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Förord 
Den avslutande delen i utbildningen maskiningenjör är ett examensarbete på 15 Hp. 

Detta är den slutgiltiga rapporten i arbetet som har pågått under vårterminen 2017 av 

två studenter på maskiningenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad. 

Ett stort tack till Stena Recycling, vår uppdragsgivare, som har varit väldigt drivande i 

projektet vilket har hjälpts oss mycket på vägen. Speciellt Mikael Petersson, vår 

kontaktperson på Stena.  

Vi vill även tacka Paal Group som har gett oss goda råd under projektet och Borins 

som har hjälpt till med konstruktionen av det slutgiltiga konceptet. 

Vi vill tacka Håkan Pettersson som har varit vår handledare under projektets gång 

och hjälpt oss att nå det slutgiltiga resultatet. 

 

Halmstad, 31 maj 2017 

Mattias Sjörén  Patrik Nordlund 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete har gjorts på uppdrag och tillsammans med Stena Recycling. 

Syftet med projektet var att ta fram ett koncept som skulle förhindra stopp i en 

balpress vilket leder till att effektiviteten på arbetsplatsen blir sämre. Det 

identifierades snabbt vad som låg bakom problemet vilket visades sig vara för stora 

wellpapp skivor vilket fastnar mot bakre vägg i balpressen. Arbetet riktades då in på 

att ta fram en aktiv lösning som skulle förhindra att stoppen uppstår. 

Det första som gjordes var att ta fram tänkbara lösningar och skissa ner dem på 

pappret. Detta gjordes innan möten med företagen som är inblandade i projektet för 

att få fram tänkbara lösningar utan någon påverkan från dem och få fantasin att flyta.  

Under intervjuer och möten med företagen presenterades sedan koncepten och ett 

efter ett togs koncepten bort tills ett var kvar som alla var nöjda med. Det valda 

förslaget togs sedan vidare till konstruktionsstadiet där det under vidareutvecklades 

till det slutgiltiga konceptet. 

En stor del av arbetet har skett med hjälp av CAD i design- och konstruktionsstadiet 

för att ta fram en tydlig 3D-modell som visar upp det framtagna konceptet. 

Beräkningar har även använts för att få fram den bästa tänkbara lösningen. 

Examensarbetet har resulterat i ett koncept där det finns en aktiv matning som går 

neråt på motstående sidan från inmatningen till balpressen vilket trycker ner 

wellpappen. Det har tagits fram en komplett modell i 3D-miljö och en 3D-printad 

prototyp i mindre skala. 
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Abstract 
This bachelor thesis has been conducted by order of, and together with Stena 

Recycling. The purpose of the thesis has been to develop a concept to prevent jams 

in a baler for corrugated paper. The root of the problem could quickly be identified 

to the sheets being oversized leading them to get stuck to the back wall of the shaft. 

The thesis was thereby aimed at creating an active solution to prevent jams. 

The work started with generating viable ideas and sketching them to get a visual 

representation. This was made before any meetings with the companies involved in 

the project were conducted, mainly because we didn´t want to be influenced by 

already existing solutions and ideas. 

During following meetings with the companies the suggestions were presented and 

discussed. With the help of these meetings the suggestions could be sorted and 

remove until only one was left. The remaining suggestion was developed to the final 

concept. 

A large portion of the work has been conducted with the aid of CAD-software to 

produce a 3D-model of the concept. Calculations have been made to ensure the best 

solution. The thesis has resulted in a concept consisting of an active feed downwards 

on the opposite side to the inlet which pushes the material down. A model of the 

solution has been produced in a 3D-environment and a scaled model has been 

printed.  
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1. Introduktion 
Nedan presenteras en introduktion till projektet tillsammans med syftet, målet och de 

avgränsningar som sattes upp i starten. 

1.1 Bakgrund 

Över 80 procent av allt förbrukat papper återvinns idag i Sverige, där STENA 

Recycling återvinner papper motsvarande 13000 träd om dagen. Vid så stora volymer 

behövs en effektiv produktion med minimal stopptid. Ett stort bekymmer som finns 

idag är att det blir stopp i övergången mellan transportband och schakt ner till 

balpress, vilket leder till både minskad produktivitet och en stor säkerhetsrisk när 

stoppet ska avhjälpas. Att avhjälpa stopp sker idag manuellt där en operatör helt 

enkelt klättrar in i schaktet och med stor möda sliter loss det som fastnat. Detta trots 

att stor skaderisk föreligger då schaktet är ca tre meter djupt och helt beklätt i stålplåt 

med vassa kanter. De lösningar som finns idag är olika typer av lokala uppfinningar, 

där det oftast varken är speciellt säkert eller effektivt. Gruppen ser därför ett behov 

av att lösa problemet till den grad att operatören aldrig ska behöva hantera stopp i 

matningen. 

Bakgrunden till det här arbetet grundar sig i ett systematiskt och långtgående 

bekymmer med stopp i matningen till en balpress för wellpapp. 

Stoppen leder till en stor säkerhetsrisk för operatörerna, då lösningen av stoppen 

idag sker manuellt genom att klättra in i schaktet som leder ner till pressen och på 

olika sätt lösgöra de pappskivor som fastnat. Detta medför risker där man bland 

annat kan trilla ner de cirka tre meterna till pressen och skada sig.  

En annan aspekt av problemet är den produktionsekonomiska delen där långa 

stopptider leder till minskad effektivitet och därmed minskad lönsamhet i 

produktionen.  

Denna rapport avser att presentera lösningen på problemet.   

1.1.1 Företagspresentation 

Koncernen STENA grundades 1939 med 23-årige Sten Allan Olsson och 

handelsbolaget Sten A Olsson Metallprodukter. Det handlades med järn- och 

metallskrot och rågummi bland annat. 

Verksamheten utvecklades och 1946 köptes det första fartyget. 1972 delades 

verksamheten upp i Stena Metall och Stena Line. 2007 bildades Stena Recycling 

under Stena Metall genom en sammanslagning av fyra olika bolag. Stenasfären har 

idag ca 20500 anställda och omsatte 2014 54 miljarder kronor 
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1.2   Syfte och mål 

Syftet med det presenterade arbetet är att förbättra arbetsmiljön och öka säkerheten 

för de anställda genom att minska skaderisken vid hantering av stopp i balpress, 

alternativt helt avhjälpa stopp om så är möjligt. 

Målet är att skapa en konstruktionslösning som medför att det inte fastnar wellpapp i 

matningen till schaktet. Den kommer att presenteras som en konceptuell 

konstruktion där fokus ligger på att skapa en lösning som är så enkel som möjligt att 

integrera i den befintliga produktionslinjen och som är byggd för att klara av de 

påfrestningar den utsätts för. 

1.2.1 Problemdefinition 

Problemet gruppen står inför är att det vid högt flöde och när stort material hanteras 

ofta blir stopp i balpressen vilket medför en flaskhalseffekt där systemets 

konstruktion idag medför att transportbandet upp till schakt fortsätter mata material 

till stoppet som då blir större och kräver mer tid för att avhjälpas. Detta framför allt 

för att dagens system använder fördröjning från det att de sensorer som idag sitter på 

plats ger utslag tills bandet stannar. Anledningen till detta är att eftersom allt material 

passerar sensorerna hade det varit ohållbart att ha omedelbart stopp på bandet vid 

bruten sensorstråle.  

1.3 Avgränsningar 

För att projektet inte ska bli för stort har en del avgränsningar gjorts och de 

presenteras här. 

Arbetet har begränsats till undersökning och konceptuell konstruktion av en lösning 

för att avhjälpa stopp i matningen till balpress för wellpapp. Fysiska avgränsningen 

blir då naturligt från materialets inträde i linjen fram till där stopp sker i övre delen av 

schaktet. 

Projektet kommer inte innefatta konstruktion av eventuella förstärkningar på 

befintliga komponenter eller stödjande delar utanför "tratten".  

En prototyp kommer inte att göras i fullständig skala då det skulle ta för mycket tid 

och pengar i anspråk i förhållande till projekttiden. Gruppen kommer att ta fram en 

3D-printad prototyp för att visa upp konceptet. 

Elektronik kommer inte att inkluderas i resultatet då det redan finns befintliga 

lösningar på det idag. Det som kommer tas i beaktning är elektronikens positionering 

på produkten. 

1.4  Individuella ansvarsområden/insatser i examensarbetet 

Gruppen har delat upp arbetet genom att den ena medlemmen har fokuserat på 

konstruktion och att skapa ritningsunderlag och den andra har haft fokus på externa 

kontakter och kostnadsberäkning.  

Rapportskrivning och idégenerering har skett i samarbete. 
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2. Teoretisk referensram 
Här beskrivs den teori och de verktyg som ligger till grund för de resultat som har 

uppkommit under projektet. Ett konstruktionsarbete kan innefatta många olika 

ämnesområden som kan vara intressanta och så även i detta fall. Gruppen har 

framför allt arbetat med välkända metoder, men har justerat dem för att passa till 

projektet. 

2.1  Verktyg 

2.1.1 Gantt-schema 

Verktyget är en typ av flödesschema som används till att få en överblick över 

projektets gång och beskriva de olika aktiviteter som ingår. Varje aktivitet i projektet 

listas och kartläggs mot en tidsskala där den verkliga och planerade tiden redovisas. 

Här går det att se hur många dagar, veckor eller månader ska läggas på varje aktivitet 

i processen. 

Fördelar: Med ett Gantt-schema går det att se vilka aktiviter som ska genomföras och 

ett tidsschema som visar hur lång tid varje aktivitet ska ta. Även vilka som är 

ansvariga för de olika aktiviteterna under projektet och hur mycket det kommer 

kosta. 

Nackdelar: Begränsningar är att projekt ofta är mer komplicerade i verkligheten än 

vad som går att se ur ett Gantt-schema. När större företaget använder det i ett stort 

projekt kan personalen tappa helhetsbilden och bara fokusera på sin uppgift.  

 

Figur 1: Exempel på Gantt-schema (Ullman, 2010) 

2.1.2  Benchmarking 

Genom benchmarking jämförs sin verksamhet eller produkt mot andra för att hitta 

förbättringsmöjligheter i sin egen verksamhet. Vare sig det är intern benchmarking 

eller extern benchmarking är det ett utomordentligt arbetssätt för att lära sig av andra 

(Canea 2017). Att stjäla från en person är plagiat, att bli påverkad av många är bra 
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design (Ullman 2010). Innan en benchmarking görs är det viktigt att veta om hur sin 

egen verksamhet fungerar och är uppbyggd på vilket leder till att det blir lättare att 

jämföra med sina egna processer. 

2.1.3  SWOT-analys 

SWOT står för Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities och Threats). En SWOT-analys kan användas på företag, projekt eller 

enskilda produkter för att få en klar överblick över hur det ligger till. Detta ger en 

klar bild över vilka faktorer som kommer att behövas förbättras och utvecklas. 

Styrkor och svagheter är något som går att påverka medan hot och möjligheter 

kommer utifrån genom händelser i omvärlden och kan vara väldigt svårt att påverka. 

En bra utgång vid sin analys är att börja med brainstorming med flera personer 

inblandade som kan säga sina synpunkter (Almi 2017). Sedan sammanställs förslagen 

och de som har störst vikt skrivs upp i de 4 blocken. Efter sin analys är det viktigt att 

bearbeta resultatet på rätt sätt: 

• Behålla och förbättra sina styrkor. 

• Minimera svagheterna. 

• Ta tillvara sina möjligheter. 

• Undvika och förebygga hoten. 

2.1.4  CAD 

Computer-aided-design som det egentligen heter är ett digitalt verktyg som används 

till att skapa 3d-modeller. Styrkan med CAD-program är att man kan skapa komplexa 

och avancerade modeller på ett väldigt noggrant sätt. Verktyget används framför allt 

till att visualisera idéer, detaljer eller hela produkter. Cad tillåter designers att utforska 

flera koncept i 3D snabbare, visualisera mer exakt och eliminera fel från en ingenjörs 

ritning (Bryden 2014). Med hjälp av CAD går det att skapa en modell och visa upp 

hur den kommer att se ut utan att behöva tillverka prototyper.   

 

2.1.5  Brainstorming 

Syftet med brainstorming är att ta fram ett stort antal lösningförslag eller idéer för att 

lösa ett problem. Målet är alltid det samma men det går att använda sig av olika 

metoder för att få fram det. Vad som gör det särskilt bra för användning vid 

grupparbeten är att samtliga deltagare får ta fram sina egna idéer från sin synpunkt 

och infallsvinkel som sedan diskuteras. Det dock viktigt att problemet är formulerat 

rätt då det annars kan uppstå missuppfattningar. De idéer som framkommer 

utvärderas och de förslag som anses bäst lösa problemet tas vidare i arbetet. Då det 

brukar komma fram många idéer hjälper det att  göra enkls skisser för att visualisera 

dem. Reglerna vid brainstorming är få och lätta att följa (Ullman 2010). 
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1. Alla idéer som tas fram ska också skrivas ner. 

2. Ta fram många idéer för att sedan ta upp det muntligt. 

3. Tänk utanför boxen, simpla eller humoristiska idéer kan leda till användbara 

idéer. 

4. Inte utvärdera eller bedöma någon idé utan det ända som ske under 

brainstormingen är genereringen av idéer. 

2.1.6  FMEA 

FMEA står för (Failure Mode och Effect Analysis) och är en metod för ta reda på 

olika samband mellan feltyper och vilka effekter de i sin tur skapar. En bra hantering 

av tidigare erfarenheter, kompetens och tillgänglig data bygger upp en effektiv 

FMEA (Bellgran & Säfsten, 2005). Det finns två olika FMEA det går att dela in i, 

konstruktions- och process-FMEA och både förutsätter ett samarbete i grupp och 

systematiskt arbetssätt. Den används när en befintlig eller ny produkt ska tas fram 

och är ett passande verktyg för att hitta potentiella felrisker (Britsman 1993). FMEA 

presenteras genom fem steg som visar upp olika förhållanden (Ullman 2010) 

1. Identifiera funktionen som är påverkad. 

2. Identifiera felet 

3. Identifiera effekten av felet. 

4. Identifiera felorsakerna eller felen 

5. Identifiera åtgärder. 

2.1.7  KeyShot 

KeyShot är ett fristående visualiseringsprogram för 3D-rendering. Med hjälp av detta 

program går det att ta de 3D modeller som har producerats i ett cad program och 

skapa komplexa och realistiska bilder eller filmer. KeyShot är allt du behöver för att 

skapa snabba, exakta och fantastiska ”effekter” (KeyShot 2017). 

2.1.8  Parvis jämförelse av krav och önskemål 

Denna metod används för att utifrån de krav och önskemål som har tagits fram för 

produkten, identifiera vilka som är viktigast. De krav som är viktigast fokuserar man 

först på och ta resten i den ordning som de hamnar på. Alla krav ska uppfyllas till 

slut för att den ska bli godkänd. Önskemålen behöver inte bli uppfyllda men det är 

positivt om de blir (Olsson 1995). 

Parvis jämförelse är en metod som används till detta. Metoden går ut på att man gör 

två matriser där krav respektive önskemål jämförs och viktas mot varandra.  

I matrisen får kraven olika placeringar beroende på vilken poäng de fick. De krav 

som fick högst poäng är då de mest viktiga att uppfylla. 
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2.1.9 Fem-analys 

Finita element metoden används vid hållfasthetsberäkningar av olika slag, det är en 

effektiv metod som ger direkta visuella resultat över spänningskoncentrationer som 

behöver åtgärdas. FEM är ett modernt hjälpmedel som vävts in i 

konstruktionsprocessen där det historiskt sett använts andra, mer tidskrävande 

metoder för att exempelvis bestämma lämpligt material.  

2.2 Material 

2.2.1  Stål 

Stål är en legering som består utav grundämnet järn och en kolhalt som är mindre än 

2 procent. Beroende på hur stor mängd kol som används i framställningen kan 

önskvärd hårdhet tas fram. Det går även att legera stål med andra ämnen för att få 

fram andra egenskaper, genom att t.ex. tillsätta krom får du fram rostfritt stål. Stål är 

det metalliska material som produceras mest bland annat för att det är relativt billigt 

och går att framställa många olika legeringar (NE 2017). Det finns en mängd av olika 

stål och några benämns här nedan. 

Konstruktionsstål 
Finns i maskinkonstruktioner, tryckkärl, byggnadskonstruktioner m.m. Har en väldigt 

bra kombination mellan seghet, hållfasthet och svetsbarhet (NE 2017). 

Konstruktionsstål har en kolhalt som är under 0,6 procent. 

Verktygsstål 
Verktygsstål har en kolhalt som ligger mellan 0,6 och 1,2 procent. Används för 

framtagning av verktyg till klippning, kallformning och varmformning. Har en högre 

hårdhet, nötningsbeständighet och seghet än de vanligare konstruktionsstålen (NE 

2017). 

Rostfritt stål 
För att det ska kunna räknas som rostfritt stål behövs det en krom halt på minst 10,5 

procent. Har god förmåga att motstå angrepp av vatten och lösningar (NE 2017). 

Tack vare kromet bildas ett passivt skikt på ytan, vilket inte går att se och skyddar 

mot oxiderande miljöer. 

Snabbstål 
Har mycket goda skäregenskaper som det även behåller vid höga temperaturer. 

Används till bearbetande verktyg som borrar, fräsar och brotschar. Stålet får denna 

egenskap genom höga halter av krom, molybden, volfram och kobolt (NE 2017). 

2.2.2  Gummi 

Gummi är ett mjukt material och visar upp väldigt goda elastiska egenskaper. Efter 

belastning åtgår gummit till näst intill sin ursprungliga längd. Framställs genom att 

rågummi först kan utvinnas från mer än 500 olika växter där den viktigaste är 
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gummiträdet (NE 2017). Därefter blandas rågummit med vissa komponenter 

beroende på vilka egenskaper det färdiga gummit ska ha. 

Naturgummi 
Fördelarna med naturgummi jämfört med andra gummisorter är slitstyrkan och 

elasticiteten. Nackdelar men naturgummi är att det är känsligt mot ozon och värme. 

Ett stort användningsområde är bildäck (NE 2017). 

Etenpropengummi 
Är en typ av syntetiskt gummi och består utav två sorter, EPM eller EPDM. EPM är 

en sampolymer av propen och eten och EPDM är en sampolymer av propen, eten 

och dien. Har god elastisk förmåga som andra gummisorter men klara även av både 

lägre och högre temperaturer. EPDM är den mer vanliga metallen och används till 

bland annat packningar, valsbeläggningar och transportband (Andersson & Lidman 

2002).  

2.3  Automatisering 

Det har blivit allt vanligare idag att automatiserade system införs på företag. En stor 

del av tillverkningsprocessen är idag automatiserade där de ofta är sammankopplade 

med löpande band. Redan på 1910-talet var Ford Motor Company tidigt ute med 

detta och lyckades tillverka Ford Model T i större kvantiteter (Taylor 2017). Det gick 

då fortare och billigare att tillverka bilar, vilket i sin tur gjorde att många andra 

företag började med detta i efterhand.  

I många fabriker idag används automatiserade tillverkningsprocesser för tillverkning 

av detaljer (Taylor 2017). För att sedan skapa en mängd olika produkter för 

konsumenter, från elektronik till mat. Dock behövs det en operatör som kan ta hand 

om processen och styra maskinerna för att säkerställa kvalitén vid produktionen. En 

stor del av den automatiserade processen behövs kalibreras och justeras väldigt noga, 

men behöver inte att personer interagerar med processen när det väl är igång (Taylor 

2017). Det är viktigt att se till att transportbandet behåller sin fart hela tiden för att 

kunna tillverka de tusentals standardiserade detaljer som det har kapacitet att göra på 

kort tid. 

Helt automatiserade linjer används inom medicinska forskningsanläggningar och 

livsmedelsanläggningar där produktionen styrs enbart av robotar. I miljöer där 

kontakt med personer är farligt eller där ämnen kan kontamineras av den mänskliga 

närvaron (Taylor 2017). Här används automatiserade maskiner systematiskt i en 

inneslutande miljö för att minimera risken av skada på produkten eller skada på 

personer. Teknikerna jobbar bakom skyddsglas för att kunna se till att högsta kvalité 

nås.  
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Beroende på företagets storlek varierar både den automatiserade processen och 

storleken på de verktygen som används. I tillverkande företag som i bilindustrin 

behövs stora robusta robotar som klara av tunga och stora produkter (Taylor 2017). 

Samtidigt som det kan verkar som att personalen ersätts av robotar för att maximera 

vinsten, visar det att det har minskat felfrekvensen i många industrier och gör det 

möjligt för detaljer att vara mer noggranna. Även en minskning av personskador fås 

fram genom detta (Taylor 2017). 

2.4 Tidigare arbete 

Problemet med att det fastnar wellpapp i schaktet har länge varit ett problem. 

Då de flesta balpressar är uppbyggda på liknande sätt visar detta att inte bara Stena 

har problem med stopp. Tratten är ungefär samma på alla balpressar i denna storlek 

då det är balarna som bestämmer storleken på stupet.  

Samtal med olika aktörer i branschen har visat på ett antal lösningar som är i bruk, 

mer eller mindre tekniska. Det finns dock ingen vedertagen lösning på problemet 

utan de varianter som finns är lokala lösningar med varierande grad av teknisk 

dokumentation. De lösningar som idag erbjuds av pressleverantörer är starkt 

fokuserade på att bearbeta materialet innan det transporteras vidare till schakt och 

press. Framför allt hittas installationer i början av matningen där målet antingen är att 

sprida ut materialet jämt för att undvika stopp, eller att på olika sätt manipulera 

strukturen i materialet för att försvaga det.  

Fram tills idag har mycket av det tidigare arbetet på företaget handlat om, och även 

på andra företag än Stena, ”svanhalsen” (Petersson 2017). Det är den böjen som 

sitter längst upp på bandet där material byter vinkel från att åka uppåt till att åka 

nedåt till tratten (Se bilaga 2). Detta har kommit fram under diverse möten som 

gruppen har haft under projektets gång och det har då fokuserats på vilken vinkel 

”svanhalsen” borde ha. Resultatet av detta har lett till förbättringar men de aldrig 

kommit fram till en lösning som tar bort stoppen helt och hållet.  

2.5 Befintlig tratt och modul 

Tratt och modul har gruppen fått ifrån respektive företag i form av ritningar eller i 

CAD-miljö. Det är dessa komponenter som gruppen kommer att modifiera. 
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Tratt 

 

Figur 2: Befintlig tratt 

Ritningar på tratten kommer ifrån Paal group vilka är konstruktörerna till hela 

balpressen. Tratten sitter längst upp på balpressen och det är där materialet kommer 

in och den befintliga tratten har detta utseendet. Den är väldigt lätt konstruerad men 

tål mycket stryk vilket den behöver kunna göra i denna miljö. Har en tjocklek på 

5mm och är gjord av konstruktionsstål. Hålet för serviceluckan som finns på 

baksidan är 700x700mm vilket gör att det går att få en översiktsbild på hur stor hela 

tratten är. Trattens konstruktion gör det möjligt för gruppen att göra stora 

modifieringar, men ändå behålla funktionaliteten och tillräcklig styrka i 

konstruktionen. För det mesta är det bara wellpapp och papper som behandlas i 

denna balpress. Den ska ändå vara konstruerad så att eventuella oväntade material 

inte skall orsaka skador, det händer att det kommer med saker som inte ska vara där 

som t.ex. en cykel (Petersson 2017) vilket den också ska klara av. 
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Modul 

 

Figur 3: Befintlig modul 

Dimensionerna på modulen har gruppen fått ifrån Borins AB. De är tillverkarna av 

transportbandet som Stena använder sig utav idag till att förflytta materialet upp till 

tratten. Modulen på bilden ovan är inte en del av deras befintliga transportband, utan 

en exempelbild för att visa grunden för arbetet i det här projektet. Detta är en modul 

som är ca 3m och som kan sammankopplas med flera moduler för att kunna 

användas till längder upp mot 30m eller mer. Den har med medbringare i mitten av 

modulen för att bandet inte ska sjunka ner för mycket och det inte ska bli för mycket 

tyngd på valsarna. 
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3.  Metod 
I följande stycke redovisas för de metoder och vilken metodologi som har använts. 

3.1  Metoddiskussion 

När det gäller konstruktionsarbete finns det flera metoder som går att följa för att nå 

det uppsatta mål som har tagits fram vid projektets början. Det går även att 

kombinera olika metoder då de kan skilja en del mellan dem och ta fram det som är 

nödvändigt för uppgiften i fråga. Arbetet har strukturerats upp fritt av gruppen men 

en del verktyg har använts då det var relevant för projektet. Metoderna valdes med 

hjälp av kännedom från tidigare kurser där de har använts. 

Utav tidigare projekt vet gruppen att Olssons (1995) metod fungerar bra vid 

konstruktionsarbete och är väl använd sedan innan.  

3.2  Metodologi 

Under arbetets gång har två väl beprövade metoder för framtagning av 

konstruktioner, Ullmans (2010) metod och Olssons (1995) metod, studerats. Olssons 

(1995) metod är den som gruppen har mest kunskap om och är lämpad till detta 

konstruktionsarbete och därför har den använts som huvudmetod att utgå ifrån. Då 

detta projekt är mer en omkonstruktion än att ta fram en helt ny produkt har 

gruppen också tagit del av Ullmans (2010) metod vilket har använts mer som en 

uppslagbok för att få mer information.  

3.2.1 Principkonstruktion 

I principkonstruktionsfasen av Olssons metod behandlas förberedande steg för 

konstruktionsarbete. 

De steg som följs är följande: 

A. Produktdefinition 

I denna del definieras produktens del- och huvuduppgifter, produktens 

tänkta användare, förhållandet mellan produkten och människa och den 

tänkta plats eller miljö där produkten ska användas. Även vilka enheter som 

kan ingå i produkten behandlas. 

B. Produktundersökning och kriterieuppställning 

I produktundersökningen tittar man framför allt på eventuella redan 

existerande lösningar liknande den projektet ska behandla. 

Kriterieuppställningen består av att det formuleras krav och önskemål på den 

tänkta produkten. Dessa kriterier ordnas och sorteras genom att man 

klarlägger samband mellan dem, avvägning av de olika kriteriernas prioritet 

och rangordning och fastställande av lämpligt antal kriterier och dess 

omfattning. 
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C. Framtagning av produktförslag 

I det här steget är målet att ta fram ett antal principiella förslag som uppfyller 

projektets uppgift. Dessa presenteras ofta visuellt med hjälp av enklare 

skisser.  

D. Utvärdering av produktförslag 

De förslag som togs fram i föregående steg jämförs med de uppställda 

kriterierna och sållas bort så att det förslag som uppfyller kriterierna bäst kan 

presenteras. 

E. Presentation av valt produktförslag 

Det förslag som valts i tidigare steg utarbetas och presenteras med en 

principskiss. Eventuellt skapas en produktmodell. Förslaget ställs även mot 

kriterieuppställningen och utvärderas. 

3.2.3 Primärkonstruktion 

Primärkonstruktionsfasen är den naturliga fortsättningen när projektet tagit sig 

igenom principkonstruktionen. Här fortsätter utvecklingsarbetet och målet är att 

"åstadkomma en primär, preliminärt användningsriktig produkt" (Olsson, 1995) 

1. Produktutkast 

I produktutkastet ska det fastställas vilka huvudsakliga delar som ska ingå i 

produkten, det ska även definieras hur delarna förhåller sig till varandra.  

Det ingår även i denna fas att ge en grov uppskattning av produktens 

dimensioner för att ge en uppfattning om utrymmesbehov. Eventuell 

anpassning till omgivande konstruktioner ska också presenteras. Det är 

lämpligt att i denna fas presentera ett visuellt utkast, mer detaljerat än skissen 

från principkonstruktionen, med fördel skalenligt och med riktig vyplacering. 

2. Komponentval 

I detta steg behandlas de komponenter som ska ingå i produkten. Det 

definieras vilka komponenter som är färdiga "standarddelar" och vilka som 

behöver antingen specialbehandling eller hel nykonstruktion.  

3. Detaljkonstruktion 

I detaljkonstruktionen bestäms varje detaljs utformning, material och 

uppbyggnadssätt. 

Det kontrolleras om varje komponent uppfyller de krav som ställs gällande 

bland annat belastning.  

4. Produktsammanställning 

Med resultatet från detaljkonstruktionen utarbetas en sammanställning av 

produkten. Syftet är att kontrollera hur komponenterna förhåller sig till 

varandra och att visa produktens uppbyggnad. Det är även i det här steget 

som den slutliga kontrollen mot kriterieuppställningen sker. 
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3.3  Förberedelser och insamling av data 

En första observation av arbetsplatsen genomfördes för att få en inblick över hur 

arbetsprocessen gick till. Balpressen gick gruppen igenom noga för att direkt kunna 

hitta förbättringar. Platsen där stoppen inträffade undersöktes fram för allt för att få 

en tydlig bild över problemet och få idéerna att flöda.  

För att få fram den tid som faktiskt försvinner på grund av stoppen fick gruppen 

tillgång till en tidtabell där relevant information fanns. En sammanställning av tiden 

togs fram för att få en tydligare bild över hur effektiv balpressen är (Se bilaga 3). Här 

går det att se att medel ligger runt 67 procent effektiv körning av balpressen och om 

de oplanerade stoppen skulle försvinna kan det bli upp emot 80 procent. 
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4. Resultat 
Projektet påbörjades med att en projektbeskrivning skrevs efter besök på företaget 

Stena Recycling och möte med uppdragsgivaren för att definiera problemställningen 

och projektets mål. 

Syfte och mål definierades för examensarbetet för att kunna starta projektet. Efter att 

gruppen definierade syfte och mål gjordes ett Gantt-schema för att kunna planera 

och följa tiden under projektets gång (Se bilaga 4). 

4.1  Presentation av resultatet från principkonstruktionen: 

4.1.1 Produktdefinition  

De enheter som kan ingå i den blivande produkten är svåra att ta fram, då funktionen 

som produkten ska utföra inte är bestämd, utan konceptuellt definierad som ”ska 

lösa stopp”. Produktens huvuduppgift kan därför bli antingen att lösa stopp efter att 

de uppkommit, eller att helt motverka att det blir stopp. I det här fallet är det även 

önskvärt av säkerhetsskäl att så lite inblandning som möjligt ska behövas från en 

operatör, varvid fördelningen mellan människa och produkt lutar långt åt produktens 

håll.  

Produkten är tänkt att användas inbyggd i en balpress för wellpapp som en del i 

matningslinjen. Kringliggande miljö är en betongbyggnad med stora öppningar ut i 

det fria. De som kommer komma i kontakt med produkten är de operatörer som 

dagligen arbetar vid pressen, samt eventuell servicepersonal vid underhåll och 

reparation av produkten eller kringliggande delar.  

Vad gäller de ekonomiska förhållandena är målet att produkten skall betala sig själv 

genom ökad produktivitet, helst efter första årets användning. 

4.1.2 Produktundersökning och kriterieuppställning 

Samtal med olika aktörer i branschen har visat på ett antal lösningar som är i bruk, 

mer eller mindre tekniska. Det finns dock ingen vedertagen lösning på problemet 

utan de varianter som finns är lokala lösningar med varierande grad av teknisk 

dokumentation. De lösningar som idag erbjuds av pressleverantörer är starkt 

fokuserade på att bearbeta materialet innan det transporteras vidare till schakt och 

press. Framför allt hittas installationer i början av matningen där målet antingen är att 

sprida ut materialet jämt för att undvika stopp, eller att på olika sätt manipulera 

strukturen i materialet för att försvaga det.  

Efter detta gjordes en kriterieuppställning efter vad gruppen har fått reda på genom 

de olika aktörerna. Då gruppen aldrig fick några krav och önskemål från 

uppdragsgivaren togs egna fram som de ansåg vara relevanta för projektet utan 

direktiv från uppdragsgivaren. Kännedom om befintlig produktionslinje och 

omgivande miljö underlättade framtagningen av kriterier. En parvis jämförelse av 
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kriterierna genomfördes också för att gruppdeltagarna skulle få se vilka krav och 

önskemål som hade störst betydelse. (Se bilaga 5) 

4.1.3 Framtagning av produktförslag 

För att komma fram till ett produktförslag genererades ett antal idéer som är 

presenterade här nedan, de jämfördes dels med de krav och önskemål som ställdes 

upp i förra steget, och dels med de erfarenheter och tankar gruppen samlat på sig 

under möten och samtal med olika aktörer i branschen. Visualisering av framtagna 

koncept kan ses i (Se bilaga 6). 

Kapa stort material innan pressning: 

Den här lösningen innebär att man förbehandlar materialet genom att dela det i 

mindre bitar för att motverka stopp. Går att göra det antingen för hand eller genom 

en maskin som sitter innan balpressen. 

Press uppifrån: 
Den här lösningen innebär att en anordning monteras ovanför schaktet och pressar 

nedåt vid stopp. Lösningen hindrar inte stopp från att inträffa utan det är istället ett 

automatiskt sätt att ta bort stoppen på. 

Matning motstående transportband: 
En lösning där schaktväggen motstående transportbandet modifieras med någon 
slags aktiv matning nedåt, t.ex. ett vertikalt transportband. Målet med denna lösning 
är att stopp aldrig ska kunna inträffa.  
 

Klä i material med låg friktion: 
Den här lösningen utgår från att schaktväggarna kläs i ett material med låg 
friktionskoefficient, t.ex. teflon.  
 

Annan vinkel på väggen motstående transportband: 
Tanken här var att vinkla ut den översta delen av schaktväggen motstående 
transportbandet för att det lättare ska falla ned. Då det är stupets storlek som göra att 
stopp uppstår hade detta gett wellpappen mer tid att vända sig och falla ner lättare. 
 
Valsa materialet innan det matas till schakt: 
Tanken med den här lösningen är att genom att valsa materialet och då 

förhoppningsvis pressa sönder strukturen göra materialet mjukare och mindre 

benäget att fastna.  

4.1.4 Utvärdering av produktförslag 

Efter samtal med aktörer som har lång erfarenhet i branschen och som har sett 

många olika typer av lösningar kunde gruppen enkelt sortera bort de idéer som det 

visade sig redan har testats där erfarenheten säger att de inte fungerar 

tillfredsställande. En annan stark faktor som spelat in i urvalsprocessen är önskemålet 

om att inte bara öka säkerheten för de anställda utan även minimera (helst eliminera 
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helt) stopptiden och därmed öka produktiviteten. Detta ledde till en aktiv lösning 

som är utformad för att helt förebygga de stopp som i dagsläget skapar stora 

bekymmer och långa stopptider.  

4.1.5 Presentation av valt produktförslag 

Det koncept som till sist valdes blev ”Matning motstående transportband” med ett 

transportband vertikalt monterat som täcker hela bredden av schaktväggen 

motstående sidan där transportbandet kommer upp. 

Grunden till att just denna lösning valdes framför allt ökad säkerhet för operatören 

då risken för stopp som medför riskfulla operationer helt försvinner, men även för 

ökad produktivitet. 

4.2 Primärkonstruktion 

Produktens huvuduppgift är att motverka stopp i matningen till en balpress för 

wellpapp. Detta sker genom ett lodrätt monterat transportband som aktivt matar ner 

material som kommer via transportör in till schaktet som leder ner till pressen. 

Produkten består av ett antal delar som sammansatta uppnår den önskade 

funktionen. Huvuddelarna är: Tratt, transportband och servicelucka.  

Produkten kommer initialt användas i Sverige på återvinningsanläggningar som 

hanterar wellpapp. Produktens användare kan begränsas till de operatörer som 

använder balpressen och eventuell servicepersonal. Uppdraget var i grunden att 

effektivisera borttagningen av stopp i matningen, detta utvecklades dock under 

projektets gång till att helt motverka att stopp uppkommer. Uppdragets utveckling 

har lett till nya tankesätt hos projektgruppen och då målet blev tydligare med tiden 

har en lösning kunnat arbetas fram i samarbete med uppdragsgivaren Stena 

Recycling. 
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4.2.1 Produktutkast 

 

Figur 4: Första produktutkast 

Produktens huvuddelar är: 

• Tratt 

• Transportband 

• Servicelucka 

De modifieringar som är gjorda på tratten är förflyttning av hålet för serviceluckan 

till en av sidoväggarna samt upptagandet av ett stort hål i bakre väggen för att ge 

plats åt transportbandet som kommer husera där. 

Transportbandet har modifierats för att passa konstruktionen genom att bandet och 

alla med bandet anslutna delar har flyttats i förhållande till ramen.  

Detta för att bandet ska ligga i samma plan som trattens vägg för att motverka att 

material fastnar sidan om bandet.  

Serviceluckans konstruktion är oförändrad, den får bara en ny placering på tratten. 

Där det stora konstruktionsarbetet sker i transportbandet med alla dess ingående 

delar. Hur varje del behandlas framgår av figur 3 under Komponentval. 
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Produkten yttermått är: 1995*1190*2350mm (B*D*H). Måtten valdes med hänsyn 

till omgivande konstruktion och den inbyggnad som kommer ske. 

Avvikande mått finns på transportbandet som kommer sticka ut på baksidan av 

konstruktionen, cirka 200mm. Produkten kommer byggas in i en befintlig 

konstruktion/produktionslinje där den sitter mellan materialets inlopp till balpressen 

och schaktet som leder ner till pressmekanismen. 
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4.2.2 Komponentval 

En analys av ingående delar genomfördes enligt följande tabell: 

 
Tabell 1: Komponentval 

Eftersom gruppen varit i nära samarbete med en befintlig leverantör av 

transportband gjordes inga djupgående sökningar efter komponenter utan 

standarddelar valdes och applicerades på konstruktionen. De delar gruppen 

konstruerat är i huvudsak grundade på standardkomponenter som modifierats för att 

passa vår applikation.  

Samtliga fästelement och lager som använts i projektet är standardkomponenter vars 

källa (Se bilaga 7). 

Val av material: 
Allt material i transportbandet är valt i samarbete med Borins AB och med hjälp av 

deras långa erfarenhet i branschen.  Det genomfördes undersökningar om vilka 

material som är lämpligast till konstruktionen där gruppen letade efter ett stål som 

passar till konstruktionen. Konstruktionsstål visade sig vara det stål som passar bäst 

till konstruktionen bland annat tack vare den goda svetsbarhet som materialet har. 
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Det är inte många delar som kommer att behöva svetsas i detta projekt men i det 

fortsatta arbetet kommer det att behövas.  

Då det är modifieringar som har gjorts på stora delar av detaljer tyckte både 

projektgruppen och Thomas Hagström (konstruktör på Borins AB) att det var 

lämpligt att använda samma sorts konstruktionsstål som de använder sig utav idag. 

De använder sig av konstruktionsstål S335 till den största delen av detaljerna i deras 

modul. S står för konstruktionsstål (structural steel) och 335 är att sträckgränsen inte 

får vara mindre än 335 MPa. Det är viktigt att stålet inte deformeras plastiskt under 

användning av modulen då det skulle förstöra konstruktionen och göra den 

oanvändbar. 

Till bandet som sitter runt modulen och har hand om matningen kommer 

etenpropengummi EP400 att användas. Under projektet har inte en korrekt 

utformning av bandet skett då projektgruppen inte har tillräckligt med information 

för att skapa en till rätt storlek. Utan det har skapats en i CAD för att få en bild över 

hur det kommer att se ut. Material har ändå valts ut då det kommer att tillhöra den 

slutgiltiga modulen om det kommer att genomföras. Det är flera faktorer som avgör 

hur bandet är utformat bland annat då det ska spännas hårt runt valsarna.  

Material i tratt och servicelucka är likvärdigt med det tillverkaren av balpressen 

använder. För att få mer information om vilket material som används till alla detaljer 

(Se bilaga 8). 

4.3 Produktsammanställning 

Nästa steg var att se till att alla krav som var möjliga att uppnå faktiskt uppnåddes. 

En sammanställning gjordes för att få en klar bild över hur det gick. (Se bilaga 9) 

Här går det att se att alla krav uppnåddes förutom IP-klassningen och CE-märkning. 

CE-märkning har inte gjorts då gruppen valde att avgränsa det från projektet. 

Befintlig utrustning är CE-märkt och den leverantör av transportband gruppen haft 

kontakt med utför all dokumentation som krävs för CE-märkning av sammansatt 

maskin. IP-klassningen blev näst intill fullföljd då alla detaljer i den modifierade 

konstruktionen kommer att vara inkapslade. Motorn dock som det inte finns mycket 

information om inte vet gruppen om den är IP-klassad men gruppen antar att den 

borde vara det då den har använts till tidigare transportband. 

4.3.1 FMEA 

En FMEA för konstruktionen genomfördes där resultatet finns att återfinnas (Se 

bilaga 10). Modellen ger en bra överblick över de risker och brister som finns i 

projektet, vilket leder till att de kan motverkas innan de uppstår. 



21 
 

4.3.2 FEM-Analys 

En FEM-analys har genomförts på tratten för att se om den klarar av 

modifieringarna som har gjorts (Se bilaga 11). De krafter som har använts i 

analyserna är godtyckliga då det inte finns några mätdata som påvisar vilken kraft 

som objekten tar upp. Krafterna som användes är högre än vad som kommer att 

inträffa på riktigt då gruppen vill ha en hög säkerhetsfaktor. 

4.3.3 Slutgiltigt koncept 

 

Figur 5: Slutgiltigt koncept 

Det slutgiltiga konceptet presenteras visuellt här ovan.  

Det är en modifiering av den befintliga tratten där den största skillnaden är 

tillkomsten av ett vertikalt monterat transportband i bakre väggen. 

Tanken bakom transportbandet är att det skall se till att eventuella stopp ska hinna 

matas ned i schaktet innan mer material hinner matas fram och kila fast i befintligt 

stopp.  

Konceptet medför också en vidare automatisering av produktionen, vilket naturligt 

leder till färre manuella arbetsmoment för operatören och därmed bidrar till ökat 

välmående bland de anställda. Ökad automatisering har blivit mer aktuellt de senaste 

åren för att klara av det ökande hotet från låglöneländer dit många väljer att flytta sin 

produktion på grund av de förhållandevis höga personalkostnaderna i Sverige.   
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5. Diskussion 
Här presenteras den diskussion som har genomförts om arbetet. 

5.1 Resultatdiskussion 

Den slutliga produkten som det här projektet resulterar i borde ha funnits för länge 

sedan. Det är inga nya material eller speciellt nytänkande konstruktionslösningar som 

presenteras, utan beprövade metoder och komponenter som används på ett nytt sätt 

för att väsentligt minska olycksrisken i en generellt farlig och riskfylld bransch med 

tungt maskineri och tuff arbetsmiljö.  

Säkerheten på arbetsplatser utvecklas ständigt och många företag ligger idag i 

överkant av vad lagar och föreskrifter kräver. Trots detta arbetar man fortfarande 

manuellt med problemet som det här projektet är fokuserat på, med risk för fall- och 

krosskador som följd. 

  

Gruppen ser även begränsningar med att arbeta med en uppdragsgivare utan teknisk 

bakgrund på ett företag där fokus inte är konstruktion eller annan typ av tekniskt 

arbete. Detta medförde lärdomar i hur man får kontakt med leverantörer av olika slag 

och därmed hur man kan arbeta för att nå rätt personer och få svar på frågor man 

inte visste att man hade. 

5.2 Metoddiskussion 

Metoderna som använts är även de beprövade och bevisade många gånger om, så 

även i detta projekt. De är i vissa fall även märkbart föråldrade, speciellt Olssons 

metod vad gäller princip- och primärkonstruktion anser gruppen vara i grunden 

användbara. De faller dock på att utvecklingen och sättet vi söker information på har 

utvecklats enormt sedan de skrevs och det blir därför svårt att följa dem slaviskt utan 

att vara bakåtsträvande i sin informationssökning. Även om upplägget och ordningen 

de olika delarna utförs i uppfattas som bra och välgenomtänkt brister det i många 

delar. 

De modeller som återfinns i rapporten har varit till stor hjälp för arbetet och känns 

relevanta för den här typen av projekt.  

5.3 Kritisk granskning 

 

Det presenterade projektets sociala effekter på direkt berörda parter kan vara positiv 

i bemärkelsen att det minskar stress på arbetsplatsen. En annan positiv effekt är att 

ett orosmoment försvinner från det dagliga arbetet.  

Konceptet som det här projektet presenterar som resultat skulle innebära en 

effektivisering av produktionen som helt eliminerar oplanerad stopptid. Detta 

medför att produktionstakten kan ökas och ger därmed större vinst. 
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Färdigställandet och installationen av konceptet innebär självklart en investering för 

uppdragsgivaren men pay-off tiden blir förhållandevis kort med tanke på hur mycket 

produktionstakten ökar.  

Miljömässigt kan projektet ses som en del för att förenkla återvinningsprocessen av 

wellpapp, där behovet ständigt ökar. På detaljnivå bidrar produkten självklart till en 

negativ miljöpåverkan då den behöver oljor och andra smörjmedel för att fungera, 

samt den el som går åt för att driva bandet. 

Arbetsmiljön för operatörerna som verkar runt maskinen blir avsevärt mycket bättre 

då en stor skaderisk har eliminerats. De sparar även energi då de slipper springa upp 

och ner för att lösa stoppen. 

Säkerhetsaspekten är alltid viktig när arbetsmiljö behandlas och har varit en ledstjärna 

i projektet. 

Eventuella negativa faktorer skulle vara en ökning av bullernivån i lokalen. 

5.4 Förslag till fortsatt arbete 

För att slutföra projektet och göra produkten färdig för tillverkning och installation 

finns det en del steg som behöver genomföras. Dessa är framför allt arbetet med CE-

märkning av den sammansatta maskin som blir resultatet av att projektets produkt 

installeras. Det finns även en poäng i att fortsätta arbeta med de olika material som 

ingår i produkten, både ur hållfasthets- och miljöperspektiv. Det finns självklart 

också ett oändligt arbete med att minska risker och öka säkerheten för anställda som 

bör ske kontinuerligt på alla arbetsplatser. 

Det finns även en del konstruktionsarbete kvar, framför allt med de komponenter 

som ligger utanför tratten. Det kan vara stödbalkar, omkonstruktion av trappan som 

leder upp till luckan, eller detaljer i infästningen till övriga maskineriet. Även någon 

slags skyddsbur behöver tas fram för baksidan av bandet. Gruppen har genomfört 

projektet med dessa delar i åtanke, och har därför lämnat plats för eventuell 

komplettering av den befintliga konstruktionen. 
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6. Slutsatser 
Gruppen har kommit fram till ett färdigt koncept som hade kunnat fullföljas om man 

väljer att färdigutveckla konceptet. Projektets mål har ändå blivit uppfyllt då en 

potentiell lösning till problemet har tagits fram för att minimera stoppen.  

Fördelarna med den framtagna konstruktionen är att det ska gå att få stoppen att 

upphöra helt eller i alla fall minimera dem. Det blir en säkrare arbetsmiljö tack vare 

att de inte behöver ta sig in i stupet och ta bort stopp. En stor del av konstruktions 

består av delar som är lätta att tillverka då delarna redan finns i andra dimensioner. 

Nackdelar är att det kommer bli ytterligare ett automatiserad band till balpressen som 

kommer att dra el. Det blir svårare att underhålla och om de skulle behöva ta sig in i 

stupet. 

För att se till att konstruktionen faktiskt fungerar i praktiken hade en fullskalig 

prototyp behövts tagit fram. Detta har inte kunnat ske under projektets gång utan det 

kommer Stena själva att behöva ta fram om de väljer att fortsätta med konceptet.  
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Bilaga 1 

En SWOT-analys genomfördes efter halva tiden över projektet för att se hur 

gruppen låg till och presentera det för andra projektgrupper. 
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Bilaga 2 

Här visas en bild över vart svanhalsen sitter på bandet. Det som representeras på 

bilden sitter i verkligheten fyra meter ovanför marken. 
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Bilaga 3 

Sammanställning av stopptiden som projektgruppen fick i början av projektet. Det 

tar med 43 veckors tidsschema. 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 

 

Önskemål: 
Energieffektiv: 

En energieffektiv produkt är önskvärd av många anledningar, men framför allt för att 

det bidrar till dels en lägre driftskostnad men även lägre miljöpåverkan. 

Långa serviceintervall: 

Långa serviceintervall leder till både minskade stopptider och lägre driftskostnad. 

Användarvänlig: 

En lättanvänd produkt är önskvärt då det kräver mindre utbildning av personalen 

samt att risken för mänskliga fel minskar. 

Lång livslängd: 

En produkt med lång livslängd leder till nöjda kunder och ett gott rykte. 

Hög servicebarhet: 

Om åtkomsten till de olika delarna som kräver service är god leder det till bättre 

arbetsmiljö för servicepersonal, minskade stopptider för produktionen och lägre 

servicekostnader då tidsåtgången blir lägre.  

Förklaring/komplettering av kriterier: 

A. IP-Klass: Eftersom miljön produkten kommer användas i är förorenad av 

mycket damm ska produkten klara av krav motsvarande IP-klass 5X.   

B. Ökad säkerhet: Handlar framför allt om huvudkravet att genom att slippa 

handpåläggning vid stopp minska olycksrisken, men även att skydda rörliga 

delar i den nya konstruktionen. 

C. Minskad stopptid: Sätts i direkt förhållande till uppdraget med ökad 

produktivitet, och har med tiden utvecklats till att helt motverka stopp. 
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D. CE-kompatibel: Produkten betraktas som en maskin och skall därför CE-

märkas. 

E. Temp -20 - +50: Produkten kommer användas i en utemiljö och skall fungera 

i alla årstider. 

F. PLC-kompatibel: För integration med befintligt system ska drivningen kunna 

programmeras via PLC. 

G. Kompabilitet med befintlig maskin: Mått och formfaktor anpassas efter 

befintlig produktionslinje. 

H. Låg bullernivå: Produkten ska påverka arbetsmiljön så lite som möjligt, därför 

skall bullernivån ej överstiga dagens värden. 

I. Minimal operatörsinverkan: I linje med uppdraget skall produkten kräva så 

lite inverkan från operatör som möjligt, både på grund av effektivitet och av 

säkerhetsskäl. 

 

 

 

Viktning av krav: 
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Viktning av önskemål: 
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Bilaga 6 

Här presenteras en visuell bild över varje konceptförslag med följande fördelar och 

nackdelar. 

Press uppifrån: 

Fördelar: När stopp har uppstått går det att 

få bort det genom en automatiserad 

funktion istället för manuellt. Blir säkrare 

för de anställda då de inte behöver ta sig in 

till tratten. 

Nackdelar: Även fast det blir säkrare när 

stopp inträffar behövs det fortfarande 

uppstå stopp för att lösningen ska kunna 

användas. Vilket leder till att effektiviteten 

på företaget inte kommer att bli mycket 

bättre. 

 

 

Matning motstående transportband: 

Fördelar: Blir en aktiv matning som 

kommer att förhindra stopp från att 

inträffa. Ökar både säkerheten för de 

anställda och effektiviteten på 

arbetsplatsen. 

Nackdelar: Blir en stor konstruktion som 

kommer belasta tratten på baksidan. 

Kommer att dra en del el vilket kan öka 

kostnaderna och det blir svårare att serva 

balpressen. 
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Klä material med låg friktion: 

Fördelar: Då stoppen uppstår när 

wellpappen fastnar mot väggen kommer 

det inte att inträffa då de inte får något 

fäste tack vare materialet som sitter på 

väggen. 

Nackdelar: Det blir stora krafter i tratten 

vilket leder till att materialet kommer att 

slitas ner och får bytas ut ofta. Detta gör 

då att nya stopporsaker uppstår. 

 

Annan vinkel på väggen motstående transportband: 

Fördelar: En stor orsak till att materialet 

fastnar är storleken på tratten. Detta gör 

att tratten blir större och materialet har 

mer rum att falla ner vilket gör att det inte 

fastnar. 

Nackdelar: Då vinkeln mot väggen blir 

lutande kan för stora wellpapp skivor 

fastna mycket lättare då de också kommer 

in med en lutning. Det blir även osäkrare 

för personalen då det blir lättare att falla in 

i tratten. 

Valsa materialet innan det matas till schakt: 

Fördelar: Materialet blir både lättare att 

transportera på bandet och att åka in till 

tratten. En sämre struktur på materialet 

gör att om det skulle fastna kommer det 

inte kunna hålla upp mycket material innan 

det lossnar av sig själv. 

Nackdelar: Svårt att förverkliga. Tar stor 

plats och låter mycket. Drar mycket energi 

och får ut väldigt lite kraft. 

 



36 
 

Bilaga 7 

Nedan finns länkarna till McMaster-Carr Supply Companys hemsida där ritningar 

och detaljer finns om varje fästelement som har tagits därifrån. Det är ett 

amerikanskt företag som specialiserar sig på att leverera produkter för industrin.  

https://www.mcmaster.com/#91287a137/=17u53h9. Skruv M6 – 50st 

https://www.mcmaster.com/#92010a428/=17u54ml. Lutad skruv M6 – 75st 

https://www.mcmaster.com/#91828a251/=17u55il. Mutter M6 – 125st 

https://www.mcmaster.com/#93475a250/=17u55zg. Bricka M6 – 175st 

https://www.mcmaster.com/#91287a152/=17uj8mg. Skruv M8 – 16st 

https://www.mcmaster.com/#91828a410/=17uj9vb. Mutter M8 – 32st 

https://www.mcmaster.com/#93475a270/=17ujajw. Bricka M8 – 48st 

https://www.mcmaster.com/#93805a363/=17ujb2w. Gängad stång M8 – 4st 

https://www.mcmaster.com/#91292a228/=17ujbwn. Skruv M12 – 16st 

https://www.mcmaster.com/#91828a420/=17ujc64. Mutter M12 – 16st 

https://www.mcmaster.com/#93475a290/=17ujchy. Bricka M12 – 32st 

https://www.mcmaster.com/#7928k67/=17ujcqz. Lager – 4st 
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Bilaga 8 

• Tratt – Tratten är gjord av stålplåt i materialet konstruktionsstål med 

förstärkningar i infästningspunkterna. 

• Transportband - Transportbandet är gjort i gummimatta där vinkeljärnen är 

fästa med ett plattjärn på baksidan. Både vinkeljärnen och plattjärnen är av 

etenpropengummi (EP400 8mm). 

• Motor - Motorn är en standarddel och är tillverkad i gjutjärn. 

• Lagerfäste (övre och undre) - Lagerfästena är tillverkade i stålplåt. 

• Vinkelplåt (hållare och spännare) - Vinkelplåten är tillverkad i 

konstruktionsstål (S335). 

• Fästplåt - Fästplåten är tillverkad i konstruktionsstål (S335). 

• Servicelucka - Serviceluckan är tillverkad i 5mm tjock stålplåt. 

• Skyddsplåt - Skyddsplåten är tillverkad i konstruktionsstål (S335). 

• Lager med lagerhus. - Lagerna är standarddelar tillverkade i stål, lagerhusen är 

i gjutjärn. 

• Drivrullar - Drivrullarna är tillverkade i valsad plåt av konstruktionsstål 

(S335). 

• Axlar - Axlarna är tillverkade i konstruktionsstål (S335). 

• Sidobalk - Sidobalkarna är tillverkade i konstruktionsstål (S335). 

• Tvärbalk - Tvärbalkarna är tillverkade i fyrkantsprofil av konstruktionsstål 

(S335). 

• Bakre tvärstöd - Bakre tvärstödet är tillverkat av konstruktionsstål (S335). 

• Medbringare - Medbringarna är tillverkade i fyrkantsprofil av 

konstruktionsstål (S335). 

• Beläggning medbringare - Beläggningen på medbringarna är av vulkaniserat 

gummi. 

• Fästelement (skruv, brickor, muttrar) – Samtliga fästelement är tillverkade i 

rostfritt stål. 
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Bilaga 9 

Syfte: Öka säkerhet och produktivitet. 

Stoppen och de riskfyllda operationerna för att lösa stopp är helt bortbyggda, syftet 

är därmed uppnått. 

Krav: 

A. IP-klass 

Samtliga ingående känsliga delar är kapslade, motorn är inte IP-klassad men 

gruppens bedömning är att motorns klassning motsvarar IP-klassen som 

kravet innefattar. 

B. Ökad säkerhet 

Behovet för handpåläggning på grund av stopp är eliminerat, och den nya 

modulen är utrustad med skyddsplåtar för samtliga rörliga delar. 

C. Minskad stopptid 

Stopptiden med materialstopp som grund är helt eliminerad. 

D. CE-kompatibel 

Tidsåtgången för att göra en fullständig CE-märkning var för stor för 

projektet, därmed är kravet ej uppfyllt. 

E. Temp -20 - +50 

Samtliga ingående delar är verksamma inom det angivna intervallet. 

F. PLC-kompatibel 

Motorn är programmeringsbar via PLC. 

G. Kompabilitet med befintlig maskin 

Mått och formfaktor har anpassats till befintliga maskiner och 

produktionslinje. 

H. Låg bullernivå 

Avsaknad av data från dagens arbetsmiljö gör det omöjligt att avgöra om 

kravet är uppfyllt. 

I. Minimal operatörsinverkan 

Produkten är integrerad i det befintliga automatiserade systemet och kräver 

därför ingen inverkan från operatör i daglig drift. 

Önskemål: 

J. Energieffektiv 

Dagens motorer har hög verkningsgrad och låg värmeutveckling vilket gör 

dem till ett effektivt alternativ vid den här typen av applikationer. 

K. Långa serviceintervall 

Samtliga rörliga delar är kapslade för minimalt intrång av föroreningar och 

dimensionerade för de krafter som uppstår vilket medför att behovet för 

frekvent service minskar. 
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L. Användarvänlig 

Produkten integreras i befintliga system som operatörerna redan är väl 

bekanta med, vilket leder till att anpassningen blir enkel. 

M. Lång livslängd 

Produkten är dimensionerad för de krafter den blir utsatt för i den tänkta 

applikationen och bör därmed ha en lång livslängd med liten risk för haveri. 

N. Hög servicebarhet 

Eftersom transportbandet hänger utanför tratten med servicelucka i direkt 

anslutning är åtkomsten god vilket leder till smidigare service. 
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Bilaga 10 
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Bilaga 11 

(Beräkning av tratt vid 5000N) 
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(Beräkning av hela vals vid 2000N) 

 

(Beräkning av medbringare vid 2000N) 
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Bilaga 12 

Ritningsunderlag 
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