt lösningar, ändrat i olika kretsscheman, letat efter en funktionell 
anslutningskabel och fixat kabelbeteckningar. Projektet utfördes åt Oxelösunds hamn som planerat 
att installera en ny manöverpanel. Vi fick i uppdrag att föra fram en lösning till detta.   
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1. Inledning 
 

Examensarbete på den tvååriga utbildningen Elteknik och Automation inom Linköpings universitet. 

Omfattar 8 veckors praktik på ett företag med avvägda arbetsmoment. Detta examensarbete 

utfördes på en kran tillhörande Oxelösunds hamn. 

 

1.1. Syfte 
 

Syftet är att hitta en lösning och planera anslutningen av en ny manöverpanel i kranens motorrum. 

Detta innefattar att tänka ut vad som behövs ändras i de olika påverkade elementen som 

kretsscheman och kabelbeteckningar. 

1.2. Metod och källor 
 

Muntlig kontakt med den personal som önskade denna förändring var den huvudsakliga källan till 

information och diskussion. Även hamnkontoret hade goda kunskaper inom vårat arbete som 

AutoCAD. Metoderna i steg var att först skaffa sig en överblick och information. Sedan utföra 

behövliga uppgifter och till sist dokumentera arbetet. 

1.3. Frågeställningar 
 

Vad behövs göras för att få önskad funktion? 

Vad ska förändras i kretsscheman? 

Vilken anslutningskabel behövs? 

1.4. Avgränsningar 
 
Arbetet innefattar att hitta en lösning på det önskade arbetet och göra behövliga ändringar i 

kretsscheman med hjälp av AutoCAD Electrical som är ett ritningsprogram för denna typ av scheman. 

Kabelbeteckningarna för den nya kabeln som ska gå till manöverpanelen skapades med Microsoft 

Excel. Det ingick inte i arbetet att förverkliga lösningen praktiskt. 
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2. Bakgrundsbeskrivning 
 

Oxelösunds hamn är ett aktiebolag som är 50% ägt av Oxelösunds kommun och 50% av SSAB med ca 

200 anställda. I hamnen finns det flertalet kranar som lastar på och av flera olika varor t.ex koks, stål 

och skrot. Hamnen har 7 bergrum med en total kapacitet på 1 miljon    olja där pengar tjänas på att 

hyra ut lagerutrymmet. 

Examensarbetet är på Oxelösunds hamn i kranen PK481. I nuläget är funktionen att man med en 

väggpanel styr vinschningen av kranens kabel upp eller ner med en förinställd hastighet. Det krävs 3 

personer för att sköta arbetsstegen effektivt. En behöver visuellt se vid händelsecentrum. Den andre 

försöker förmedla vidare mellan den första och tredje trots den höga ljudnivån i motorrummet. 

Tredje personen står vid själva panelen och styr. Vid slutet av arbetsmomentet är hastigheten för hög 

och en lägre hastighet önskas så att krypkörning är möjlig.  

Uppdraget är att tänka ut och hitta lösningar för att få in den nya funktionen av manöverpanelen i 

det befintliga systemet.  
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Bild 1 Manöverpanel 

Bild 2 Kopplingsplint i manöverpanel 
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Bild 3 Baksida av knappar i manöverpanel 

Bild 4 PK481 
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3. Genomförande 

 
Först introducerades arbetsuppgifterna och dess moment. Sedan avgränsades dessa. Arbetet började 

med att få en överblick över nuläget och vad som behöver förändras. Tanken var att installera en 

mobil manöverpanel så lösningar planerades. Arbetsplatsen besöktes för att diskutera med 

personalen och det framgick klart att arbetsmomenten i nuläget var klart undermåliga och i behov av 

denna manöverpanel.  

Kretsscheman för allt som var involverat letades fram och skisser på omritningar ritades. Flera besök 

till kranen gjordes då olika typer av information var nödvändigt som kabelbeteckningar och om det 

fanns lediga plintar i elskåpen. När omritningarna var färdiga slutfördes de i AutoCAD och lämnades 

in (Se bilaga 1). En ny kabel var ett måste för att ansluta denna nya handpanel. En passande sådan 

söktes fram med rätt specifikationer, även en komplett kabelanslutningslista gjordes (Se bilaga 2). 

Funktionen hos  den mobila manöverpanelen kommer vara  upp eller ner på antingen Hold eller 

Close samt ett nödstopp. Knapparna har 2 lägen varav den första är riktningen och låg hastighet. 

Sedan trycks knappen in ytterligare och då sätts högre hastighet in för normal drift. 

3.1. Kretsscheman 
 

Tyngden av projektet låg på kretsscheman så mestadels tid lades ner på dessa. När en överblick av 

uppdraget var framställd kunde man se vad som var delaktigt i de behövliga förändringarna. Alla 

kretsscheman granskades och de som skulle ändras plockades fram. Scheman som kom till att 

behöva ändras var de som hade något att göra med knapparna MHS1 Hold och MHS1 Close (se 

bilaga1, figur 1-2), inkluderat nödstoppet,  och utgående ifrån PLC (Programmable Logical Controller, 

styrenheten). MHS1 står för Machine House Controll Station. Funktionen som skulle styras med 

knapparna var vinschningen av respektive två olika vajrar/linor upp eller ner. Alltså två olika knappar 

med två olika lägen vardera. Dessa två olika knappar var namngett som Hold och Close. 

Arbetet med kretsscheman började med att fixa de som hade knapparna, det visade sig bli två 

stycken. En för Hold (se bilaga 1, figur 1) och för respektive Close (se bilaga 1, figur 2). Det som 

ändrades i dessa scheman var först att ett extra block lades till för att få möjligheten att ha en 

alternativ hastighet. Sedan kom det svåra med att få korrekt funktion av tryckknapparna. En 

tryckknapp med två lägen som är återfjädrande är komplicerad att visualisera i ett schema. Stegen 

blev att få en mekanisk förbindelse mellan varje knapp till den alternativa hastigheten men att de två 

olika lägena, upp eller ner, inte var mekaniskt förbundna mellan varandra. Lösningen till detta var att 

rita dit att knapparna upp eller ner var förbundna som en enhet men inte kan påverka varandra. Med 

detta så fick Hold (se bilaga 1, figur 5) och Close (se bilaga 1, figur 6) önskad funktion. 

Förändringen av schemat som innehöll nödstoppet (se bilaga 1, figur 3) var att den skulle kopplas 

vidare ifrån tidigare koppling till den nya manöverpanelen. Nödstoppet förlängdes vidare till den 

extra enheten (se bilaga 1, figur 7). 

En styrsignal ifrån en PLC behövdes för att manöverpanelen skulle få tänkt funktion. Ett PLC med 

lediga anslutningar hittades i ett schema (se bilaga 1, figur 4). De behövliga anslutningarna lades till i 

schemat och blev förbunden med manöverpanelen (se bilaga 1, figur 8). 
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Allt arbete med dessa scheman handlade mycket med att få feedback ifrån inblandad personal om 

det var korrekt och om eventuella synpunkter. När allt var färdigt så var det slutgiltiga att fixa i de 

scheman som hänvisar till någon förändring i något schema. Sidnummerna hos de ändrade scheman 

och deras källor lades till i dessa scheman. Denna typ av dokumenteringen är till för att upplysa om 

vilka scheman som har blivit ändrade och när. 

3.2. Val av kabel 
 

Vid val av kabel så behövdes följande delar beaktas. Kabeln måste vara böjbar och klara av 

mekaniska påfrestningar eftersom den ska vara inkopplad i en rulltrumma. Eftersom att kabeln ska 

vara böjbar behöver den vara gummiisolerad och ha mångtrådiga ledare. Rulltrumman gör det 

möjligt för en person att kunna förflytta sig runt i motorrummet med manöverpanelen i handen. 

Under vintertid blir det kallt i motorrummet därför måste kabeln klara av minst -20° C. Minst 14 

ledare behövdes för att ha 2 spare (oanvända) ledare ifall senare behov. Följande kabel valdes ur 

Elektroscandias sortiment: 

BETAFLAM 145 FLEX (16G1.5) 

Specifikationer: 

• -55° C till +145° C  

• Fartygs- och offshoregodkänd  

• Hög kortslutningstemperatur; +280° C  

• Lödkolvssäker  

• Halogenfri och mycket flambeständig  

• Rökgaser med låg korrosivitet och toxicitet  

• EMC-anpassad 

Betaflam 145 flex (16G1.5) är en kabel med 16 ledare vilket medför att det finns 4 spare. Det fanns 

alternativ med 12 ledare men det var inte önskvärt. Inkopplingen av  kabeln ses i bilaga2, figur9. 
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4. Resultat 
 

Resultatet för projektet uppfyllde de krav som hade satts i frågeställningarna. De ritningar som 

gjordes om går att se i bilagorna. Även blev arbetet godkänt av Stefan Larsson som var elansvarig. 

4.1 Kretsscheman 

Kretsscheman ritades om i AutoCad efter gällande standarder och blev godkända (se bilaga 1). 

4.2 Kabeln och dess specifikationer 
 

Kabeln är flexibel och tålig mot upprepade mekaniska rörelser och temperaturer ner till -55° C. 

Brandsäker som inte orsakar skadlig rök vid eventuell brand samt mångtrådiga ledare. Kabeln valdes 

ur Elektroscandias sortiment. 

4.3 Kabelanslutningslista 

 
Antalet ledare som skulle behövas för hela inkopplingen uppskattades till 12 stycken. Befintliga 

plintar kollades upp och lediga platser fanns tillgodo. Kompletta kabelanslutningslistan, se bilaga2 

figur9.  
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5. Diskussion 
 

Det uppstod problem med att öppna upp ritningarna i AutoCAD då ABB använder en annan 

programvara. Texten vart förskjuten och ej skalenlig. På grund av detta behövde ritningarna 

återställas till den korrekt inställningen. En risk finns fortfarande att ritningarna har några småfel 

däremot är det inget som kan skapa misstolkningar av ritningarna. Ritningarnas skillnad gentemot 

verkligheten skapade ett behov av att dubbelkolla plint- och kabelnumrering för att säkerhetsställa 

skillnaden mellan dessa. En viss skillnad fanns som togs i åtanke i resterande arbete. 
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Bilaga 1  
Föregående schemat av Hold funktionen: 

(Figur 1) 
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Föregående schemat av Close funktionen: 

(Figur 2)  
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Föregående schemat av nödstoppet: 

(Figur 3) 
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Föregående schemat av PLC: 

(Figur 4) 

  



17 
 

Omgjorda schemat för Hold funktionen: 

(Figur 5) 
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Omgjorda schemat för Close funktionen: 

(Figur 6) 
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Omgjorda schemat för Nödstopps funktionen: 

(Figur 7) 
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Omgjorda schemat förPLC: 

(Figur 8)  
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Bilaga 2 
 

Kabelanslutningslistan: 

(Figur 9) 

 

 


