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FÖRORD 
 
 
I vår utbildning vid YTH-Luleå ingår ett examensarbete, i vilket vi får 
möjlighet att utnyttja våra nyvunna kunskaper i ett projektarbete ute på en 
arbetsplats. 
Målet för vårt examensarbete har varit att i projektform utföra ett arbete åt 
en beställare inom industrin med hänsyn till de gängse krav som ställs och 
med de arbetsmetoder som idag tillämpas på en modern arbetsplats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi vill tacka följande personer och företag som har varit till stor hjälp i vårt 
projektarbete. 
 
 
Torsten Nilsson Handledare 
Kjell Lindfors Handledare 
Bo Wallsten Kami AB      
Jan-Erik Sandberg Kami AB       
Gunnar Nilsson Kami AB         
Johan Karlsson Edmo Lift     
Joakim Olsson Lyftab 
Lennart Eriksson Signode          
Bo Eklundh Leine&Linde            
Sofie Pettersson Kontram Conrad Ekengren AB 
 
 



SAMMANFATTNING  
 
 

Vårt examensarbete bestod i att för Kami AB i Kalix göra 
produktionsförbättringar i deras pressmaskin, som formar kuporna på 
takplåten. 
Kamis problem är att när plåten har matats genom pressen, ut på svängarmar 
för att sedan släppas ner på en rullbana, skadas plåten pga. den stora 
fallhöjden (ca 610mm).  
Rullbanan har ej kunnat höjas upp därför att ett visst utrymme krävts för att 
operatören skall kunna utföra kontrollmätning av plåten dvs. mätning av 
kuplängd och kuphöjd. Ett annat problem är att denna kontrollmätning ur 
ergonomisk synvinkel inte är tillfredsställande. 
Efter undersökning av olika lösningar på problemet har vi valt en metod, där 
mätning skall ske automatiskt under produktionens gång. 
Mätinstrumentet består av två ultraljudsgivare som placeras direkt efter 
pressverktyget. Givarna kopplas till en display, där operatören kontinuerligt 
kan övervaka resultatet av tillverkningen. Den display vi har valt är utrustad 
med lediga kortplatser, så att möjlighet finns för anslutning till en dator. Det 
gör att mätvärden kan sparas och användas för spårbarhet i ett 
kvalitetssystem. 
Resultatet av vår lösning blir att rullbordet som plåten släpps ned på kan 
höjas till ett fast läge, så att maximal fallhöjd blir ca 200mm. Detta bör 
eliminera uppkomsten av plåtskador. 
Arbetsmomentet med den manuella kontrollmätningen som idag utförs av 
operatören, försvinner nästan helt. 
 
Den totala kostnaden för att genomföra vår lösning understiger 30.000 kr. 
Kostnaden är uppdelad på direkt material och komponentkostnad vilken 
understiger 20.000 kr. Arbetet beräknas till 16h för två man. 
Totalkostnaden ligger därmed betydligt under den av Kami uppsatta 
kostnadsramen på 50.000 kr. 
 
Med denna lösning anser vi att de på förhand uppsatta kriterierna är 
uppfyllda vad gäller kostnadseffektivitet, funktion och kvalitet. 
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1 PROJEKTBESKRIVNING 
 
 
Vår projektuppdragsgivare är Kami AB i Kalix. Kami är ett företag som 
tillverkar takplåt i olika varianter och dimensioner. Företaget har varit 
etablerat i Kalix sedan 1977 och har i dagsläget är dom ett fyrtiotal anställda. 
  
Det projektuppdrag vi har fått av Kami är att se över processen där plåten 
kommer ut från deras plegelmaskin (press där kuporna formas). 
Fokuseringen i projektet består av att lösa två viktiga problem som företaget 
i dag har med produktionen. 
 
Problemen är:  
• Ytskador på plåten som uppkommer när den släpps ner på rullbanan efter 

pressningen. 
• Svårigheten att komma åt att kontrollmäta höjden och längden på 

kuporna under processen.  
 
Vi ska lösa ovanstående problem på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt 
enligt i förhand uppsatta kostnadsramar, som uppgår till 50000 kr. 
 
 

 
 
 
 
Vi som arbetat med projektet är: 
 
Torbjörn Olsen  
Pertti Rintala 
Juha Marjeta 
Henrik Tullberg 
Stefan Esberg  
 

Banan där plåten kommer ut 
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2 PROCESSBESKRIVNING 
 
 
Plegelmaskinen är en hydraulpress som pressar takplåt för hus och dylikt. 
Plåten som används ligger på rulle och matas genom ett profilvalsverk. 
Valsarna formar plåten i det klassiska taktegelprofil. Därefter klipps plåtarna i 
kundanpassade modullängder. Plåtarna matas in i pressen och pressas stegvis i 
kupform.  
 
Hydraularmar drar fram plåten till ett fixerat läge, varefter nästa kupa pressas. 
Den färdiga takplåten vilar nu på svängarmarna. Dessa viks undan och plåten 
hamnar på rullbordet. Kontrollmätningen av höjd och längd på plåten sker 
frekvensvis, manuellt med måttband. Färdig bunt med takplåt rullar vidare 
till emballeringsbordet där det förpackas och transporteras ut till lagret. 
 
 

Rullvalsarna före plegelmaskin 

Utmatning från plegelmaskin 

Rullbordet med svängarmar 
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3 UNDERSÖKTA ALTERNATIV 
 
 

3.1 LYFTBORD: 
 
Vi började med att titta på olika lyftbord som skulle hålla för mer än 1000 
lyft per år . Efter faktainsamlingen kom vi fram till att en enkelsax ej skulle  
klara våra krav. Lyftkapaciteten var otillräcklig och lyftbordet för kort för 
rullbordet, som är ca: 5 meter långt . Därför valde vi efter beräkningar, att 
titta på en dubbel saxlyft TMH-3000 från Lyftab med nål och rullager, 
kapaciteten 3 ton och en lyfthastighet på 22 mm/s.  
Längden på saxlyften är 3400 mm. 
 
Vidare tittade vi på hydraulaggregatet. Frågan var om vi skulle välja ett fast 
eller ett fristående aggregat. Vi valde det fristående för att servicen skulle bli 
så enkel som möjligt.           
 
De olika fabrikaten vi tittade på var Lyftab, Botab och Edmo.Vi valde 
Lyftab, därför att de hade ett mycket bra pris på TMH-3000 jämfört med 
konkurrenternas lyftbord i samma storleksklass. 
 
 
3.2 AUTOMATISERAD MÄTNING 
  
Vi förkastade lyftbordet, då vi kom underfund med att det gick att 
automatisera mätningen och komma ifrån det höj-och sänkbara bordet. 
Istället kan man höja det befintliga bordet i ett fast läge och därmed 
eliminera skador på takplåten samt minska bullernivån avsevärt.  
 

 
Dubbelsaxlyft: TMH-3000 (se bilaga 1:1-1:2). 
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3.3 MÄTHJUL: 
 
Alternativ 1 
 
Den första konstruktionen vi tittade på var en modell som fungerade efter 
hävarmsprincipen. En fjäderbelastad hävarm med ett mäthjul monterat längst 
fram som rullade längs plåten. När hävarmen lyftes upp till följd av att hjulet 
träffade en plåtnock, så påverkades en brytare som gav en impuls till PLC:n, 
som då kände av eventuella måttavvikelse från det förinprogrammerade 
värdet av kuplängden. 
 
Principskiss: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternativ 2 
 
En annan metod vi tittade på var en lösning som hade hjulet på undersidan 
av plåten (samma modell som i alt. 1 fast upp och ned), med en brytare på 
ovansidan. Denna konstruktion var avsedd att fungera bättre än den första 
lösningen, pga. att brytaren sitter i hjulets centrumlinje. Detta gjorde att 
mätningen skulle bli mer exakt och mindre känslig för vibrationer i plåten, 
som uppkommer vid pressningen och frammatningen. (Se bilaga 2.1-2.2). 
 

Press Hjul med pulsgivare 

Brytare 
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Alternativ 3 
 
Vi tyckte att det skulle vara mer estetiskt och mindre utrymmeskrävande 
med en mer kompakt konstruktion av mäthjulet och dess hållare. Vi började 
att skissa på en modell som fungerade som en stötdämpare. Modellen hade 
mäthjulet monterat längst fram, och en mätskala (en modell som sitter på 
vanliga fräsmaskiner) som satt monterad längs efter fjädringsvägen. Mäthjulet 
kände av när hjulet följde plåtprofilen. Denna lösning hade en stor fördel. 
Nu kunde vi både få längdmåttet och kuphöjden. Resultatet av de data som 
mätningarna gav skulle presenteras på en dataskärm med staplar på ett lätt 
överskådligt sätt. 
 
 
Resultat 
 
De två första metoderna fungerade inte tillfredsställande pga. att de inte 
mätte höjden på nockarna som anses vara ett viktigt mått. Med dessa 
lösningar skulle man ändå få mäta nockarna för hand. 
 
Den sista metoden skulle säkert ha fungerat men vi var inte helt nöjda. Vi 
skulle helst vilja ha en friktionsfri mätmetod. Ur underhållets och 
mätresultatets aspekter så måste man se på slitaget på mäthjulet, vars 
diameter med tiden skulle minska. En annan viktig detalj som också skulle 
kunna skapa problem är när hjulet skall ”klättra” över nockarna, då det alltid 
finns en risk att mäthjulet skulle kunna slira och resultera i felmätningar. 
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4 ULTRALJUDSGIVARE: 
 
Metoden att mäta med en ultraljudsgivare kan funktionsmässigt liknas vid 
ekolodets, dvs. ett högfrekvent ljud sänds ut från givaren och reflekteras mot 
materialet. Givaren räknar sedan ut avståndet och skickar värdet vidare till 
en display. Den största fördelen med en sådan mätning är att metoden är 
beröringsfri, noggrann och inte ger något mekaniskt slitage. 
 
Den givare som vi har tittat på säljs av Kontram Conrad Ekengren AB och 
kallas för ”Analog Q45UR” (se bilaga: 4.1-4.10) och består av givare med 
förstärkare.  
 
Mätavståndet till objektet ska vara mellan 50-150mm, och 
mätnoggrannheten är ± 0.10 mm (vid mätavstånd 50-60 mm). Till givaren 
ansluts en display för att visa mätresultatet, typ model PAXD (se bilaga: 5.1-
5.12). 
 
 
Handhavande: 
 
Efter anslutning av givaren måste man ställa in fönstret inom vilket mätning 
skall ske. Ovan på givaren under det transparenta locket sitter en knapp, 
som används för att ställa in mätfönstret. Minsta fönster är 5 mm och största 
100 mm. För största mätnoggrannhet placeras givaren på ca 55 mm avstånd 
från mätobjektet och knappen hålls in i mindre än 2 sek. Då skapas 
automatiskt ett mätfönster på 5 mm centrerat på mätobjektet. 
 
Detta förfarande behöver bara göras en gång, pga. att givaren är utrustad 
med ett minne som kommer ihåg inställningen även om strömmen bryts. 
 
Vår intension är att använda ultraljudsgivaren för att mäta kuphöjden och 
kuplängden på plåten. Givaren för mätning av kuphöjden placeras vinkelrätt 
mot plåten, samt givaren för kuplängden horisontellt. 
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5 RESULTAT 
 
 

Det slutliga resultatet som vi har kommit fram till är följande: 
 
Två ultraljudsgivare monterade på en ram bestående av profilbalkar 
(ex:60*40*4) som går i ett spann över den frammatande plåten. Balkspannet 
måste monteras så att en komplett kupa finns tillgänglig för givarnas 
ljudvågor (Se bilaga 6). Givarna skall således monteras på spannet rakt 
ovanför, längs efter plåtens centrumlinje så nära pressen som möjligt. Vid 
behov bör även tryckhjul monteras (på undersidan och med tryckfjädrar på 
ovansidan) efter matarverket och givarna, för att förhindra eventuella 
vibrationer vid mätning.  
 
Mätresultatet från varje givare kommer att presenteras på en display (typ 
PAXD: bilaga 5.1-5.12). Displayen är utrustad med lediga kort platser så att 
möjlighet finns att ansluta enheten till maskinens PLC. Om detta görs så 
finns det möjligheter att få mätresultaten sparade, och dessa data kan nyttjas i 
eventuella kvalitetssystem. 
 
Eftersom givarna kommer att ge höjd-och längdmått på den pressade 
kuplängden, behöver man inte mäta manuellt med måttband i 
fortsättningen. Det gör att något höj-och sänkbart bord ej krävs, då 
utrymmet för den manuella mätningen inte behövs. Bordet höjs maximalt 
(ca 400 mm) till en fast position, där minimal skada på plåten uppkommer 
(se bilaga 3). Fritt utrymme för plåten blir då ca 200 mm. 
 
Med detta resultat uppnås stora positiva produktionsförbättringar till en låg 
totalkostnad.      
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6 KOSTNADSKALKYL 
 
 
Inköpskostnad för föreslagen utrustning:  
 
• Ultraljudsgivare  ( Givare + Förstärkare )   c:a 5.500 kr 
• PAXD – panel c:a 2.600 kr 
• Materialkostnad  ( Ram till givarna ) <     200 kr  
• Arbetskostnad c:a   300 kr/tim 
 
 
Beräkningsunderlag 
 
Det kommer att behövas minst 2 st ultraljudsgivare för mätningen.   
Dessa två givare kommer att kopplas till varsin PAXD – panel. 
Kostnad för mätutrustningen kommer då att uppgå till c:a 16.200 kr.   
 
Arbetskostnad för att lyfta rullbordet, uppmontering av mätverktyg och 
materialkostnad kommer uppskattningsvis att vara under 10.000 kr, då det 
utförs under ordinarie driftstopp. Den beräknade arbetskostnaden grundar 
sig på att två man utför arbetet på 16 timmar. Arbetet utförs antingen i egen 
regi inom Kami eller av anlitat konsultföretag. 
 
Den totala kostnaden kommer att understiga 30.000 kr, och innebär att vi 
har lyckats  med vårt mål att hålla de på förhand uppsatta kostnadsramarna á 
50.000 kr.  
 
 
Produktivitet 
 
Detta medför att produktiviteten höjs. Tid sparas då operatören slipper 
stanna maskinen för att kontrollmäta manuellt. På grund av att mätningen 
nu sker automatiskt, kommer inte operatören att behöva böja sig över 
rullbordet. Olycksrisken minskar, vilket i sin tur blir en förebyggande 
åtgärd. 
 
 
Kvalité 
 
Eftersom bordet är höjt till ett mindre avstånd från svängarmarna, bidrar det 
till att fallhöjden för takplåten minskar med ca: 400 mm (Se bilaga: 3). 
Risken för att plåten skadas och hamnar snett blir betydligt mindre. Färre 
plåtar går till 2:a sortering, vilket ökar inkomsten per rulle plåt.    



 9 

7 BILAGEFÖRTECKNING 
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Lyftbord – Dubbelsax ( Horisontal ) 
 

Företag :  Lyftab AB 
  Mölletofta 
  264 94 Klippan 
 

Telefon :  0435-22300 
Telefax :  0435-22550 

 
Kontaktperson : Joakim Olsson 

 
 
8 Modell – Typ : TLH 2000 TMH 3000 TLH 4000 

 
Lyftkapacitet :  2000 kg   3000 kg  4000 kg 

( Utbredd last ) 
 

Lyfthöjd :  820 mm  1100 mm  820 mm 
 

Lägsta höjd :  180 mm  230 mm  230 mm 
 

Längd :  2600 mm  3400 mm  2600 mm 
 

Bredd :  800 mm  900 mm  800 mm 
 

Lyfttid :  32 sek  40 sek  40 sek 
 

Effekt :  0,75 kW  1,1 kW  1,1 kW 
 

Pris :  22.600 :-  32.400 :-  30.500 :- 
 

8.1 Tillägg med fristående aggregat : Ca 1.000 :- på samtliga.   
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Lyftbord – Dubbelsax ( Horisontal ) 
 

 
 
9 Företag :  Edmolift Ab 
  Köpmangatan 3 
  641 30 Katrineholm 
 
Telefon :   0150-55780 
Telefax :  0150-55180 
 
Kontaktperson : Johan Karlsson 
 
 
 
9.1 Modell – Typ TMH 3000 
 
Lyftkapacitet : 3000 kg 
( Utbredd last ) 
 
Lyfthöjd : 1100 mm 
 
Lägsta höjd : 230 mm 
 
Längd : 3400 mm 
 
Bredd : 900 mm 
 
Lyfttid : 35 sek 
 
Effekt : 1,5 kW 
 
Pris : 28.700:- 
 
Tillägg med fristående aggregat : 7.300:- 
 
Emballage : 560:- 
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