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Förord 
 
I programmet maskinteknik ska ett examensarbete på 20 poäng utföras för 
att få ut examen. Det här examensarbetet har utförts för att få examen i 
maskinteknik med inriktning konstruktion vi Luleå Tekniska Universitet. 
Examensarbete har bedrivits på Renholmen AB i Byske under sommaren 
och hösten 2004. Examinator på Luleå Tekniska Universitet har varit 
Mikael Jonsson och handledare på Renholmen har varit Bertil Lindberg.  
 
 
Detta examensjobb har utförts inom "Akademiker i företag" - ett projekt 
vars syfte är att bidra till utvecklingen av små och medelstora företag i 
Västerbotten och Norrbotten. Projektet "Akademiker i Företag" ger 
företagen i regionen möjlighet att få utvecklingsprojekt utförda av studenter, 
nyutexaminerade och forskare från universitet och högskolor i hela landet. 
Genom en omfattande besöksverksamhet identifieras företagens 
utvecklingsprojekt som sedan förmedlas via en databas på Internet; 
examensjobb.nu.  Finansiärer är EU:s Strukturfonder, Länsstyrelsen i 
Västerbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten samt deltagande kommuner och 
företag.  
 
Ett tack till handledare och examinator för hjälp under arbetet. 
 
 
 
 
 
Byske den 7 april 2005 
 
 
 
...................................... 
Håkan Morin      
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Sammanfattning 
 
Uppgiften med detta examensarbete var att ta fram en ny robotkap med 
högre kapacitet än den nuvarande. En robotkap har till uppgift att ändkapa 
brädor till en förutbestämd längd. Den befintliga kapen har en takt på 120 
brädor/min som maxkapacitet.  
När kontrollen av brädorna görs manuellt så är den kapaciteten tillräckligt 
hög. Men nu har kontrollen börjat göras automatisk i nya anläggningar. Den 
automatiska kontrollen sker genom skanning av brädorna. Det behövs därför 
en snabbare kap som klarar en takt på upp till 200 brädor/min. 
För att få fram en slutgiltig lösning togs ett antal koncept fram som valdes 
bort en efter en tills endast en återstod. Den slutliga lösningen som valdes 
resulterade i ett produktionsunderlag för en kap med en kapacitet på 200 
brädor/min och som uppfyller alla andra krav som ställts från Renholmen. 
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Abstract 
 
The robotic cutters task is to cut off the end of the board to a predefined 
length.  The robotic cutter of today has a top capacity of 120 boards/minute. 
While the control of the boards is done manually the capacity is enough. But 
the control of the board starts to be done with automatic scanning while a 
faster cuter with a capacity of 200 boards/minute is required. This report 
handles the construction of a robotic cutter that manages 200 boards/minute 
and fulfils all other demands from Renholmen. 
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1 Inledning 
 
Rapporten behandlar framtagande av en ny robotkap vid Renholmen AB. 
Målet med den nya robotkapen är att den ska ha högre kapacitet än den 
gamla för att möta kraven på automatisk skanning av brädorna.  
 

1.1 Bakgrund 
 
Stockarna kommer in i sågverket där dom sågas till brädor som sedan 
paketeras. Paketen går sedan till torken där dom torkas. Efter att brädorna 
torkas så ska dom kapas rena från defekter och kapas i rätt längd. 
Virkespaketen tippas av på en medbringartransportör, som går förbi en 
operatör. Operatören kontrollerar brädornas kvalitet och bestämmer hur 
mycket som ska kapas bort för att man ska få en felfri bräda. 
Efter att operatören har gjort sitt så kapar en trimmer till brädorna så att dom 
är max 300 mm för långa. Det är nu som robotkapen kommer in och gör 
sista kapet på brädan så att den får rätt längd.  
Innan brädorna lämnar sågen så sorteras dom efter längd och kvalitet innan 
dom paketeras.  
 

1.2 Syfte 
 
Dagens system med en operatör som kontrollerar brädorna är på väg att 
försvinna till fördel för automatisk skanning som klarar av betydligt högre 
takt och den största flaskhalsen för att öka kapaciteten är robotkapen.   
 



9 

2 Företagspresentation 
 

2.1 Historia 
 
Renholmens Mekaniska Verkstad grundades år 1952 i byn Renholmen, ca 
10 km norr om Byske.  
Här följer några av de viktigaste åren i Renholmens historia: 

 

1951- 
 
 

1953-  
 
 

1962- 
 

1968-  
 

 

 

1973-  
 

 

1997-  
 

 

1999- 
 
 

2003-  
 
 

2004-  

Firman startade.  

 

Den huvudsakliga tillverkningen bestod av hydrauliska 
kugghjulspumpar och reparationer. 

 

Tillverkning av baklastare åt Kewako. Senare även åt 
Bröderna Lundbergs. 

 
Hydrauliska timmergafflar börjar utvecklas och tillverkas. 
Ett 20-tal anställda tillverkar timmergafflar och formverktyg 
för Skega AB.  

 
Företaget flyttar till nybyggda lokaler i Byske. Tillverkning 
av sågverksutrustning är en ny och snabbt växande bransch.  
 

Troponor AB köper Renholmen som blir ansvarig för 
produktgruppen virkeshantering inom koncernen.  
 

Troponor AB slås samman med koncernen Sorb Invest och 
namnändras till Sorb Industri AB, en koncern med över 900 
anställda och en omsättning på ca.1,1 miljarder SEK. 
Renholmens produktionsenhet avyttras.  

Ny ägare är FeRex AB från Piteå som tar över verksamheten, 
köper maskinerna och flyttar hela sin verksamhet till Byske. 
 

Namnbyte, dock inte så dramatiskt: det nya namnet är 
Renholmen AB i stället för som tidigare Renholmens 
Mekaniska Verkstad AB. 
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2.2 Affärsidé 
 

Renholmens affärsidé är att tillgodose i första hand den nordiska 
marknadens behov av virkeshanteringsutrustning. Renholmens kunder är 
medelstora/stora sågverk och träförädlingsindustrier. Företaget utvecklar, 
marknadsför, monterar och driftsätter högpresterande 
virkeshanteringsutrustningar samt erbjuder utbildning,underhåll och 
uppgraderingar på dessa. 

 

2.3 Ägare 
 
Renholmen ägs av Sorb industri Ab sedan 1999. Sorb Industri AB, den 
största industrigruppen i norra Sverige, har 900 anställda och en omsättning 
av 1.1 miljarder SEK. 
Tillsammans med nedan nämnda företag bildar Renholmen affärsområdet 
Sågverksutrustningar. Som grupp kan Sorbs Sågverksutrustningar leverera 
enstaka maskinutrustningar eller kompletta produktionssystem för helt nya 
sågverk. Med produkter som omfattar timmersortering, timmerintag, 
såglinjer, råsorteringar, justerverk och hyvlerier får kunderna en komplett 
installation där de uppnår en effektiv och lönsam sågverksproduktion. 

 
 

Systerföretag i gruppen Sågverksutrustningar 
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3 Gamla kapen 
 
Den nuvarande kapen är en mekanisk dvs. den är kopplad till 
medbringartransportören. Kapen är konstruerad som en vagga (se bild.1) 
vilket gör att den vickar upp och ned mellan varje medbringare. Kapens 
rörelse kan beskrivas som en sinus kurva. 
Kapen är konstruerad som en vagga som är lagrad i mitten. På främre sidan 
av vaggan sitter klingan och en linjärenhet som positionerar klingan. På den 
bakre sidan sitter en elmotor som driver klingan med en kilrem. Elmotorn 
fungerar som motvikt till linjärenheten. 
 

 
Bild.1 Gamla kapen.   
 
Klingan positioneras i sidled genom att navet som klingan sitter fast i glider 
på en axel. Navet är gjort av gjutjärn för att den ska kunna glida på den 
härdade axeln som har två kilspår. Navet och klingan förflyttas i sidled med 
hjälp av en arm som sitter fast i linjärenheten.  
Det finns några problem med den nuvarande kapen och ett är att det krävs 
omkonstruktion av kapen för att få den att fungera i gamla anläggningar 
med annan medbringardelning än Renholmen standard.  Ett annat problem 
är att de rörliga delarna är tunga vilket gör att det uppkommer vibrationer 
vid högre hastigheter som leder till sämre precision och större förslitning.  
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4 Kravspecifikation 
 
En kravspecifikation (bilaga 2) har ställts upp av Renholmen. Det viktigaste 
kravet är att takten ska ökas till 200 brädor/min med en medbrinardelning på 
480 mm enligt diagram. Ett annat krav är att den ska klara en modul på 
minst 300 mm som dagens men önskvärt är upp till 500 mm. Kapen ska 
även uppfylla gällande säkerhetskrav.
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5 Förändringar 
 
För att öka takten till 200 brädor/minut måste kapen kunna göra uppgången 
från färdigt kap till omställningspositionen så snabbt som möjligt. Men när 
kapen går ner i brädan begränsas hastigheten av klingans kapacitet. 
En annan sak som gör att det inte går att öka takten på den befintliga kapen 
är dess höga vikt. Den höga vikten gör att kapen börjar vibrera i höga 
hastigheter vilket leder till sämre precision och mer förslitningar. 
En sak som måste förbättras är klingbyte. På den nuvarande kapen måste 
ena gaveln tas lös för att klingan ska kunna bytas, vilket gör att det tar lång 
tid att byta klinga och det resulterar i höga servicekostnader. 
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6 Konceptval 
 
Ett antal olika koncept har tagits fram för att sedan kunna välja ut ett 
slutslutgiltigt koncept att fortsätta med. Några av koncepten rensades ut 
tidigt på grund av brister som gör att dom inte uppfyller kraven och dom 
presenteras i bilaga 3. Några av koncepten innehöll andra metoder att kapa 
brädan med än med klinga och ingen av dom metoderna klarade av 
uppgiften och dom presenteras i bilaga 4. Dom olika koncepten som inte 
rensats ut tidigt presenteras nedan med en beskrivning av funktion.  
 
 

6.1 Koncept 1. Dubbelportal 
 
Dubbe portalen består av tre linjärenheter, två linjärenheter sköter 
vertikalrörelsen och en linjärenhet sköter horisontalrörelsen (bild 2). Dom 
två vertikala linjärenheterna lyfter en axel på vilken en klinga med nav kan 
åka horisontellt med hjälp av den horisontala linjärenheten.  
 

 
Bild 2. Koncept dubbelportal. 
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6.2 Koncept 2. Dubbel arm 
 

Dubbel arm består av en linjärmotor som har två armar mellan vilka en axel 
är monterad (bild 3). Klingan och navet åker i sidled efter axeln med hjälp 
av en horisontellt monterad linjärmotor. 
 

Bild 3. Koncept Dubbel arm. 

6.3 Koncept 3. Fritt upphängd axel  
 
En vertikalt monterad linjärmotor har en fritt upphängd axel som kan åka i 
sidled med hjälp av en horisontellt monterad linjärmotor (bild 4). På den fria 
änden av axeln sitter klingan monterad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 4. Koncept frittupphängd. 
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6.4 Koncept 4. Under upp 
 
 
Har en linjärmotor som lyfter klingan och en som för den i sidled. Klingan 
lyfts upp mot brädan som kapas (bild 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Bild 5. Koncept under upp. 

6.5 Koncept 5 Servolänk 
 
Servolänk består av en servomotor som lyfter linjärbordet med kapaxel och 
klingan (bild 6). En linjärmotor förflyttar klingan i sidled.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 6. Koncept servolänk.
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7 Val av den nya kapen  
 
Fördelen med koncept underupp är att den får stöd under hela stativet. 
Nackdelen är att den måste ha ett bord runt klingan så att avkapet inte kan 
falla ner och klämmas fast mellan klingan och stativet när klingan ska 
positioneras. Bordet gör att en större massa måste förflyttas i sidled vilket 
resulterar i att en större motor för sidrörelsen måste användas, vilket gör att 
den valts bort. 
 
Fördelen med konceptet servolänk är att den massa som måste förflyttas i 
vertikalled är mindre än för en linjärmotor. Nackdelarna med det här 
konceptet är att den horisontella rörelsen måste vara lika lång varje gång 
eller annars måste en växellåda som klarar av rotation i båda riktningarna 
användas. Växellådan i det här konceptet kommer att få mycket stryk 
eftersom att hastigheten kommer att ändras hela tiden vilket ger upphov till 
ryck. Om lyfthöjden ska kunna styras så måste rotationen ändra håll vilket 
gör att växellådan utsätts för ryck. Rycken som uppkommer i växellådan gör 
att den måste vara mycket stabil vilket kommer att göra den stor och dyr. 
Därför valdes det här konceptet bort. 
 
Konceptet fritt upphängd skulle få en väldigt grov axel för att klara av 
kraven på precision pga. utböjning. Den grova axeln skulle bli tung och 
kräva en stor och dyr linjärmotor vilket gör att det konceptet valdes bort. 
 
 Dom två kvarvarande koncepten får en lättare axel eftersom att den har stöd 
i båda ändarna. För att välja ut vilket av dom andra två koncepten som 
skulle utvecklas till en färdig kap krävs mer utredningsarbete. 
 Den med två linjärenheter blir inte så mycket billigare än den med två 
linjärmotorer eftersom att den behöver tre styrenheter mot den andra som 
behöver två.  
 När beräkningar hade gjorts på vilka krafter som behövs för att klara att 
uppfylla tiderna i kravspecifikationen insågs att linjärenheter inte var någon 
bra ide. Därför blev det konceptet med två linjärmotorer som valdes att 
fortsätta att utvecklas till en färdig kap.  
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8 Vidare utveckling 
 
Det viktigaste att tänka på vid konstruktion av kapen förutom att den ska 
klara av uppställda krav är att den inte blir för dyr. För att hålla ner 
kostnaderna för motorerna så måste alla rörliga delar göras så lätta som 
möjligt.En annan sak att ta hänsyn till är klingbytet som måste gå lätt att 
göra utan att det ska bli en för tung konstruktion. 
 

8.1 Avlastning  
 
Ett sätt att göra vertikalrörelsen lättare är att avlasta tyngden som ska 
förflyttas med t.ex. fjädrar eller motvikter. Avlastning kan ge stor 
effektbesparning vid kontinuerlig hastighet men vid acceleration och 
retardation så ger avlastning liten eller ingen effektbesparning. Ett problem 
med avlastning vid höga hastigheter är att få avlastningsmekanismen att 
hänga med. För den här robotkapen är avlastning ingen bra ide eftersom att 
rörelsen för linjärmotorn består till största del av acceleration och 
retardation. Den lilla tid som motorn rör sig med konstant hastighet ger så 
liten effektbesparing att avlastning inte är nånting som behövs på denna 
konstruktion. 
 

8.2 Fastsättning av axel 
 
Ett problem med den gamla robotkapen har varit monteringen av klingan, 
som har varit besvärlig och tidsödande. Eftersom att klingan byts ungefär en 
gång per vecka och man måste stanna all produktion för att göra det så får 
det inta ta för lång tid. Vid klingbyte ska inte mer än nödvändigt många 
komponenter lossas. Sen ska inga inställningar behövas göras eftersom att 
det tar tid och kan bli fel.   
För att uppfylla kraven om att ingen inställning ska behöva göras så får inte 
lagerna lossas. Om inte lagret får lossas så måste axeln gå att ta lös från 
lagret och förflyttas så att klingan går att få av och på axeln.  
För att kunna ta lös klingan måste axeln gå att förflytta i axielled så att 
klingan kan tas av från axeln mellan axeln och ena lagret. För att lösa det så 
monteras en hylsa med samma spline som axeln i ena upplagringen. Den 
splinsade hylsan gör att axeln kan åka i axielled. På den andra sidan 
monteras en konisk hylsa som axeln kan skruvas fast i. När man lossar axeln 
i ena ändan får den andra ändan ta upp en massa böjkrafter och därför 
behövs det dubbla lager på sidan med splineshylsan. 
 

8.3 Fastsättning av klinga 
 
För att minimera tiden för klingbyte behövs ett snabbt sätt att ta lös och 
montera klingan i spindeln. För att det ska gå fort så måste låsningen vara 
konstruerad så att den inte dras åt av tröghetsmomentet. Det ska vara få 
saker som måste lossas när klingan ska bort.  
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8.4 Nav och förararm utformning 
 

Navet som håller klingan ska kunna åka efter axeln med hjälp av en 
förararm. För att navet ska kunna åka i axielled måste det vara lagrat i 
axielled men fast i radielled så att det snurrar med axeln. För att lösa detta 
används en standardaxel med axiallagrad mutter.  
För att förflytta navet i axielled används en förararm som sitter mellan den 
horisontella linjärmotorn och navet. Den axiallagrade muttern måste smörjas 
under drift så därför måste det gå att trycka in fett i den under drift. För att 
få in fett i muttern måste fettet gå genom kopplingen mellan navet och 
förararmen vilket möjliggörs med två läpptätningar.  

 

8.5 Dimensionering av armarna 
 

Armarna som håller axeln kommer att påverkas av krafterna som uppstår 
vid acceleration av armarna, lagren, axeln, navet, klingan och skärkrafterna. 
Men armarna belastas också av spännkraften från remmen. Max 
belastningen på armarna uppstår när klingan kör fast och motorn ger max 
kraft som är mycket högre än vid normal drift. 
Hållfasthetsberäkningarna visar att armarna skulle kunna göras i tunn plåt 
men eftersom att avkapet kan flyga iväg och träffa armarna så har dom 
gjorts i lite tjockare gods. Den större godstjockleken har gjort att 
hållfastheten har ökat rejält och gett en bra säkerhetsmarginal. 

 
 
Bild 8. Arm som håller klingaxeln. 

 
 
 



20 

8.6 Dimensionering av förararm 
 

Förararmen måste dimensioneras för att klara av krafterna som uppkommer 
vid acceleration av klinga, nav och armen själv i sidled. Armen är kilformad 
eftersom att den kommer att ta upp ett stort moment längst upp i jämförelse 
med längst ner pga. hävarmen. 

Bild 9. Förararm. 

8.7 Dimensionering av lager 
 

Det sitter 3 rullager på kapen som måste dimensioneras för att klara av 
krafterna som dom utsätts för. Belastningen på lagren kommer mestadels 
från accelerationskrafter vid upp och nedgång av klingan.  
 

8.7.1 Dubbellagrad hylsa  
 
Lagringen för splineshylsan utsätts för böjande moment av remkrafterna och 
axelns vikt när axeln lossas för att byta klinga, därför måste den ha två 
lager. Pga. det böjande momentet som påverkar dubbellagren måste dom 
monteras en bit ifrån varandra för att krafterna inte ska bli för stora.  
Vid drift utsätts dom av spännkrafter från drivremmen och för kraften som 
uppstår från acceleration av klinga, nav och axel. 
 

8.7.2 Enkellagrad hylsa 
 

Klingaxeln är fäst i en hylsa på sidan som kan lossas och den hylsan måste 
lagras. För att lagra upp hylsan används ett kullager som tar upp dom 
radiella krafterna som uppstår av vikten och accelerationen av axel, klinga 
och nav. Lagret måste också ta upp dom axiella krafter som kommer från 
friktionen i axiallagringen av klingnavet vid positioneringen.  
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8.8 Dimensionering av motorer 
 
Linjärmotorerna dimensioneras efter det värsta körfallet som är för 19x125 
mm brädor. För att kunna beräkna motorstorlek måste tider för att kapa 
brädan bestämmas. Även marginaler på över och undersidan måste 
bestämmas eftersom att brädor inte är raka utan dom är ofta sneda eller 
vridna. En annan sak som måste bestämmas är skärkrafterna som påverkar 
klingan. 
 

8.8.1 Marginaler  
 
När man kapar brädorna så måste man ha lite marginal ovanför och under på 
grund av brädan kan vara sned men det måste också finnas marginal framför 
och bakom brädan eftersom att den kan vara sned i den leden också. Men 
marginalerna får inte vara större än nödvändigt eftersom att marginalerna tar 
tid från kapningen och positioneringen. 
 

8.8.2 Tider 
 

För att veta hur mycket tid man har till ned och upp rörelse och 
positionering måste tiden för kapning bestämmas. Tiden för kapning har 
räknats ut med hänsyn till sidmarginalen och med hänsyn till klingans 
diameter. Beräkningarna visar att tiden i nedre läget blir noll för nästan alla 
dimensioner pga. att när klingan är i nedre läget täcker den hela brädan 
inklusive marginalerna. 
 
 

8.8.3 Bestämning av skärkrafter 
 
Skärkrafterna påverkar klingan, axeln, armarna och till slut linjärmotorn. 
Skärkraften har tidigare bestämts genom enklare tester på Renholmen och 
dom värdena används för dimensioneringen av linjärmotorn. 
 
 

8.8.4  Motordimensionering 
 
Nu finns värden på vilken tid kapen ska klara av att genomföra kapet och 
vad saker väger och hur stora marginaler som behövs.   
Vid dimensionering av linjära motorer måste hänsyn tas till ED utnyttjandet 
av det termiska momentet. En linjärmotor kan leverera upp till 3 ggr sin 
märkeffekt under kortare tid men då måste motorn gå på lägre effekt eller 
stå stilla under en stund för att den inte ska överhettas.  
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8.8.5 Kylning av motor 
      

Linjärmotorerna måste vattenkylas för att kunna leverera full effekt och det 
görs med en extern kylare. Kylaren är kopplad till motorn med slangar som 
transporterar kylmedlet. Kylsystemen kan vara uppbyggda på olika sätt t.ex. 
luft-vätske kylning, vätske-vätske kylning och kylanläggning.  
En luft-vätskekylningssystem består av en kylare i vilken kylmedlet 
cirkulerar i och på vilken en fläkt blåser. Vätske-vätske kylning består av en 
värmeväxlare som kyler kylmedlet som går genom motorn. Kylanläggning 
är den mest avancerade kylsystemet men det har den bästa kylkapaciteten 
och mest konstanta temperaturen. Kylanläggningen består av en 
värmeväxlare som är kopplad till en kylkompressor.  
Men till denna applikation räcker det med en kylsystem av typen luft-
vätske. 
 

8.9 Konstruktion av kapskydd 
 
För att förhindra att avkapet ska flyga iväg och skada linjärmotorerna eller 
andra känsliga saker så måste en kåpa byggas runt klingan. Kåpan kan inte 
vara fäst i armarna och följa med upp och ned. Kåpan måste fästas i stativet 
och gå utanför armarna men den måste även gå mellan den horisontella 
lyftmotorn och klingan för att skydda den motorn.  
Kåpan försvårar byte av klinga och annan service som måste göras och 
därför måste det finnas en servicelucka på den. Genom serviceluckan kan 
man komma åt att göra servicen från sidan som med dagens kap, men utan 
att ta lös gaveln som håller lagret. 

 
Bild 10. Kappskydd. 
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8.10 Konstruktion av spånuppsamlare 
 
När klingan sågar produceras sågspån i stora mängder på kort tid som måste 
transporteras bort. Det svåra med att få bort spånen är att samla upp dom sen 
dom har lämnat klingan eftersom att dom har en hastighet på ca 95 m/s. 
Hastigheten på spånen är så hög att dom inte kan sugas upp på en gång utan 
dom måste bromsas ned lite först. För att åstad komma en bromsande effekt 
har munstycket böjts. Munstycket (bild 11) smalnar ihop så att spånet 
samlas ihop och minskar i fart innan det åker ut på en transportör som 
transporterar bort avkapet. 

 
Bild 11. Spånuppsamlare. 

8.11 Stativ 
 
Det behövs ett stativ att fästa linjärmotorerna i och det ska fästas i 
stålstommen som håller upp medbringarna och gångplan m.m. Stativet är 
högt och utsätts för stora krafter från linjärmotorerna vilket gör att stativet 
måste ha en stabil stomme att stå på för att det inte ska börja röra på sig. För 
att stativet ska stå stabilt som möjligt måste en balk sträcka sig över till 
andra sidan av stålstommen, ca 6 m. 
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9 Resultat 
 
Arbetet har resulterat i ett underlag för hur en robotkap som klarar av en takt 
på 200 brädor/min vid max hastighet kan se ut. Kapen klarar av en modul på 
300 mm med en medbringardelning på 480 mm. Kapen styrs helt oberoende 
av medbringartransportören, så den kan monteras i alla befintliga 
anläggningar utan att behöva modifieras för att passa. Hastigheten upp och 
ner kan styras så att nedgången i brädan inte går snabbare än vad klingan 
klarar av och uppgången kan göras mycket snabbare. Lyfthastigheten 
begränsas av motorns kapacitet. Kapen har också variabel lyfthöjd vilket gör 
att klingan inte behöver lyftas mer än nödvändigt för att klara kapet, vilket 
gör att tid för omställning ökar.
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10 Diskussion och vidareutveckling 
Robotkapen är konstruerad för att klara av en takt på 200 brädor/min. Vilket 
har lett till att lyftrörelsen kan styras för att klara hastigheten och det har 
gjort att den är lätt att montera i befintliga anläggningar med annan delning 
på medbringan än vad som är standard för Renholmen. 
För att kunna tillverka kapen måste produktionsritningar göras och vissa 
anpassningar för att underlätta tillverkning. Kylanläggningen för 
linjärmotorerna måste också dimensionernas. Plattan som sitter mellan 
linjärstyrningarna och armarna kan optimeras vilket skulle göra dom mycket 
lättare och det skulle resultera i att motorn skulle kunna göra upprörelsen 
fortare och det skulle öka takten.   
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Flödet i ett sågverk  
 

Rotände Toppände

A=4600

B=220

C=4380

D=1280

E
E

I=3180
J=80

Exempel
A = Brädans längd in (4600)
B = Rotavkap (220)
C = Inmätt längd enligt lasermätare 1 (4380)
D = Markerat avkap (1280)
E =
F =
G = Renkap i rotändan (0)
H = Kapning i Trimmern: 

Markerat avkap - sträcka till nästa toppklinga (1280-80=1200)
I = Inmätt längd enligt lasermätare 2 (3180)
J = K=3100
K =

.3100

Kapning i Robotkapen:D-H med kontroll av mätvärde I (80)
Färdig längd  A-B-D

                                                             

     6000        5700          5400         5100        4800        4500        4200        3900         3600         3300     3000        2700          2400         2100       1800      1500        
1200          900             600             300            0

Robotkap
Arbetsområde 
0-300 mm

Laserlängdmätare
nummer 2

Instyrning före
fackdelen

Instyrning 50 mm 
före kapsystemet

                                                             

Rotkap max 
avkap 600 mm

Justerbart anslag 
från -5 till +80mm

Laserlängdmätare
nummer 1

Operatören kan dra ut 
virkesbiten max 600 
mm för kapning i 
rotänden

Inkommande jämnände

Justerplatts
(3 st)

Laserlinje som 
operatören styr 
avkapet i toppänden

Inställning i 
Styrsystem:
Rotrenkap 5 mm
Topprenkap 10 mm Trimmer 19 

klingor
300 mm c/c 
klingorna
Mellan 1500 
klingan och 1800 
mm klingan är 
det 307 mm c/c

Ändjämningsrullställ 
efter kapning i 
trimmern

Ändjämningsrullställ 
för byte jämnände 
från rot till topp

Steglöst anslag 
0-300 mm

Operatören 
styr 
toppakapet 
0 till 1500 
mm via  en 
laserlinje  
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Kravspecifikation Robotkap. 
 
Funktion Utförande, Nivå, Data 
Kvalitetsnivå Allmän maskinnivå 
Driftstid 2 skift 2x8 timmar / dygn 
Inställningar Fintrimning av position vid montage görs 

manuellt. Positionering av klingan i arbete görs 
helautomatiskt. 

Normer Utrustningen skall uppfylla maskindirektivets 
krav och de associerade 
maskinsäkerhetsstandarderna.  

Operatör Utrustningen skall arbeta helt obemannad. 
Övervakning sker av befintlig operatör. 

Virkesskador Träteks krav i rapport 9412065 är på lång sikt att 
inga skador tillåts. 
På kort sikt tillåts vissa mindre skador men med 
följande huvudregler: 
• Systematiskt uppträdande skador på virket får 

ej förekomma. 
• Hanteringsskador på virket, som sänker det 

ekonomiska utbytet i efterföljande 
produktionsled, får ej förekomma. 

Buller Målsättningen skall vara att utrustningen i arbete 
skall avge max 85 dbA mätt på gångplan vid 
kapen. Kostnaderna för bullerdämpning skall 
vägas mot effekten av åtgärden. Rimlig nivå 
bestäms under projektets gång.  

Spån och damm Utsug skall anordnas för att i möjligaste mån 
förhindra att spån och damm släpps ut i lokalen 

Avkap Avkap skall samlas på transportör för vidare 
transport. Avkap skall inte kastas ut från kapen.  

Service (normal) Klingbyten, rengöring, eventuella kontroller och 
underhåll skall utföras av operatörer och med 
rimlig arbetsmiljö. Klingbyte skall vara snabbt 
och enkelt att utföra utan krångliga inställningar. 

Planerad service Max 3 ggr / år.  
Tillgänglighet 99 % av tänkt driftstid skall maskinen fungera 

med normal kapacitet. 
Skydd Klingan får inte vara åtkomlig för personal när 

den inte står stilla. Klingan skall inte kunna 
kastas ut ur kapen även om den vid någon 
felfunktion skulle lossna. 
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Funktion  Kapen skall kapa virket i rät vinkel. Kapen skall 
kapa varje bräda som passerar. Brädorna 
transporteras förbi kapen av en 
medbringartransportör.  
Klingan skall kunna förflytta sig en modullängd 
mellan varje kapning av en bräda. 
Arbetsområdet (=1 modul) för sidoförflyttning av 
klingan är 300 mm + erforderliga marginaler. 
Arbetsområdets sidoläge i anläggningen skall 
vara justerbart inom 100 mm vid montering. Det 
skall även vara möjligt att vid monteringen 
trimma in klingans vinklar i förhållande till 
anläggningen.  
Önskvärt är att arbetsområdet kan vara 500 mm + 
erforderliga marginaler. 
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Styrsystem PLC Siemens S7 + profibus. Ev. integrerat i 

kapen. 
Kapsnitt Kapsnittet skall vara vinkelrätt mot virkesbiten. 

Tolerans standardavvikelse S = 0,5 mm vid 
felfria klingor. 
Vinkelriktigheten gäller även romboidform som 
åstadkommes av transportanordningen. 
Kapsnittet får endast innehålla ”utslag” i rimlig 
mängd. 

Kaptolerans  Längdvariation på kapade virkesstycken, 
standardavvikelse S = 0,8 mm vid felfria klingor. 

Medbringardelning Målsättningen skall vara att klara funktionen vid 
medbringardelning 480 mm. 

Virket Furu och gran i rått och torrt tillstånd. 
Dimensioner (torkmån 3% tillkommer): 
Tjocklek: min 16 mm 
 max 100 mm  
Bredd:  min 75 mm 
 max 250 mm (305 mm skall 
kunna passera) 
Längd: min 1,8 m 
 max 6,3 m 
Frigång: min 140 mm 
Flatböj och kantböj max 5 mm / meter 
virkeslängd 

Kapacitet 200 medbringare/minut uthålligt med variation 
efter dimension enligt separat diagram nedan. 
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Projektplan för EXAMENSARBETE Utveckling 
av robotkap på Renholmen 2004 
 
8/6 START Studera befintlig kap genom studiebesök och läsa genom 
dokumentation. Ca: 1v 
 
14/6 Börja ta fram olika koncept på robotkap. Ca: 2v 
 
2/7 Välja ut ca: 2 lämpliga lösningar och jobba vidare med dom. Ca: 3v 
 
5/7 Starta Semester (Jobbar hemma ca: 1v) 
 
30/7 Semester slut 
 
13/8 Välja slutlig lösning och börja dimensionera för att uppfylla 
kravspecifikationen. Ca: 8v 
  
15/10 Vara färdig med dimensioneringen och börja sammanställa allt till en 
rapport. Ca: 2v 
 
1/11 Rapport färdig för kommentering och ändring. Ca:2v 
 
15/11 Rapport Färdig. Förbereda Redovisning. Ca: 1v 
 
18/2 Redovisning Luleå 
 
17/3 Redovisning Renholmen 
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Bortvalda koncept 
 
Flera koncept valdes bort utan någon större utredning på grund av brister 
som gör att dom inte klarar av att uppfylla kraven. Här nedan presenteras 
dom och varför dom inte fungerar. 
 

Koncept 1. Snurran 
 
Snurran är en kap med två klingor, vilket gör att man får dubbelt så lång tid 
att positionera klingan. Snurran består av två kryss med två klingor mellan 
sig. Kryssen snurrar runt sin egen axel med en hastighet på 100 varv/minut 
vilket ger en periferihastighet på 5,2 m/s. Klingorna förflyttas med varsin 
linjärenhet som också sitter monterad mellan kryssen. Styrsignaler överförs 
med radio typ bluetooth till hjulet och ström överförs genom hjulnavet. Den 
här lösningen är inte möjlig på grund av den höga periferihastigheten, som 
gör att skärhastigheten blir högre än vad klingan klarar av. 

Koncept 2.  Flex 
 
Flex består av två linjärmotorer som är monterade i kors så att dom bildar en 
portal. Den vertikala linjärmotorn har en vinkelväxel som klingan sitter 
monterad i. Drivmotorn sitter på den horisontella linjärmotorn och är 
kopplad till en vinkelväxel. Vinkelväxlarna är monterade till varandra med 
en teleskopaxel. Den här iden faller på att den horisontella motorn måste 
flytta den vertikala vilket gör att det blir för tungt för den horisontella. 
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Koncept 3. Portal 
 
Portal består av två linjärenheter som bildar en portal. På den vertikala 
linjärmotorn sitter drivmotorn och klingan monterad. Den här 
konstruktionen blir alldeles för tung pga. att den som i föregående 
konstruktion har en vertikal motor monterad på den horisontella och 
dessutom har den vertikala klingmotorn monterad på sig.  
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Koncept 4. Servo 
 
Servo består av en linjärmotor för horisontal förflyttning och en servomotor 
för vertikalförflyttning. Servomotorn är länkad till en pelare som kan åka 
upp och ner. När servomotorn roterar åker pelaren upp och ner. Längst ner 
på pelaren sitter drivmotorn och klingan monterad. Den här har en lättare 
arm än dom ovanför med en linjärmotor till arm men det spelar ingen roll 
eftersom att den ändå måste förflytta lyftmotorn och kapmotorn i sidled. 
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Koncept 5. Kugg 
 
Det här konceptet åker i sidled med en linjärmotor och höjden bestäms av en 
servomotor. Servomotorn är kopplad till ett kugghjul som lyfter en arm via 
en kuggstång. Den fungerar men har inte nog hög hastighet och dessutom är 
en bättre lösning en kuggrem som i en linjärenhet. 

 

Koncept 6. Pneumatik 
 

Pneumatik har linjärmotor för sidförflyttning och höjden styrs av en 
pneumatisk cylinder. Tyvärr fungerar det inte med en pneumatisk cylinder 
eftersom nedgående rörelsen måste kunna styras. 
 



 Bortvalda koncept Bilaga 4 
  Sida 5 (5) 

 

 

Koncept 7. Ari-förflyttning av klingan  

Nuvarande metod för att förflytta klingan går ut på att förflytta klingnavet 
som klingan sitter fast i men ett annat sätt att förflytta klingan är att förflytta 
klinga på axeln. Om klingan förflyttas på axeln så behövs inget nav. Om ett 
nav kan uteslutas så minskas vikten som behöver lyftas och förflyttas i 
sidled. Om det inte finns något nav så behövs det ingen smörjning heller. 
Ari Visland är ett företag inom sågverksindustrin och tillhör samma koncern 
som Renholmen och dom har en lösning på hur man ska kunna förflytta 
klingan på axeln utan ett nav. Klingan flyttas med hjälp av två luftkuddar en 
på varje sida av klingan. Luftkudden byggs upp mellan en platta och klingan 
med hjälp av tryckluft och vattendimma.  

 
 

 
Problemet med Ari metoden är att vattendimman kommer ut och blandas 
med sågspånet vilket tillsammans bildar en klibbig massa som fastnar 
överallt och kräver rengörning.  
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Olika metoder att kapa trä  

 
Det finns några andra metoder än klinga att kapa trä med. Några av 
metoderna som har undersökts är att använda laser- eller vattenskärning. 
Även möjligheten att hugga av brädorna har beaktats. Ingen av metoderna 
lämpar sig för den här applikationen.  
 

Laserskärning 
 
Laserskärning är en bra metod eftersom att man bara behöver bära med sig 
ett litet skärhuvud. Det bästa med laser är att man kan slå av och på den lätt 
mellan brädorna. Dock till att kapa brädor med en tjocklek på upp till 100 
mm är lasern oanvändbar. Laser är användbar till att kapa riktigt tunt trä om 
man vill uppnå hög hastighet. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Vattenskärning  
 
Vattenskärning är en utomordentligt bra metod att skära trä och papper med 
om man vill uppnå hög hastighet och få ett fint snitt. Den har likt lasern 
fördelen att den kan slås av och på lätt och den är lätt att positionera. Den 
har också fördelen att den inte värmer upp materialet så det finns ingen 
brandrisk vilket det finns med laser. Det största problemet är att vatten 
skärning inte lämpar sig för tjocklekar större än 13 mm om man vill uppnå 
högre hastighet och om materialet är över 25 mm så är nästan alla andra 
metoder snabbare. 
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Hugga 
 
Det är möjligt att hugga av brädorna och ändå få ett bra snitt som inte 
behöver efterarbetas eller endast kräver lite efterarbete. Problemet med att 
hugga är att man måste ha en tung hugg som snurrar fort vilket gör att man 
får stora massor i rörelse. Detta ger upphov till vibrationer. Dessutom är det 
svårt att positionera ett tungt roterande föremål på grund av gyroeffekten 
som uppstår vid rotation. För att kunna hugga av en bräda får den ej vara i 
rörelse. Detta är mycket svårt att åstadkomma med givna kapacitetskrav.. 
 
 




