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Förord 
 
Denna rapport är ett resultat av ett examensarbete på 20 poäng inom 
civilingenjörsutbildningen Maskinteknik examensinriktning Produktionsteknik vid Luleå 
tekniska universitet. Arbetet har utförts under tiden 14 augusti till 14 december hos Olofsfors 
AB i Nordmaling. 
 
Jag vill tacka all personal och speciellt min handledare Ulrika Lindgren på företaget för all 
hjälp under arbetets gång. 
 
Jag vill också tacka min examinator Hans Engström vid Luleå tekniska universitet för allt stöd 
och alla tips under arbetets gång. 

 
 
 
 
 
Olofsfors den 15 december 2006 
 
 
 
 
  
Karl Öberg
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Sammanfattning 
 
Examensarbetet har utförts hos Olofsfors AB i Nordmaling under hösten 2006. Där tillverkas 
band för skogs- och entreprenadmaskiner samt väg- och skopstål. Produkterna doppas efter 
tillverkningen i en Olofsforsblå färg. Företaget har de senaste åren gjort stora investeringar 
vad gäller automatisering på båda sina affärsområden. Det som inte hängt med i utvecklingen 
är måleriet som fortfarande är manuellt. 
 
Uppgiften har varit att göra en förstudie på hur måleriet ska se ut i framtiden för att möta 
företagets tänkta produktionsökning samt krav från kunder. 
 
Arbetet började med att undersöka nuläget. 
 
En teoristudie har gjorts angående ytbehandling, färg, lokalplanering och investeringar. 
 
Målningsmetoden som lämpar sig bäst för Olofsfors är doppmålning, det är också den metod 
som används på företaget idag. 
 
Fyra olika företag som bygger målerianläggningar har kontaktats. De gavs möjlighet att 
komma med förslag på lösning på måleriet. Förslagen diskuterades med operatörer och 
produktionstekniker och även ett gemensamt förslag utformades. Tre budgetofferter togs in på 
de bästa förslagen. 
 
En viktning av förslagen har gjorts. Utifrån denna framgår det att förslag 2 fått flest poäng. 
Det är också det förslag jag rekommenderar. Det är ett förslag på en automatisk 
doppanläggning med ett stort doppkar. Förslaget innebär en investeringskostnad på 2 792 000 
SEK.  
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Abstract  
 
This Master Thesis has been performed at Olofsfors AB in autumn 2006. The plant 
manufactures tracks for forestry machines and wear steel for construction machines. The 
products are being coated in an Olofsfors blue colour after they have been manufactured. The 
company has made large investments the last years in automatization in their both business 
areas. The coating is the part of the production that has not followed the development. 
 
The task has been to make a feasibility study about how the coating would look like in the 
future to meet the increase of the production and the customer’s requirements. 
 
The work started with an investigation how the coating looks today. 
 
A theory study has been done about coating, paint, local planning and investments. 
 
The best coating method for Olofsfors is dip coating. It is also the method they use today. 
 
Four different companies which build coating installations have been contacted. They were 
given the opportunity to give proposals on a new coating installation. The proposals were 
discussed with the operators and the production engineers. During this process an own 
proposal has also been designed. Three budget offers have been invited on the best proposals. 
 
The proposals have been compared. Proposal number 2 received the highest points. It´s also 
the proposal I recommend. Proposal 2 is an automatic dip coating installation with one large 
dip tub. The investment cost is about 2 792 000 SEK. 
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1 Inledning 
 
I detta kapitel beskrivs företaget, bakgrunden och syftet med projektet.  
    
1.1 Företagspresentation 
 
Olofsfors AB är ett verkstadsföretag som tillverkar och säljer produkter inom två 
affärsområden. Dessa är band för skogs- och entreprenadmaskiner (bild 1) samt skop- och 
vägstål. Försäljningen av Olofsfors produkter sker oftast till större förbrukare såsom 
maskintillverkare, maskinleverantörer, skogsbolag och återförsäljare. Försäljningen inom 
området band är mest beroende av konjunkturen inom skogsbruket och 
entreprenadverksamheten, medan försäljningen inom vägstål beror till stor del på 
nederbördsmängden under vinterhalvåret. Olofsfors AB är marknadsledande i världen på 
området band och marknadsledande inom väg- och skopstål i norden. De främsta 
konkurrenterna på stål är Borox International och Hagfors Vägstål i Sverige och Imatra Steel 
och TTT-Tecnology i Finland samt Scana Stål i Norge. 
 
Olofsfors AB har anor ända tillbaka till 1762 när Olofsfors Bruk grundades. Numera är 
företaget ett dotterbolag till Olofsfors Holding AB. I koncernen ingår även bolagen Metsätyö 
OY i Finland, AB Hejarsmide i Smedjebacken och Hultdins inc. i Kanada. 
Olofsfors AB är beläget utanför Nordmaling i Västerbottens län där både produktion och 
administration finns. I nuläget har de omkring 100 anställda. 
Kvalité och miljö har alltid varit två viktiga ledord för Olofsfors AB. De är också certifierade 
enligt ISO 9001 sedan 1997 och ISO 14001-certifierade sedan 2002. 
 

 
Bild 1. ECO-track. En variant av band. 
 
1.2 Bakgrund till projektet 
 
Efter omfattande investeringar har idag Olofsfors AB moderna och automatiska 
produktionslinjer för framställning av skop- och vägstål. Effektiviseringar inom 
bandtillverkningen har också gjorts. De flesta banden svetsas nu med hjälp av svetsrobotar.  
 
Måleriet är den delen i produktionen som inte hunnit med i utvecklingen utan är fortfarande 
helt manuell. Måleriet kräver ungefär en operatör i två-skift för att hinna med att måla och ta 
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hand om produkterna efteråt. Det tar dessutom ledtid eftersom färgen i dagsläget ska torka 24 
tim innan den torkat fullständigt. Färgen är vattenbaserad vilket innebär att torkningen 
vintertid måste ske inomhus för att färgen inte ska spricka. 
 
Inom fem-tio år är det meningen att produktionen av stål ska öka med omkring 25 % och en 
ökning av band med omkring 50 %. Denna produktionsökning kommer innebära att det blir 
ännu svårare att hinna måla produkterna samt att bristen på plats för produkterna att torka på 
kommer att bli ännu mer påtaglig än i dagsläget. 
 
Det har även kommit önskemål från kunder att Olofsfors ska kunna måla med olika kulörer, 
främst gäller det området band. 
 
För några år sedan tog företaget in offerter på ett automatiskt måleri, detta var dock endast 
menat att omfatta målning av band och inte stål. Planerna lades senare på is. Målningen av 
stål har nu ökat så kraftigt i omfattning att en framtida anläggning ska klara av att måla både 
band och stål. 
 
1.3 Syfte med projektet 
 
Syftet med projektet är att ta fram förslag på hur målerianläggningen ska se ut för att möta 
framtidens behov. Förslaget ska vara väl förankrat hos företagsledning och operatörer. 
Förslaget ska innefatta layout och pay-back samt fördelar och nackdelar med förslaget. 
 

2 Metod och verktyg 
 
Arbetet började med att sätta sig in i hur måleriet fungerar i dagsläget. Vad som fungerar bra 
respektive mindre bra. Denna information har inhämtats genom intervjuer och möten med 
operatörer och arbetsledning. 
 
Efter omkring två veckor gjordes en projekt- och tidsplan för arbetet (bilaga 1). Planen har 
hela tiden legat till grund för arbetet. Den har under arbetets gång uppdaterats och reviderats.   
 
Teoridelen av rapporten bygger på litteraturstudier. Litteraturen är till största delen böcker 
som lånats vid Luleå tekniska universitets bibliotek men även information från färgtillverkare 
och Internet har använts. 
 
Ett antal färgtillverkare har kontaktats för att se vilka andra typer av färgfabrikat det finns och 
även för att få deras syn på vilken målningsmetod som är bäst lämpad. 
 
Intervjuer har hållits med nuvarande färgtillverkare för att få deras syn på vad som kan vara 
en lämplig anläggning. 
 
Kontakt har tagits med marknadsavdelningen för att få en prognos på hur mycket 
produktionen ska öka i framtiden. 
 
Möten varje månad har hållits med operatörer och arbetsledning för att säkerställa att arbetet 
utförts i rätt riktning samt för att få förankring av arbetet hos alla berörda.   
 
Innan kontakt togs med maskinleverantörer specificerades vilka önskemål och krav som ställs 
på en ny målerianläggning (se bilaga 2). Ritningar på den tänkta lokalen samt bilder och 
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beskrivningar på vilka produkter som ska målas bifogades även för att ge information till 
leverantörerna. 
 
Det har även undersöks hur liknande industrier ytbehandlar sina produkter. Ett antal företag 
har intervjuats. Ett studiebesök har gjorts på Trima i Bergsjö utanför Sundsvall. Där tillverkas 
redskap för jordbruket. De har en automatisk doppanläggning. De hänger på de omålade 
produkterna och lastar av dessa när de är målande och färdigtorkade. Av- och pålastning sker 
manuellt. 
 
Processen består av följande: 

• Pålastning 
• 9 stegs zinkfosfatering 
• En tork 
• Doppkar med primer 
• Tork med temp ca 50 grader 
• Doppkar med täckfärg 
• Tork med temp ca 90 grader 
• Kylzon 
• Avlastning 

 
Målerianläggningen är levererad av danska JOKAN och förbehandlingen av danska 
MOLDOW. Hela processen från pålastning till avlastning tar omkring 4 tim. Torkarna värms 
med flis eller diesel. Tidigare målades frontlastare till jordbrukstraktorer i anläggningen, dessa 
vägde upp till 700 kilo. I nuläget målas endast jordbruksredskap med vikter upp till ca 100 
kilo. Det som kan konstateras av studiebesöket är att finns det yta, finns det stora möjligheter 
för en bra anläggning. En liknande anläggning kan vara lämplig för Olofsfors men den måste 
vara mycket mer kompakt. 
 
Vägledning och feedback har getts från examinator vid Luleå tekniska universitet. 
 
Arbetet har dokumenterats i Word och ritningar har gjorts i SolidEdge. Kalkyler är gjorda i 
Excel. 
 
3 Teori 
 
I efterföljande avsnitt behandlas teori angående ytbehandling, färg, lokalplanering och 
investering. 
 
3.1 Val av ytbehandlingsmetod 
 
Den största anledningen till att man ytbehandlar en yta är för att skydda underlaget, främst 
mot klimatisk påfrestning men också för att öka produktens estetiska värde. 
 
När det gäller vilken ytbehandlingsmetod som skall användas är det många faktorer som 
spelar in, här följer några viktiga. 
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Bild 3. Val av ytbehandlingmetod (Iverfeldt, m.fl 1995). 
 
3.1.1 Produktens utseende och seriestorlek 
 
Geometrin på produkten kan påverka valet av ytbehandlingsmetod. Innehåller produkten 
spalter och många trånga utrymmen ställer det betydligt högre krav på 
ytbehandlingsprocessen jämfört med en slät produkt.  
 
Vid stora seriestorlekar är det viktigare att produktens funktionskrav noga utreds än vid liten 
seriestorlek. Detta beroende på att felval av ytbehandlingsmetod kan bli väldigt kostsamt. 
(Iverfeldt, mfl. 1995). 
 
3.1.2 Konstruktionsmaterial 
 
Olika konstruktionsmaterial ställer olika krav på ytbehandlingen. Det är stor skillnad på 
ytbehandling av t.ex. varmvalsat stål där glödskal, koks och slaggrester kan sitta fast på ytan 
jämfört med t.ex. gjutjärn där damm och andra föroreningar är vanligt förekommande. 
(Iverfeldt, mfl. 1995). 
 
3.1.3 Förbehandling och rengöringsmetod  
 
Kvalitén för en ytbehandling beror till stor del på förbehandlingen. Tillståndet på ytan som 
ska målas strax före lackeringen avgör hur väl och på vilket sätt färgen fäster. 
Förbehandlingens syfte är att ta bort orenheter såsom smuts, glödskal, korrosionsprodukter 
samt att kemiskt förbereda ytan för lackering. Några typer av förbehandling är kemisk 
rengöring, kromatering och fosfatering. (Iverfeldt, mfl. 1995). 

Krav på produkten 
- Kulör 
- Finish 
- Livslängd 
- Klimat 

Produkten 
- Material 
- Föroreningar 
- Seriestorlek 
- Geometri 
 

Val av 
förbehandling 

Val av färg och 
lack 

Val av 
appliceringsmetod 

Miljökrav 
- Arbetsmiljö 
- Luftutsläpp 
- Vattenutsläpp 
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Det går inte att kompensera en dålig förbehandling med tjockare färgskikt eller med ett mera 
avancerat färgsystem. (RÖA-skolan). 
 
Valet av förbehandling måste ske med kännedom om vilken metallyta som ska behandlas, 
vilka föroreningar som ska avlägsnas och vilket färgsystem som ska användas. (RÖA-skolan). 
 
Förbehandling har ofta lika stor eller större betydelse än valet av färgsystem. Dålig 
förbehandling är den vanligaste orsaken till ett dåligt målningsresultat. (RÖA-skolan). 
 
3.1.4 Val av färg 
 
Med hänsyn till miljön ska en färg med så små mängder av lösningsmedel som möjligt väljas. 
Ska produkten målas i flera skikt är det viktigt att färgerna passar ihop. Färger indelas i tre 
olika huvudtyper, grundfärg, mellanfärg och täckfärg. (Iverfeldt, mfl. 1995). Nedan följer 
egenskaper för respektive typ. 
 
Grundfärg (Primer) 
 

• För ökad vidhäftning (läggs på tunt). 
 
• För rostskydd (rostskyddsprimer). 
 
• Kan utjämna gropar och skador i underlaget. 

 
Mellanfärg 
 

• För att öka färgsystemets totala tjocklek. 
 
• För att bygga in ytterligare funktion såsom ökad tålighet mot t.ex stenskott. 

 
Täckfärg 
 

• Ger önskad kulör och kulörbeständighet. 
 
• Ger önskad glans och glanshållning (blank-matt). 

 
• Ger önskad rep- och slagtålighet. 

 
(RÖA-skolan). 
 
En färg består av fyra typer av komponenter: bindemedel, pigment, lösningsmedel och 
tillsatsmedel. (Iverfeldt, mfl. 1995). Nedan följer egenskaper för respektive komponent. 
 
Bindemedel  
 

• Fungerar som ett slags lim som binder ihop övriga komponenter i färgen. 
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• Svarar i första hand för färgens egenskaper som hårdhet, vidhäftning, korrosionsskydd 
och utomhusbeständighet. 

 
 
När färgen torkat har bindemedlet stelnat och håller då fast färgen i underlaget. Färgen får 
ofta namn efter det bindemedel som ingår i färgen t.ex alkydfärg, akrylatfärg och epoxifärg. 
(RÖA-skolan). 
 
Pigment 
 
Är nermalda och mycket små partiklar som är olösliga i färgen. Pigmenten flyter fritt omkring 
i färgen men kan om färgen står en tid sjunka till botten och bilda en såkallad bottensats. 
Risken för bottensats ökar ju lägre viskositet färgen har. Därför ska färg alltid röras om innan 
användning.  
Några typer av pigment: 

• Kulörpigment 
 

• Fyllmedel eller armerande pigment 
 

• Rostskyddspigment 
 

• Specialpigment 
(RÖA-skolan). 
 
Lösningsmedel 
 
Gör det möjligt för färgen att flyta ut på underlaget och ger den rätt viskositet vid 
appliceringen. (RÖA-skolan). 
 
Tillsatsmedel 
 
Tillsatsmedel används för att: 

• Underlätta tillverkning av färg. 
 
• Förbättra den våta färgens egenskaper vid applicering. 

 
• Förbättra den våta färgens egenskaper vid lagring. 
 
• Förbättra den torra färgens egenskaper. 

(RÖA-skolan). 
     
3.1.4.1 Alkydfärg och akrylatfärg 
 
Anledningen till att dessa två typer av färg beskrivs är för att dessa är lämplig för Olofsfors 
process. 
 
Alkyderna anses vara snabbtorkande och ha god vidhäftning, töjbarhet, slaghållfasthet och 
väderbeständighet. I vattenburen alkydfärg är alkydoljebindemedlet emulgerat i vatten. Alkyd 



Förstudie måleri Olofsfors AB  

12 

är ett oxidativt torkande bindemedel som bildar ett skyddande skikt genom reaktion med syre 
när färgens lösningsmedel eller vatten avdunstar (se bild 4). (Jonasson, mfl. 1999). 

 
Bild 4. Oxidativ torkning. (RÖA-skolan). 
 
Akrylatfärger har bra vidhäftningsförmåga på rena och fasta underlag och hög 
pigmentbindningsförmåga. Akrylatfärger ger bättre kemikaliebeständighet än alkyder. 
Bindemedlet i akrylatfärger består av mikroskopiskt små klibbande plastkulor som svävar i 
vatten. Torkningsprocessen i akrylatfärger innebär att vattnet avdunstar och de små kulorna 
klibbas ihop. Akryl är ett fysikaliskt torkande bindemedel som enbart bildar ett skyddande 
skikt i och med att lösningsmedlet eller vattnet dunstar. (Jonasson, mfl. 1999). 
 
Alkyd- och akrylatbindemedel anses ha liten hälsopåverkan. (Jonasson, mfl. 1999). 
 
3.1.5 Miljö 
 
De höjda miljökraven har ända sedan 70-talet varit den viktigaste delen som drivit 
utvecklingen av ytbehandling. I dagens läge har många tillverkare bytt ut de lösningsburna 
färgerna mot vattenburna eller mindre lösningsburna. (Iverfeldt, mfl. 1995). 
 
3.2 Doppmålning 
 
Doppmålning är ofta miljö- och kostnadsmässigt den bästa metoden när den är möjlig. 
Detaljer med komplicerad geometri är svåra att ytbehandla med annan metod. De 
förutsättningar som krävs för att doppning ska vara en bra metod är att produkten är utformad 
så att färg kommer åt och kan rinna av och att en viss skiktojämnhet med eventuellt droppar i 
underkant kan accepteras. Vid doppning bör lyfthjälpmedel såsom telfer eller liknande 
användas, detta för att hålla en jämn hastighet vid operationen, för att åstadkomma så små 
variationer i skikttjocklek som möjligt. Doppningshastigheten måste anpassas efter 
produktens utseende för att undvika luftinneslutningar. Produkterna som ska målas bör ha 

Bindemedels- 
molekyler i  
färgen 
 

Syre tränger in  
och härdar färgen 
 

Syret ”knyter ihop” 
bindemedels- 
molekylerna 
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rundade kanter för att få en bättre kanttäckning vilket medför ett bättre korrosionsskydd. 
(Iverfeldt, mfl. 1995). 
 
Med doppning fås små färgförluster, mindre än vid sprutmålning. (RÖA-skolan). 
 
Bild 5 visar en principskiss på hur ett doppkar kan se ut. För att förhindra att färgen torkar och 
att pigmenten sjunker till botten krävs cirkulation i doppkaret. I det här fallet sker det genom 
ett bräddavlopp där färgen rinner ned i en pumpgrop. Därifrån pumpas färgen tillbaka in till 
karet i botten och på kortsidan. 
 
 
 

 
Bild 5. Skiss på doppkar. (RÖA-skolan). 
 
Efter att ha varit i kontakt med ett antal fackmän inom målning står det klart att 
målningsmetoden som lämpar sig bäst för Olofsfors produkter är just doppmålning. Detta på 
grund av att det är en kostnadsmässigt bra metod, vilket är oerhört viktigt för Olofsfors. Deras 
produkter framförallt band är också komplexa i utformningen vilket gör det svårt att t.ex. 
sprutmåla dessa. När det gäller stål finns en mängd antal varianter vilket gör det svårt att 
automatiskt hantera ett och ett stål. Vid doppning kan stålen staplas i korgar och på så sätt 
målas flera stål samtidigt när de sänks ned i karet. 
 
Doppmålning är också den metod som används idag så företaget vet att den fungerar 
tillfredsställande. 
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3.3 Sköljlackering 
 
Sköljlackering är en metod där färgen sköljs över produkten som skall målas. Färgen pumpas 
från en tank ut genom munstycken på översta ytan av produkten. Färgen får sedan rinna längs 
sidorna och samlas sedan upp i en balja under produkten. Den uppsamlade färgen kan sedan 
användas igen. Volymen av färg som behövs i systemet är mindre än vid doppmålning. Det är 
också viktigt såsom vid doppmålning att produkterna är utformade och upphängda så att 
avrinning av överflödig färg kan ske. (http://www.pfonline.com). 
Det finns ytterst lite information att tillgå angående sköljmålning. Detta på grund av att det 
verkar vara en mycket sällsynt process. Den verkar vara mest använd inom ytbehandling av 
produkter i trä och små detaljer. 
Det skulle dock kunna vara en intressant metod för olofsfors produkter, men någon lämplig 
leverantör eller befintlig anläggning har inte hittats. 
 
3.4 Torkning av färg 
 
I efterföljande avsnitt behandlas torkmetoder som konvektion, IR och avfuktning. 
 
3.4.1 Konvektion 
 
Konvektionstorkning innebär att uppvärmd luft blåses in i torken. Ungefär 95 % av allt 
lackeringsgods torkas med konvektion. Nedan följer några för- resp. nackdelar med metoden. 
 
+ Energiåtgången 
+ Lämpligt för stort gods 
 
- Utrymmeskrävande 
- Torkar från ytan och inåt 
- Långsam uppvärmning 
- Kräver avkylning 
(RÖA-skolan). 
 
3.4.2 IR-torkning 
 
IR-torkning innebär att IR-strålning används för att värma upp det lackerade godset. Nedan 
följer några för- resp. nackdelar om metoden. 
 
+ Snabb uppvärmning 
+ Värmer grunden 
+ Mindre lösningsmedelsinneslutningar 
 
- Energiåtgången 
- Investeringskostnaden 
- Dyrt vid stora objekt 
- Svårt vid olikformat gods 
(RÖA-skolan). 
 
 
 

http://www.pfonline.com
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3.4.3 Avfuktad luft 
 
Under den senaste tiden har det blivit allt vanligare med avfuktning som torkmetod. 
Skillnaden mellan att avfukta och värma luften är att luftens vatteninnehåll och daggpunkt 
håller sig konstant vid uppvärmning medan däremot luftens vatteninnehåll minskar och 
daggpunkten sänks vid avfuktning. (Jonasson, mfl. 1999). Nedan följer några för- resp. 
nackdelar om metoden.  
 
+ Snabb torkning 
+ Energiåtgången 
+ Ingen nedkylning krävs 
+ Ingen risk för kok 
+ Inga värmespänningar i färgen 
 
- Fungerar ej på kemiskt härdande färger 
(RÖA-skolan). 
 
3.5 Investering 
 
En investering innebär att resurser från en period används i förhoppningen att ge en ökad och 
förbättrad kapacitet i en kommande period. (Alpenberg, Karlsson, 2005). 
 
Ett investeringsbeslut är i de flesta fall ett svårt beslut. Detta pga. de för det mesta präglas av 
osäkerhet. Det är svårt att förutse framtidens betalningsströmmar och investeringens 
ekonomiska livslängd. (Skärvad, Olsson, 2003).  
Exempel på beslutssituationer kan vara: 

- Skall vi bygga ut tillverkningskapaciteten? 
- Vilken maskin skall vi köpa? 
- När skall vi byta ut en viss utrustning? 
- Skall vi köpa eller hyra utrustningen? 
- Skall vi ta upp en ny produkt inom tillverkningsprogrammet? 

(Löfsten, 2002). 
 
 
En viktig utgångspunkt för motivet till investeringar är begreppet ekonomisk effektivitet. 
Inom effektivitet skiljs på inre resp. yttre effektivitet. Med inre effektivitet menas hur väl 
företaget producerar sina produkter på ett effektivt sätt. Yttre effektivitet beskriver hur 
företagets output värderas och prissätts av marknaden. 
En viktig utgångspunkt när det gäller investeringar är att syftet för företaget är att maximera 
vinsten. (Alpenberg, Karlsson, 2005). Andra anledningar till investeringar kan vara att 
företaget vill ha snabbare tillväxttakt, öka intäkterna eller att nå en ledande position i sin 
bransch. (Löfsten, 2002). 
 
Det som är oerhört viktigt vid investeringar är att den är förankrad hos de berörda anställda. 
Det är viktigt att de hela tiden får veta vad som händer och varför investeringen görs. 
(Alpenberg, Karlsson, 2005). 
 
Det finns olika typer av investeringar. De brukar indelas enligt följande. 

- Expansionsinvesteringar 
- Kvalitetsförbättrande investeringar 
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- Rationaliseringsinvesteringar 
- Investeringar i inre och yttre miljö 
- Ersättningsinvesteringar 
- Försäljnings- och serviceinvesteringar 
- Forsknings- och utvecklingsinvesteringar 
- Strategiska investeringar 

(Alpenberg, Karlsson, 2005).  
 
Det finns tre grundläggande källor för initiering av en investering. Dessa är kostnads-, 
kvalitets-, samt kapacitetsproblem. 
 
Den investering det handlar om för Olofsfors är rationaliseringsinvestering, vilket betyder att 
sänka kostnaderna ofta genom mekanisering och automation. 
 
3.5.1 Investeringskalkylering 
 
I efterföljande avsnitt behandlas olika metoder för investeringskalkylering.  
 
3.5.1.1 Kapitalvärdemetoden 
 
Kapitalvärdemetoden benämns ibland även nuvärdemetoden. Metoden innebär att alla in- och 
utbetalningar jämförs vid nolltidpunkten. Nolltidpunkten motsvarar investeringstillfället. Alla 
framtida inbetalningsöverskott omräknas till ett nuvärde med hjälp av kalkylränta. En 
investering anses lönsam om kapitalvärdet som är nuvärdet av inbetalningsöverskottet 
subtraherat med investeringens storlek är positiv. (Skärvad, Olsson, 2003). Nedan visas 
formel för uträkning av kapitalvärde. 
 
Kapitalvärde= a1*1/(1+r)1 + a2*1/(1+r)2 +…. an*1/(1+r)n + R*1/(1+r)n - G 
 
a= Inbetalningsöverskott per år 
r= Kalkylränta 
R= Restvärde 
n= Ekonomisk livslängd i år 
G= Grundinvestering 
 
3.5.1.2 Payback-metoden 
 
Payback-metoden är en relativt enkel form av investeringskalkyl. En uträkning görs på hur 
länge det tar att tjäna in det investerande beloppet. En investering anses lönsam om payback-
tiden för investeringen är kortare än vad företagets förutbestämda återbetalningstid är. De 
flesta företag har en återbetalningstid på mindre än 3 år. (Skärvad, Olsson, 2003). Nedan visas 
formel för uträkning av payback-tid. 
 
I= (tB- tN) * TP + M + F 
 
Där: 
I= Värdet av frigjord kapacitet per år 
tB= produktionstid i befintlig utrustning 
tN= produktionstid i ny utrustning 
TP= maskintimpris inkl. lön i befintlig utrustning 
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M= materialbesparing per år 
F= fastighetsbesparing per år 
 
Därefter beräknas  
PBT= G/(I-∆K) 
 
Där: 
∆K= övriga kostnader som t ex service, maskinövervakning och operatörstid 
G= grundinvestering 
PBT= payback-tiden i år 
 
(Alpenberg, Karlsson, 2005) 
 
Vad gäller metodanvändning i företagen är payback-kalkylen relativt utbredd med dess 
tydliga koppling till finansiella och kassaflödesrelaterade konsekvenser för företaget. En risk 
med payback-kalkyler är att besluten präglas av kortsiktighet. En nackdel med payback-
metoden är att den säger ingenting om vad som sker efter återbetalningstiden. (Alpenberg, 
Karlsson, 2005) 
 
3.5.1.3 Internräntemetoden 
 
Internräntan på en investering är den årliga avkastning som investeringen ger på det satsade 
kapitalet. Metoden innebär att en räntesats söks så att nuvärdet av inbetalningarna är 
detsamma som nuvärdet av utbetalningen. En investering är lönsam om internräntan för 
investeringen är minst lika stor som företagets kalkylränta. (Skärvad, Olsson, 2003). 
 
3.6 Förenklad Systematisk Lokalplanläggning (FSLP) 
 
FSLP är en metod som kan användas vid planläggning av en ny yta. Metoden innefattar 6 
olika steg. 
De sex stegen är: 

- Kartlägg sambanden 
- Fastställ funktionskraven 
- Skissera funktionernas samband 
- Rita alternativa huvudplaner 
- Värdera de olika alternativen 
- Detaljutforma den valda lösningen  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Förstudie måleri Olofsfors AB  

18 

4 Nulägesbeskrivning 
 
I efterföljande avsnitt behandlas nuläget vid Olofsfors måleri. 
 
4.1 Målning 
 
Olofsfors AB arbetar hårt med att vara så miljövänlig som möjligt måste givetvis målningen 
av deras produkter även vara det. Färgen som används idag är en vattenburen 
rostskyddsprimer. Det mesta eller en stor del av färgen på företagets produkter nöts under 
användningen bort, därför är det ännu viktigare att färgen är miljövänlig. 
 
Vad gäller kraven som ställs på målningen är dessa inte så högt ställda. När det gäller band 
och skopstål är färgen endast ett korrosionsskydd under lagring och transport till kund. På 
vägstålen sitter i allmänhet färgen kvar längre. 
 
All hantering vid målning av band och stål sker idag helt manuellt med hjälp av traverser. En 
hel del tunga lyft krävs. Det finns inga operatörer som enbart jobbar med målningen. Det är 
operatörerna vid utlastningen och den automatiska svetscellen för band som sköter målningen. 
 
Det krävs ungefär en operatör i två-skift för att sköta målningen. 
 
All målning sker genom doppning i ett kar med måtten BxDxH: 4500x1300x1300 
 
4.1.1 Målning av band 
 
Banden rullas ihop till en rulle och bandas ihop efter att de har svetsas. Banden har då en 
temperatur på omkring 90 grader på de varmaste ställena. De måste därför stå och svalna till 
rumstemperatur innan de kan målas. Banden transporteras sedan med truck till doppkaret där 
en operatör med hjälp av en travers doppar banden i färgkaret (se bild 6). Efter doppet får 
banden stå och droppa av ovanför karet ca 40-60 min, färgen är då klibbfri. Detta är inte alls 
bra för torkningen, luftfuktigheten är som störst ovanför karet och färgen torkar som sämst 
där. Därefter ställs de två sammanhörande bandrullarna på en pall och transporteras till en 
torkzon där de står och torkar färdigt, detta kan under vintertid ta upp till 24 timmar. För det 
mesta finns inte tid och plats att låta produkterna torka så länge. Därefter plastas banden med 
sträckfilm och körs ut på gården i väntan på transport till kund.  
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Bild 6. Målad bandrulle. 
 
4.1.2 Målning av stål 
 
Stålen staplas efter härdning i ”korgar” eller ”rack”, en typ av ställning (se bild 7 och 8). 
Korgarna och racken transporteras sedan med truck till doppkaret och genomgår där samma 
procedur som banden. Efter att färgen torkat töms korgarna och stålen packas på pall. Stålens 
utseende, vikt och längd varierar väldigt. Det förekommer stål med längder upp till 3650 mm 
och vikter mellan 6 och 150 kg. Bild 9 visar skisser på olika typer av stål. 
 

 
Bild 7. Vägstål staplade i rack. 
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Bild 8. Skopstål staplade i korgar. 

 
Bild 9. Skisser på olika typer av stål som målas. 
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4.2 Utrymme 
 
Bild 10 är en ritning över dagens måleri. I yta 1 (märkt blå) ingår ett doppkar, en tork, 
toaletter/städ, pallställ med svetstråd samt en balkkonstruktion med traverser. Uppe i högra 
hörnet av ytan finns också en dörr in till kontor och matsal. Denna genomgång används en hel 
del och bör helst vara kvar. Torken används mest som ett avställningsställe pga. platsbrist. Det 
finns möjlighet att starta ett fläktsystem i torken som ger bättre luftcirkulation och kortar 
torktiden. Torken används dock inte på ett effektivt sätt. I torken är det endast möjligt att 
ställa vägstål. Bakom och runt torken finns en del ytor som inte är utnyttjade. I övre delen av 
yta 2 (märkt röd) finns en sträckfilmsmaskin för inplastning av band och två pallställ. 
Resterande del av ytan används som torkzon för produkter som målats. 
 

 
Bild 10. Skiss över dagens måleri. 
 
4.3 Förbehandling 
 
Inga av Olofsfors produkter genomgår någon förbehandling innan målningen. Detta anses inte 
vara nödvändigt eftersom kraven på vidhäftning inte är så högt ställda. 
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4.4 Kulör 
 
Idag målas alla produkter i en ”Olofsforsblå” kulör. Det finns intresse från kunder att de vill 
ha Olofsfors produkter målade i sin egen färg. 
 

5 Ny målerianläggning 
 
I efterföljande kapitel behandlas information angående ett nytt måleri. 
 
5.1 Inkommande produkter till måleriet 
 
Banden kommer till målningen i ett relativt jämt flöde, storleken på bandrullarna är också 
ganska lika. Rullarna väger upp till drygt 500 kg. Ett band består av två bandrullar som vid 
påläggning på maskinen kopplas samman med hjälp av bandlås. 2005 målades drygt 8 000 
bandrullar (se bild 11). 
 

 
Bild 11. Bandrulle. 
 
Stålen skiljer sig väldigt i både längd och vikt. Uppemot 200 olika typer av stål målas.  
Längder upp till 3650 mm och vikter mellan 6 och 150 kg förekommer. Stålen staplas efter 
härdning i ”korgar” och ”rack”. Skopstålen staplas i korgar och vägstålen i rack. 2005 
tillverkades drygt 30 000 stål. 1 103 st (3,5%) var längre än 2 meter. 195 st (0,6 %) var över 3 
meter. 20 684 st (67,1%) var under 1,5 meter. De stål som är längre än 2 meter väger alla 
under 70 kg och är alla vägstål. Ankomsten av stål till måleriet är mycket varierade beroende 
på vad som produceras.  
 
Marknadsavdelningen på Olofsfors tror på en ökning av produktion på stål som målas till ca 
40 000 på fem-tio år dock en ökning av alla dimensioner och typer och en ökning av band till 
12 000 bandrullar under samma tidsperiod. 
 
Det som ställer till problem för anläggningen är de 3,5 % av stålen som är över 2 meter. 
Frågan är då om dessa ska målas separat eller gemensamt med alla andra produkter. 
Problemet om de ska målas gemensamt är att anläggningen måste dimensioneras för 4 meters 
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längd och kommer inte att utnyttjas fullt ut mer än några enstaka procent av den totala tiden. 
Dimensioneras anläggning för 4 meters längd kan dock kortare produkter hängas i bredd för 
att optimera användandet av anläggningen. Ska de långa stålen målas separat krävs en särskild 
plats för det vilket innebär att ännu mer plats krävs för måleriet. 
 
Om banden och stålen målas i olika kar kan målningskarens storlek förändras. För 
bandmålning behövs ca LxBxH 1x1x1,2 meter. Målas stålen ett och ett behövs en bredd på 4 
meter. Måtten djup och höjd behöver då inte vara så stora.  
 
5.2 Behov av nytt måleri 
 
Den ökning av produktion som är planerad inom fem-tio år innebär att antalet dopp kommer 
att öka med ca 42 %. 
 
Räknar man med att måleriet är igång i två-skift kommer det att bli svårt att hinna med att 
måla och dessutom kommer det att bli väldigt ont om utrymme eftersom produkterna måste 
stå inne och torka vintertid. Skall utlastningspersonalen vara de som till största delen har hand 
om målningen och inga större ytor för torkning är planerade att byggas finns definitivt ett 
behov av en effektivare anläggning.  
 
Enligt nuvarande färgleverantör bör produkterna i dagsläget torka 24 timmar inomhus. Det 
kommer med framtida produktionsökning innebära att omkring 50 bandrullar och 20 
målarkorgar måste ha plats att torka inomhus. Det finns det inte utrymme för. 
 
Nuvarande anläggning är svår att göra effektivare eftersom produkterna måste hänga och 
torka ovanför baljan. På så sätt blockeras färgbaljan och inga produkter kan målas under 
tiden. Det enda som går att göra är att utöka tiden som måleriet är igång. I dagsläget krävs 
ungefär en operatör i två-skift för att klara målningen. Ska produktionstakten för 
anläggningen öka som planerat dvs. antalet dopp kommer öka med omkring 42 % kommer 
uppskattningsvis en operatör i tre-skift behövas.   
 
Nedan följer en del uträkningar angående produktionen om fem-tio år. 
 
Antal dopp per år:  
Ökning av stål till 40 000 stycken. Räknar med att i medeltal 8 stål målas varje gång, 
40 000/8= 5 000 dopp. Ökning av band till 12 000 rullar. 
Sammanlagt: 17 000 dopp. 
 
Vid 2-skift:  
2-skift= 2 700 timmar= 162 000 min 
Detta ger ett dopp var 162 000/17 000= 9,5 min 
 
Vid 3-skift: 
3-skift= 4 000 timmar= 240 000 min 
Detta ger ett dopp var 240 000/17 000= 14,1 min 
 
När produkterna doppats i dagens måleri får dessa torka ovanför karet ca 40-60 minuter. Detta 
innebär att vid målning av band kan ett dopp göras var 10-15 min då fyra bandrullar kan 
doppas samtidigt. Målning av stål kan göras var 20-30 min då två korgar för det mesta kan 
doppas samtidigt.  
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Räknas ett medel ut med dagens målningstider och med den beräknade produktionen om fem-
tio år blir tiden mellan varje dopp:  
(12,5 min*12000 bandrullar+25 min*5 000 ståldopp)/17 000 dopp= 16,2 min. 
Detta kan sammanfattas som att ett dopp krävs var 9,5 min vid 2-skift och var 14,1 min vid 3-
skift för att klara den nya produktionen men dagens anläggning klarar endast ett dopp var 16,2 
min. 2 minuter för lång tid mellan doppen kan tyckas lite men på ett år innebär det nästan 600 
timmar. 
 
En ny anläggning bör ha ett conveyorsystem med någon typ av tork. Säljaren av den 
nuvarande färgen rekommenderade en torktemperatur på ca 45-50 grader och en torktid på 
omkring 30 min. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det finns två stora anledningar till att en effektivare 
anläggning behövs. Den första är att det i framtiden kommer att bli svårt att hinna med att 
måla alla produkter eftersom karet blockeras när produkterna måste torka ovanför det. Den 
andra är att det kommer bli väldigt trångt när uppemot 50 bandrullar och 20 målarkorgar 
måste stå inne 24 timmar för att torka. 
 
5.3 Utrymme 
 
Den yta som är tillgänglig är där det befintliga måleriet finns se bild 10. Idag råder det stor 
platsbrist där. Stål och band står i torkzonen lite huller om buller. Det nya måleriet ska helst 
vara så kompakt som möjligt. 
 
5.4 Färg 
 
Idag används en vattenburen rostskyddsprimer som heter RÖA162 (datablad se bilaga 3), 
baserad på alkyd/latex från RÖTMOTAVERKEN. Ett antal andra olika vattenburna primers 
från olika färgtillverkare har undersökts. En alternativ färg som kan vara av intresse har 
hittats. Det är WEDEKRYL PRIMER AY (datablad se bilaga 4) från WEDEVÅG. Denna 
färg är en vattenburen primer med goda rostskyddsegenskaper baserad på akrylat. PRIMER 
AY har en lägre inblandning av lösningsmedel än RÖA162. WEDEVÅG anger 2,4 % 
lösningsmedel medan RÖTMOTAVERKEN anger högst 5 % lösningsmedel. 
Årsförbrukningen av färg för Olofsfors är ca 16 m3 vilket innebär 800 liter lösningsmedel 
med RÖA162 och med samma årsförbrukning med PRIMER AY blir det 384 liter. Detta kan 
då vara intressant i framtiden om miljökraven ökar ytterligare. 
 
Det som däremot är svårt att veta är hur färgåtgången med PRIMER AY blir. Den är svår att 
beräkna teoretisk, därför behövs praktiska försök för detta. En fingervisning är att RÖA162 
har en teoretiskt beräknad volymtorrhalt på 40-45 % medan PRIMER AY har en beräknad 
volymtorrhalt på ca 38 %. Utifrån detta bör färgåtgången bli högre med PRIMER AY, men 
det är absolut inte säkert. 
 
Wedevåg anger en torktid på 4 timmar i rumstemperatur för PRIMER AY medan 
RÖTMOTAVERKEN anger att produkterna ska torkas uppemot 24 timmar i rumstemperatur 
för att färgen ska torka fullständigt. Att torktiden varierar så mycket beror på att de är 
baserade på alkyd respektive akrylat.  
 
Ett snabbt test har gjorts med de båda olika färgerna. Ett bandlås doppades i RÖA162 och ett i 
WEDEKRYL AY. Bandlåsen hängdes upp för att torka i rumstemperatur. Färgerna hade 
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samma viskositet (16-18 sekunder i 4mm utloppsbägare) vid testet. Det som kunde fastställas 
i och med testet var att RÖA162 blev klibbfri betydligt snabbare. Vad gäller vidhäftningen är 
det svårt att säga någon skillnad. Detta test är dock långt ifrån grundligt utfört. För att kunna 
säkert avgöra vilken färg som lämpar sig bäst måste grundliga tester göras. Det ansågs för 
tillfället inte vara aktuellt.  
 
Med en ny målerianläggning innehållande en tork bör vidare tester göras för att se vilken av 
färgerna som fungerar bäst när de forcértorkas. WEDEVÅG anger en torktid på 30 min för 
WEDEKRYL AY vid en torktemp på 60 grader. Efter denna tid ska färgen vara helt 
färdigtorkad. 
 
I slutskedet av arbetet slöts en mycket intressant kontakt. Det var med företaget MYAB 
Ytteknik AB. VD:n vid företaget som jobbat nästan hela sitt liv inom färgbranschen lyckades 
hitta en färg som kan vara väldigt intressant. Det är en specifikt utvecklad vattenburen primer 
som används vid ett stålverk i Finland. Den är dock anpassad för sprutning i dagsläget. 
Stålverket har till stor del samma krav på färgen som Olofsfors har. Den ska torka snabbt men 
behöver inte ha de bästa rostskyddsegenskaperna. Tillverkaren av färgen är TEKNOS. Det 
fortsatta arbetet för dem blir nu att försöka göra om färgen så att den lämpar sig för doppning, 
efter det är det möjligt att testa den. 
 
5.5 Målarkorgar  
 
I dagsläget staplas skopstålen i korgar och vägstålen i rack se bild 7 och 8 efter härdning. 
Detta för att senare målas i doppkaret. Vid användandet av korgar kan lyfthjälpmedel 
användas vid staplingen. Ett problem med vägstålen som placeras i rack är att något 
lyfthjälpmedel inte kan användas. Detta innebär tunga lyft vid både på- och avlastning. 
Dessutom har vägstålen en tendens att torka fast i racken vid målningen vilket gör det ännu 
tyngre att lasta av. 
 
Ett förslag på lösning (se bild 12) istället för racken har ritats som innebär att vägstålen 
staplas i liknande korgar som skopstålen staplas i. I och med denna lösning finns möjlighet att 
använda lyfthjälpmedel. Korgen är utformad så att 8 stål av de längsta typerna får plats. 
Måtten mellan de två sektionerna i mitten är vald så att de kortaste stålen går att stapla där.  
 
Det är möjligt att skjuta in korgarna i varandra vilket medför att de tar mindre plats när de är 
tomma. Det är en öppning under korgen för att det skall vara möjligt att flytta korgarna med 
truck. 
 
De finns ett antal hål i överkant för att ge möjlighet till olika fästpunkter för lyftanordningen i 
måleriet. Detta för att tyngdpunkten på korgen ändras när olika typer av stål lastas. 
 
Korgarna kan dock ej användas för de slitskor (se nedre högra hörnet på bild 9) som också 
målas. Det rör sig om cirka 2000 produkter per år. För dessa får samma typ av rack användas 
som idag. De staplas på liknande sätt som tallrikar i en diskmaskin. 



Förstudie måleri Olofsfors AB  

26 

 
 
Bild 12. Förslag på målarkorg för vägstål. 
 
5.6 Förslag 1 
 
Förslag 1 är ett förslag från företaget ICOTRON i Skillingaryd, Småland. Bild 13 och 
tillhörande text beskriver förslaget. 
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Bild 13. Förslag 1. 

 
Förklaring till bild x.x: 
1. På- och avlastning manuell bana med sänkstation. 
2. Manuell tvärtransportör. 
3. Sänkstation över färgkar. 
4. Automatisk transportör genom doppning och tork. 
5. Torkstation 30 min vid 45-50 grader. 
6. Manuell tvärtransportör ner till avlastning. 
 
Anläggningen har en kapacitet på 2 ton per vagn.  
 
Alla produkter målas i samma anläggning. 
 
Det är endast möjligt att använda en kulör. 
 
Vagnarna styrs manuellt i anläggningen förutom genom doppningen och torkningen där 
transporten sker automatiskt. Idén med anläggningen är att operatören lastar bandrullar eller 
målarkorgar vid pålastningsstationen. Därefter styrs vagnen manuellt fram till målningskaret. 
Där inväntar vagnen att den automatiska transportören ska ”takta fram” ett steg. Vagnen följer 
då med och stannar ovanför karet. Sänkstationen vid karet aktiveras och produkterna doppas 
och lyfts därefter upp. Produkterna hänger och droppar av och inväntar att anläggningen 
taktar fram ytterligare ett steg. Vagnen åker så småningom in i torken där de stannar under tre 
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takter. Den automatiska delen är nu klar och operatören hämtar de målade och torkade 
produkterna och styr vagnen till avlastningen och lastar av vagnen. 
 
När det i rapporten talas om sänkstation menas en station på conveyorn där en sänkning av 
den aktuella vagnen är möjlig. Detta sker genom att en sektion av conveyorn sänks ned. 
 
Bild 13 visar en bild på hur vagnarna kan se ut. Fästöglorna gör det möjligt att lasta 4 
bandrullar eller två målarkorgar samtidigt. 
 

 
Bild 13. Förslag på vagn till Förslag 1. 

 
5.7 Förslag 2 
 
Efter att ha tittat på inkomna förslag och utvärderat dessa har ett eget förslag utformats (bild 
14). Det är i grunden likt förslag 1 men med skillnad att banan vid av- och pålastning går 
längst efter istället för tvärs över och att conveyorn är driven genom hela anläggningen. 
Ytterligare en sänkstation har även gjorts för att separera av- och pålastningen så att 
truckföraren kan lämna omålade produkter vid pålastningen fastän inga vagnar är tomma.  
 
Alla produkter målas i samma anläggning. 
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Bild 14. Förslag 2. 
 
ICOTRON har ombetts att lämna budgetoffert på förslaget.  
 
I förslaget har även packningsstation för stål och pallställ ritats ut. Detta bara för att illustrera 
hur det kan se ut i lokalen. 
 
Conveyorn är driven genom hela anläggningen och har en kapacitet på 2 ton per vagn. 
Fabrikatet är danska Al-con. 
 
Torken är en konvektionstork med en temperatur på mellan 45 och 50 grader. I torken ryms 
tre eller möjligtvis 4 vagnar. 
 
För att förhindra att ytan uppe i övre vänstra hörnet ska bli svår att utnyttja har toaletterna 
valts att flyttas in i hörnet och pallstället med svetstråd ställts framför toaletterna. 
 
Metoden som används för att planlägga ytan är att alla ingående delar har modulerats i Solid 
Edge och därefter placerats ut i ett såkallat assembly. Delarna har flyttats runt för att till slut 
hitta det bästa alternativet. Det som varit viktigt vid planläggningen är att effektivt utnyttja 
och skapa så stora fria ytor som möjligt. Man kan säga att det är en förenkling av FSLP och 
att den gjorts i 3-D istället för 2-D. 
 
I förslaget ingår att dagens sträckfilmsmaskin monteras på en liten truck, vilket innebär att 
maskinen kan flyttas. Detta gör det möjligt att plasta in banden direkt vid avlastningen från 
conveyorn. Detta sker smidigast om två sammanhörande bandrullar lastas per vagn. 
Alternativt kan sträckfilmsmaskinen ställas permanent under avlastningsstationen och golvet 
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runt maskinen byggs upp till samma nivå som den roterande plattan på sträckfilmsmaskinen. 
Detta för att underlätta avlastningen av målarkorgar. 
 
Kontakt har tagits med leverantören av sträckfilm. Det visade sig att sträckfilmen tål en 
temperatur på 60 grader och börjar inte smälta förrän 110 grader. Detta innebär att det inte är 
något problem att plasta in banden direkt efter att de kommer ut från torken.  
 
Samma typ av vagn kan användas som i förslag 1. 
 
Som förslag 1 är det även med detta förslag bara möjligt att måla med en kulör. 
 
5.7.1 Simulering av förslag 2 
 
En enkel modell (bild 14) över förslag 2 har gjort för att se hur många vagnar som kan 
behövas. Programmet som används är flödessimuleringsprogrammet EXTEND.  
Modellen är uppbyggd enligt följande: 
 
Det är planerat att göra 17000 dopp per år under 2-skift (2700 tim=162000 min). Vagnarna 
lastas för det mesta med antingen 2 bandrullar eller 2 målarkorgar. Detta ger att en vagn med 
produkter måste målas var 19 min. I modellen sattes denna tid till 15 min för att ge utrymme 
för en del variation. Vagnen lastas och styrs till doppkaret. Tiden för detta sattes till 5 min. 
Därefter följer fem olika taktsteg på vardera 10 min (vid doppkaret, innan torken och tre i 
torken). Sedan följer avlastningen och en vagn blir då ledig. Tiden för avlastningen sattes till 
10 min. 
 
Utifrån simuleringen behövs 5 stycken vagnar för att det inte ska skapa en kö bland de 
omålade produkterna. I anläggningen ryms totalt ca 12 vagnar. 
Det jag tror kan vara ett lämpligt antal vagnar är 6 eller 7 stycken. Då finns det möjlighet att 
när det finns produkter att måla att lasta på fler än en vagn vid samma tillfälle. Det finns då 
också alltid en eller två vagnar ledig eftersom det ryms 5 vagnar i den automatiska delen av 
anläggningen. 
 

 
Bild 14. Simuleringsmodell i Extend. 
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5.8 Förslag 3 
 
Förslag 3 är ett förslag från TRIAB i Mölndal. Layouten presenteras i bild 15 med tillhörande 
text. Även i detta förslag målas alla produkter i samma anläggning. 
 

 
Bild 15. Förslag 3. 
 
På- och avplockning sker på en uppbyggd plattform där produkterna lämnas och hämtas med 
truck. Alternativt kan en hiss också användas, men det ger en fördyring av anläggningen på ca 
250 000 SEK. 
 
Conveyorn är driven genom hela anläggningen och har en kapacitet på 2 ton per vagn. Vid 
doppkaret sänks vagnen med produkterna ned med en hiss. Fabrikatet på conveyorn är 
Hjortconveyor. 
 
Torken är en konvektionstork med plats för tre vagnar. Takttiden i torken är 12 minuter 
 
I anläggningen ingår 9 stycken vagnar för att hänga upp produkterna på. Liknade utformning 
av dessa som i förslag 1 kan användas. 
 
Endast en kulör är möjlig att användas. 
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5.9 Förslag 4 
 
Förslag 4 är ett förslag från Tervento i Burträsk. Layouten presenteras i bild 16 med 
tillhörande text. Alla produkter målas även här i samma anläggning. 
 

 
Bild 16. Förslag 4. 
 
Som i förslag 2 sker av- och pålastningen med två separata sänkstationer. 
 
Innan doppningen finns tre buffertplatser. Doppningen sker med en sänkstation. Därefter 
följer en flash-offzon. 
 
Torkning sker i två steg. Först en kammare med avfuktad luft, den är till för att driva ut 
lösningsmedlet som i detta fall är vatten ur färgen. Därefter följer en konvektionstork med 
temperatur mellan 40 och 60 grader, den är till för att påskynda den oxidativa delen av 
torkningen. Båda delarna av torkningen har plats för två takter vardera. Torkningsförfarandet 
är framtaget i samråd med nuvarande färgleverantör. 
 
Efter torkningen finns en kylzon med 5 platser. 
 
Anläggningen har en takttid på 15 min. 
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Conveyorn är driven genom hela anläggningen och har en kapacitet på 1800 kg. Fabrikatet är 
danska Caldan. Liknade vagnar kan användas som i förslag 1. 
 
Endast en kulör är möjlig att användas. 
 
En enkel simulering som med förslag 2 har även gjorts med detta förslag. Det visade sig att 7 
vagnar behövs för att klara målningen. Anläggningen rymmer max 16 vagnar. Ett lämpligt 
antal vagnar vore ca 10 stycken. Då finns det alltid lediga vagnar att lasta på eftersom det 
ryms 6 vagnar i doppning, flash-off och torkning. 
 
5.10 Fler kulörer 
 
Med det utrymme som finns tillgängligt är det inte möjligt att ha en automatisk anläggning 
där alla produkter kan målas med ett antal olika kulörer. Försök har gjorts att placera ut fem 
mindre kar (längd 2,5 meter) i en automatisk lösning men utan direkt framgång. Det kommer 
att bli väldigt trångt. Bild 17 visar en skiss på hur det kan se ut. I skissen har dessutom 
toaletterna i vänstra hörnet tagits bort. Detta medför att toaletterna måste flyttas till något 
annat ställe i verkstaden och pallstället med svetstråd som idag står bakom toaletterna också 
måste flyttas. Yta krävs också för färglager, detta är inte utritat i skissen. Den största 
nackdelen är dock att det ändå krävs ett ställe där de längsta stålen kan målas. Fördelen med 
mindre färgkar är att istället för sänkstationer på conveyorn kan lyftbord för färgkaren 
användas.  

 
Bild 17. Förslag med fem små färgkar.  
 
Det som är möjligt är att ha tre mindre färgkar längst upp i hörnet för att ge möjlighet att måla 
med olika kulörer (se bild 18). Denna del är dock helt manuell och fungerar på samma sätt 
som dagens målning. Dock kan ej de ca 3 % av stålen som är längre än 2 meter målas där. 
Enligt marknadsavdelningen är det också i första hand band det är frågan om när det gäller 
andra kulörer än Olofsforsblå. De ansåg att detta var en vettig lösning utifrån de behov de nu 
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kan ana i framtiden. En tanke med detta är att det först går att bygga en traverslösning ovanför 
där de små karen är planerade att stå. Därefter kan det befintliga karet flyttas dit, vilket 
innebär att målningen kan fortgå någorlunda normalt under tiden då den automatiska 
anläggningen installeras. Denna lösning fungerar med både förslag 1, 2 och 4. Det som 
behöver flyttas på då är ett pallställ samt sträckfilmsmaskinen. 
 

 
Bild 18. Förslag på lösning med flera kulörer. 
 
5.11 Ekonomi 
 
Hur mycket Olofsfors kommer att spara per år och hur lång payback-tiden är för respektive 
förslag är svårt att bedöma. Med en automatisk doppanläggning kommer den manuella 
hanteringen av produkterna bli betydligt mindre. Efter diskussioner på företaget har det 
fastställts att en arbetstidsbesparing på ungefär en person och 1-skift vore rimligt. Detta 
innebär ungefär 1 500 arbetstimmar. Olofsfors räknar med en arbetskraftskostnad på 310 
kronor per timme, vilket innebär 465 000 SEK i arbetskraftsbesparing per år. 
Driftskostnaden för en automatisk anläggning kommer dock att bli betydligt dyrare än dagens 
anläggning. Underhållskostnaden kommer också att bli mycket högre. 
 
En grov uppskattning tyder på att en doppanläggning liknade förslagen som redovisats kostar 
ca 3-4 miljoner. Detta skulle innebära att payback-tiden blir uppemot 10-12 år. Investeringen 
är alltså mycket svår att räkna hem rent ekonomiskt. De faktorer som inte går att sätta någon 
ekonomisk siffra är att ledtiden för produkterna minskas betydligt och att mindre ytor för 
torkning av produkterna krävs. 
 
Någon budgetoffert har ej begärts på förslag 1. Enligt ICOTRON är det rimligt att tro att 
anläggningen är ett par hundra tusen kronor billigare än en helt automatisk variant. Det är 
alltså inga stora skillnader det är frågan om. 
 
Förslag 2 innebär en investeringskostnad på 2 792 000 SEK enligt budgetofferten. 
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Förslag 3 innebär en investeringskostnad på 3 650 000 SEK enligt budgetofferten. Omkring 
250 000 SEK tillkommer om ytterligare en sänkstation skall ingå. 
 
Förslag 4 innebär en investeringskostnad på 3 750 000 SEK enligt budgetofferten. 
 
Vad gäller budgetofferterna omfattar de montering och igångkörning av anläggningarna.  
 
5.12 Viktning av förslag 
 
En viktning av de inkomna förslagen har gjort. Vikten av egenskapen bedöms mellan 1 och 3, 
där 1 är minst viktig och 3 är mest viktig. Uppfyllelsen bedöms mellan 1 och 5, där 1 är minst 
uppfyllelse och 5 är mest uppfyllelse. Vikten av egenskapen är satt i samråd med handledare. 
 
Tabell 1. Viktning av förslag. 
Viktning   Förslag 1 Förslag 2 Förslag 3 Förslag 4 
  Vikt Uppfyllelse Poäng Uppfyllelse Poäng Uppfyllelse Poäng Uppfyllelse Poäng 
Ekonomi investering 2 5 10 5 10 1 2 1 2 
Ekonomi drift 2 3 6 3 6 2 4 4 8 
Underhåll 1 4 4 3 3 3 3 3 3 
Möjlighet till färgbyte 2 2 4 2 4 1 2 2 4 
Färgtorkning 3 3 9 3 9 3 9 3 9 
Utrymme  3 2 6 4 12 1 3 4 12 
Takttid/kapacitet 2 3 6 3 6 3 6 3 6 
Åtkomlighet 2 2 4 4 8 3 6 4 8 
Manuellt arbete 2 2 4 4 8 4 8 4 8 
Möjlighet till buffert 3 5 15 3 9 2 6 4 12 
Totalt     68   75   49   72 
 
Av tabell 1 framgår det att förslag 2 och 4 fått mest poäng. Det som skiljer förslaget åt är att 
förslag 2 fått mer poäng under egenskapen ”Ekonomi investering” medan förslag 4 fått mer 
poäng under egenskaperna ”Ekonomi drift” och ”Möjlighet till buffert”.
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6 Diskussion 
 
Olofsfors produkter skiljer sig mycket i storlek och vikt. Banden är kompakta och tunga 
medan stålen är långa och platta. Vikten på stålen skiljer ordentligt, allt från 6 till 150 kilo. 
Utifrån denna information står det klart att två olika målerier, ett för stål och ett för band 
skulle vara ett alternativ. På så vis skulle ett ca en kubiks färgkar för band och en smal och 
inte så djup 4 meter långt kar för stål vara tillräcklig. Denna typ av anläggning skulle också ge 
större möjligheter till att i framtiden måla med flera olika kulörer som det finns önskemål om. 
Eftersom det då är lättare att byta färgkar. Detta innebär dock att stålen då måste hanteras 
individuellt vilket kan bli svårt att ordna automatiskt när det rör sig om uppemot 200 olika 
artiklar med vitt skilda utseende. 
 
En annan möjlig lösning är att banden och skopstålen målas i ett kar och vägstålen i ett annat 
kar. Då kan samma korgar och rack användas som i dagsläget. Karet för band och skopstål 
behöver då vara ca 2 meter bred drygt en meter lång resp. djup. Karet för vägstål behöver vara 
4 meter bred drygt en meter lång men dock inte särskilt djup.  
 
Trots att denna kännedom getts till leverantörer har alla förslag ändå slutat med att alla 
produkter ska målas i samma anläggning. Själv anser jag också att det är det mest lämpliga. 
 
För att få måleriet så effektivt som möjligt skulle det vara bra om även packningen kunde 
involveras i anläggningen. Detta eftersom produkterna måste packas innan leverans till kund. 
Det vore väldigt smidigt om packningen kunde ske vid avlastningen från måleriet, då behövs 
inte onödiga transporter till en speciell packningsstation. 
 
Det som begränsar möjligheterna för en ny målerianläggning är ytan, som är begränsad. En 
stor nackdel är de toaletter som är placerade på ytan. I och med toaletterna blir i princip 4 
meter av den tänkta ytan oanvändbar. Fanns mer yta behövde inte anläggningen vara så 
kompakt och det skulle finnas ett större utrymme för buffertar. 
 
För att möta framtidens produktionsökning krävs ett effektivare måleri än dagens om 
målningen till största delen ska vara igång i två-skift. 
 
Det som varit genomgående för hela projektet har varit att få till en lösning på måleriet som 
till ytan är så kompakt som möjligt. 
 
När banden är nysvetsade är de för varma för att målas. De måste svalna ungefär en timme 
innan de kan målas. Det kan tyckas att ett kylkar innan målningen vore lämpligt för att korta 
ned ledtiden. Anser dock inte att ett kylkar skulle vara särskilt användbart. Sätts ett kylkar för 
band in i anläggningen behövs också en tork innan färgdoppningen eftersom produkterna 
måste vara torra när de målas. Detta kommer att ställa högre krav på anläggningen och att det 
blir mer ont om plats. Ska dessutom bandrullarna doppas två och två måste den första rullen 
invänta den andra medan den svetsas och hinner då på så sätt svalna. Jag anser att ett kylkar 
därför innebär mer nackdelar än fördelar.   
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6.1 Förslag 1  
 
Förslaget är en halvautomatisk lösning där transporterna av vagnarna till stor del sker 
manuellt. 
 
Det blir inte möjligt eller mycket besvärligt att måla med olika kulörer, eftersom det stora 
doppkaret måste bytas ut om kulören ska ändras. 
 
Att samma hiss används för av- och pålastning gör anläggningen mindre effektiv. Omålade 
produkter kan då inte placeras under hissen före en vagn med målade produkter lastats av. 
 
Det går inte att använda dörren i övre hörnet av ytan. 
 
I och med att godset transporteras tvärsöver vid ingången till torken kommer det att innebära 
värmeförluster vid in- och uttaktning ur torken. Detta kommer också att påverka torkningen 
negativt. 
 
En nackdel med förslaget är att det kommer att bli väldigt trångt i anläggningen. Detta pga. att 
ytan endast är drygt 9 meter bred och det är meningen att två rader med vagnar på vardera 4 
meter ska rymmas där. 
 
Att vagnarna styrs manuellt i en stor del av anläggningen ansågs av arbetsledare och 
operatörer vara väldigt negativt. Det ansågs vara en uppenbar risk för klämskador vid 
hantering av gods på detta sätt. 
 
I och med att endast banan genom doppning och tork är driven fås en flexibel anläggning. Det 
finns relativt stora utrymmen för buffert både framför och efter av- och pålastning. Det ger en 
större frihet för operatören som då inte måste passa anläggningen så mycket. Operatören har 
möjlighet att lasta av och på flera vagnar åt gången. Det krävs dock lite mer manuellt arbete 
än förslag med driven bana genom hela anläggningen. 
 
6.2 Förslag 2 
 
Förslaget är en vidareutveckling av förslag 1. Förslaget ger mer utrymme på golvet men den 
möjliga bufferten vid av- och pålastningen blir mindre eftersom vagnarna nu lagras rakt i en 
bana och inte i två parallella som i förslag 1. Detta ger operatören mindre frihet i arbetet 
eftersom anläggningen kräver mer passning. 
 
Det blir fortfarande möjligt att använda dörren som är inne i hörnet. 
 
Det blir inte möjligt eller mycket besvärligt att måla med olika kulörer, eftersom hela det stora 
färgkaret måste bytas ut om kulören ska ändras. 
 
I och med att godset transporteras tvärsöver vid ingången till torken kommer det att innebära 
värmeförluster vid in- och uttaktning ur torken. Detta kommer också att påverka torkningen 
negativt. 
 
Inplastningsmaskinen för band flyttas till avlastningen eller görs om möjligt mobil. Detta 
innebär att de målade banden kan plastas in i samband med avlastningen från conveyorn och 
direkt köras ut på gården.  
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6.3 Förslag 3 
 
Produkterna färdas längst efter i torken vilket både är bra för torkprocessen och att 
värmeförlusterna minskas vid in och uttaktning ur torken. 
 
På- och avplockningen av produkter sker på en uppbyggd plattform. Detta innebär att någon 
hiss på conveyorn inte behövs där, vilket ekonomiskt sett är bra. Plattformen kommer dock att 
ta en hel del plats vilket inte är bra när hela arbetet med en ny anläggning präglats av att skapa 
så mycket fria ytor som möjligt.  
 
Det blir inte möjligt eller mycket besvärligt att måla med olika kulörer, eftersom hela det stora 
färgkaret måste bytas ut om kulören ska ändras. 
 
Största nackdelen med förslaget är att anläggningen är alldeles för lång för att passa in i 
nuvarande ytor. Den går möjligtvis att installera i den rödmärkta ytan i bild 10. Det ger dock 
en hel del omflyttningar. Packningen av stål och inplastningen av band måste då flyttas till 
den blåmärkta ytan i bild 10. Med denna lösning blir flödet för produkterna väldigt omkastat. 
 
6.4 Förslag 4 
 
Produkterna färdas längst efter i torken vilket både är bra för torkprocessen och att värme 
förlusterna minskas vid in och uttaktning ur torken. 
 
På- och avlastningen sker med separata sänkstationer vilket gör det möjligt att placera gods 
vid pålastningen trots att ingen vagn är ledig. 
 
Det går fortfarande att använda dörren uppe i hörnet. 
 
En annan lösning för toaletterna och städförrådet krävs. Ytan för dessa får vara 2,5 meter 
bred, men får gå längs hela väggen (se bild 16). Pallstället med svetstråd som står bakom 
toaletterna kommer det troligen inte finnas plats för. 
 
Torkningsprocessen är framtagen i samråd med färgleverantören för att vara så effektiv som 
möjligt, vilket naturligtvis är mycket bra. I och med att avfuktning används i det första steget 
blir driftskostnaden för torken mindre. 
 
Tre buffertplatser före doppningen och fem buffertplatser efter torkningen gör anläggningen 
flexibel. Operatören har då möjlighet att lasta några vagnar varefter anläggningen sköter sig 
själv. Vid avlastningen kan arbetet ske på liknande sätt. 
 
Det är möjligt att som i förslag 2 placera sträckfilmsmaskinen vid avlastningsstationen. 
 
6.5 Alla förslag 
 
När det gäller alla förslag finns det möjlighet att placera dessa på olika nivåer i höjdled. De 
naturliga nivåerna som finns är antingen att ställa doppkaret på golvet eller att sänka ned det i 
golvet så färgytan är ungefär i golvnivå.  
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Nedsänkt kar 
Lyftbord vid av- och pålastningen kan användas 
Automatisk invallning av färgkaret 
Enklare montering av conveyorn 
Enklare utformning av torken 
Mindre åtkomlighet av karet vid service, beroende på hur stor nedsänkningen görs. 
Lättare att ordna färgdistributionen till karet. Färgcontainern kan då stå på golvet och 
självtryck kan leda ned färgen i karet. 
Lättare att säkerställa att produkter inte hängs för långt ned och då tar i botten på färgkaret. 
 
Karet på golvet 
Bättre tillgång till ytorna inne i anläggningen om conveyorn är högt monterad 
Är möjligt att ha sträckfilmsmaskinen vid avlastningen 
 
Sänks karet ned i golvet kan sänkstationerna vid av- och pålastning ersättas av lyftbord. Det är 
en stor skillnad i investeringskostnad. En sänkstation kostar mellan 250 000 och 365 000 
kronor beroende på vilket förslag som väljs. Ett lyftbord kostar omkring 40 000 kronor. En 
fördyring med nedsänkt kar är givetvis att golvet måste grävas upp och ett hål för karet måste 
göras. 
 
6.6 Fler kulörer 
 
Som nämnts tidigare finns krav från kunder att i framtiden kunna måla produkterna i 
kundernas företagsfärg. Att ha en automatisk anläggning med flera olika kulörer finns det inte 
utrymme för. När det gäller doppanläggningar är också det vanliga att en kulör eller möjligen 
två används. Det ställer också mycket högre krav på anläggningen. Ett exempel är att 
adressering av conveyorvagnarna behövs, så att de stannar vid rätt färgkar. Tycker därför att 
alternativet med några mindre kar med alternativa kulörer som sköts manuellt är det mest 
lämpliga. Dock är förutsättningen för denna lösning att de bara är ett begränsat antal 
produkter som ska målas med andra kulörer. 
 
Under arbetets gång har det funderats ytterligare ett steg angående framtiden och fler kulörer. 
Om det alltså skulle bli aktuellt att måla större volymer i andra kulörer än Olofsforsblå. I så 
fall är lösningen med manuella kar enligt ovan en dålig lösning. Med förslag 2 och 4 finns det 
möjlighet att involvera ytterligare ett doppkar om små modifikationer i anläggningarna och en 
del omprogrammering i styrsystemen görs. Det skulle då innebära att ett mindre kar med plats 
för en eller två bandrullar skulle kunna ställas på ett lyftbord framför det stora karet. I och 
med att ett lyftbord kan användas behövs ingen ytterligare sänkstation på conveyorn. 
Bufferten efter pålastningen minskas då med en plats om det lilla karet ska användas, tycker 
dock inte att det ska ställa till några problem. Detta lilla kar kan då vara utbytbart för att ge 
möjlighet till flera olika kulörer. Det som då krävs är att de produkter som inte ska målas med 
Olofsforsblå samlas ihop och körs batchvis beroende på vilken kulör de ska målas i.  
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7 Rekommendation 
 
Sammanfattningsvis finns det egentligen bara en målningsmetod som är lämplig för 
Olofsfors. Det är dopplackering. Jag anser att det mest lämpliga är att ha ett färgkar för alla 
produkter. Det kan tyckas onödigt då endast några procent av produkterna är uppemot 4 
meter, men de korta produkterna kan kombineras med varandra och på så sätt målas 
samtidigt. Detta gör att utnyttjandet av doppkaret ändå kan hållas relativt hög. Eftersom att 
bandrullarna är relativt tunga krävs en kraftig conveyor för det. Det är också en anledning till 
att ha ett stort kar, för då kan kapaciteten på conveyorn utnyttjas bättre när två målarkorgar 
kan lastas per vagn. 
 
Fler kulörer kommer leda till att det blir mer omständigt att måla. Jag anser att företaget bör ta 
en ordentlig funderare på vad det kommer att innebära om fler kulörer införs. Får några 
tillverkare möjlighet att få produkterna målade i sin företagsfärg kanske det kommer fler som 
vill ha likadant. Den Olofsforsblåa kulören är också ett väl inarbetat varumärke för Olofsfors 
produkter. 
 
Med den yta som är tillgänglig är det inte möjligt att ha en automatisk anläggning med 
möjlighet att måla med flera olika kulörer. Det mest vanliga med doppanläggningar är också 
att en kulör eller möjligtvis två används. Väljs då ett alternativ med andra kulörer i mindre kar 
utanför den automatiska anläggningen kanske det i framtiden visar sig att någon av dessa 
kulörer får en stor del av volymen av produkterna.  
 
Jag rekommenderar att doppkaret sänks ned i golvet så att lyftbord i stället för sänkstationer 
vid av- och pålastning kan användas. Största anledningen till detta är att 
investeringskostnaden blir betydligt lägre. 
 
Utifrån viktningen av förslagen är det förslag 2 och 4 som fått mest poäng. Förslagen är 
ganska lika men med en stor skillnad och det är priset på investeringen. Det skiljer omkring 1 
miljon i investeringskostnad. Ser man till anläggningarnas prestanda, väger det inte på långa 
vägar upp prisskillnaden. Driftskostnaden för förslag 4 kommer dock troligen bli lägre 
eftersom avfuktning används som torkningsmetod i en del av torken. 
 
Det förslag som jag slutligen tycker Olofsfors ska arbeta vidare med är förslag 2 med 
doppkaret nedsänkt i golvet. Nedsänkningen är så väl tilltagen att det i framtiden ryms att 
ställa ett mindre doppkar på ett lyftbord där nere. Skiss på hur det kan se ut ses på bild 19 
nedan. 
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Bild 19. Rekommenderat förslag. 
 
Det som skrivits ovan gäller om nuvarande färg ska användas i framtiden. Som första steg i 
det fortsatta arbetet anser jag att Olofsfors ska undersöka om den nya färgen från TEKNOS 
kan vara ett alternativ. Om den visar sig vara lika bra som har angetts kan det vara lämpligt 
med en enklare anläggning, framför allt när det gäller torkning än de alternativ som 
presenterats i rapporten. 
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Bilaga 1 
Projektplan 

Bakgrund 
Olofsfors AB tillverkar band till skogsmaskiner och väg- och skopstål. Företaget målar alla 
band och vägstål och även vissa skopstål i en ”Olofsfors blå” färg.  
   
Olofsfors AB har under de senaste åren investerat i en automatiserad produktionsprocess för 
tillverkning av band till skogsmaskiner. Det som inte följt med i utvecklingen är målning av 
banden. I dagsläget doppmålas allt som ska målas och ställs sedan undan för att torka i 24 tim.  
 
Måleriet är en manuell arbetsstation som kräver en operatör i två-skift för att hinna med att 
måla och ta hand om artiklarna efteråt.  Det tar dessutom ledtid eftersom färgen måste torka 
24 tim innan banden kan plastas in och skickas till kund. Färgen är vattenbaserad vilket 
medför att torkningen måste ske inomhus vintertid för att inte spricka. 
 
Mål med exjobbet 
 
Exjobbet ska utmynna i minst ett förslag på nytt måleri med layoutförslag , pay-back och  
fördelar och nackdelar med förslaget. 
 
Metod  
 
Följande metoder kommer att tillämpas för att genomföra projektet. 
 

• Nulägesanalys 
Vilka detaljer ingår och hur utförs arbetet idag 

• Marknadsundersökning 
Sökning efter befintliga lösningar i bruk 

• Konceptförslag 
Ett par principlösningar 

• Detaljutformning av konceptförslag 
Detaljerat förslag 

• Simuleringar 
Flödessimuleringar kommer eventuellt att utföras i EXTEND eller Simul8. 
 

Under projektet kommer fortlöpande möten ungefär en gång i månaden hållas med såväl 
produktionsavdelning som operatörer.  
 
Tidplan 
 
14 aug  Började med exjobbet. 
 
15 aug- 1 sep Undersöka den nuvarande situationen vid måleriet. Undersöka hur 

liknande industrier målar sina detaljer. Undersöka vilka företag 
som säljer utrustning som kan bli aktuellt. Undersöka olika 
alternativ på färg och målningsmetod.  
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2 sep-  Ta fram förslag på utrustning för nytt måleri. Börja kontakta 
leverantörer av utrustning. Få Layout-förslag. 

Början okt Offertförfrågningar skickas ut     
Mitten nov Redovisning för ledningsgrupp 
25 Nov  Fått fram ett slutgiltigt förslag.  
 
1 dec   Rapport klar för tryckning 
 
15 dec   Eventuellt presentation på LTU. 
 
Arbetet med rapporten sker fortlöpande. 
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Bilaga 2 

 
Specifikationer nytt måleri 
 
Inkommande produkter till måleriet 
Banden kommer till målningen i ett relativt jämt flöde, storleken på bandrullarna är också 
ganska lika. Rullarna väger upp till 500 kg. 2005 målades drygt 8000 bandrullar. 
Stålen skiljer sig väldigt i både längd och vikt. Längder upp till 3650 mm och vikter mellan 6 
och 150 kg. Stålen staplas efter härdning i ”korgar” eller ”rack”, ungefär 8 stål i varje 
beroende av typ. 2005 tillverkades drygt 30 000 stål. 1103 st (3,5%) var längre än 2 meter. 
195 st (0,6 %) var över 3 meter. 20 684 st (67,1%) var under 1,5 meter. Ankomsten av stål till 
måleriet är väldigt varierade beroende på vad som produceras. Olofsfors tror på en ökning av 
stål som målas till ca 40 000 st på fem-tio år och en ökning av band till 12 000 bandrullar. 
 
Produkter som målas: 

 
Band hängs upp i lyftkättingar och doppas. 
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Skopstål av olika modeller. Staplas idag i korgar och hängs i liknande lyftanordningar 
som banden och doppas. I genomsnitt staplas ca 8 stål i varje korg. 
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Vägstål av olika modeller. Ställs idag i rack och hängs i liknande lyftanordningar som 
banden och doppas. I genomsnitt staplas ca 8 stål i varje rack 
 
Färg 
Idag används en vattenburen rostskyddprimer baserad på alkyd/latex. Kulören är ”Olofsfors 
blå”. 
 
Nuvarande färgbalja: BxDxH: 4500x1300x ca 1000 
 
Yta: 
Det utrymme som är till förfogande är i första hand yta 1 (markerat blått) i bilden nedan. I 
andra hand gäller yta 2 (markerat rött). 
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Krav: 

• Vill att målningen och torkningen ska sköta sig själv. 
• Att man lastar på materialet som ska målas och att man lastar av det när det är klart. 
• Inget krav att ha kvar korgarna och lyftanordningarna som används idag. 
• Takttid på ca 10 min. Detta räknat om bandrullarna målas ett och ett och stålen målas 

8 åt gången. 
• Total ledtid 1-2 tim 

 
Option: 
 I framtiden kan det bli tal om att en del av produkterna ska målas i andra färgen. Därför ska 
det undersökas vad det får för konsekvenser på anläggningen om tre eller fyra olika kulörer 
ska kunna användas.  
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Bilaga 3 

Datablad RÖA 162 
 RÖA 162  
 VATTENBUREN 

ROSTSKYDDSPRIMER 
  
PRODUKTTYP: VATTENBUREN ROSTSKYDDSPRIMER.BASERAD 

PÅ ALKYD/LATEX. INNEHÅLLANDE AKTIVT ICKE 
VÅDLIGT ROSTSKYDDS PIGMENT 

  
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: ROSTSKYDDSPRIMER FÖR MÅLNING AV JÄRN 

OCH PLÅTDETALJER. RÖA 162 ÄR 
SNABBTORKANDE OCH GER EN GOD FYLLIGHET. 
INNEHÅLLER MINDRE ÄN 5% LÖSNINGSMEDEL. 

FÖRBEHANDLING: FETT ROST OCH OLJA SAMT ALLT LÖST 
SITTANDE STOFT AVLÄGSNAS NOGGRANT 
INNAN MÅLNING UTFÖRES. MÅLNINGSYTAN 
MÅSTE VARA TORR OCH GRUNDMÅLNING BÖR 
GÖRAS OMEDELBART EFTER RENGÖRING. 
MÅLNINGSOBJEKTEN BÖR HÅLLA 
RUMSTEMPERATUR. 

  
 TEKNISKA DATA 
  
LÖSNINGSMEDEL: VATTEN OCH MINDRE ÄN 5% LÖSNINGSMEDEL 
  
DENSITET: 
SIS 184115 

1,10-1,30 

  
VISKOSITET: 
SIS 184115 

40-60 SEKUNDER 
 

  
VIKTTORRHALT: 
SIS 184122 

59-61% 

  
VOLYMTORRHALT: 
SIS 184123 

48-53% 

GLANSGRAD: 
SIS 184184 

MATT 

  
TORKTIDER: DAMMTORR:    15-20 MIN 

GENOMTORR:   30-40 MIN   
VIDHÄFTNING: 
SIS 184172 

0 

TÖJBARHET: 
SIS 184172 

5 
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FÄRGÅTGÅNG: VID 40 MY TORRFILMTJOCKLEK 
TEORETISK: 12,5   M2/LITER 
PRAKTISK:   10,0   M2/LITER 

APPLICERINGSSÄTT: SPRUTNING ELLER PENSELMÅLNING. (MINDRE 
YTOR) 

  
FÖRTUNNING: FÖRTUNNING: VATTEN 
  
BRANDKLASS: EJ BRANDFARLIG 
 
LAGRINGSTID:  CA 6 MÅNADER 
 

FÄRGEN SKALL FÖRVARAS FROSTFRITT  
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Bilaga 4 
 

Datablad WEDEKRYL Primer AY 
 

WEDEKRYL  PRIMER AY        
Vattenburen snabbtorkande grundfärg. 

 
 
 
 
 

PRODUKTBESKRIVNING 
Färgtyp Wedekryl  Primer AY är en vattenburen lufttorkande grundfärg 

med goda  rostskyddsegenskaper. Har mycket god vidhäftning 
mot stål och zink. 

Användning Grundmålning av produkter för såväl inom- som utomhusbruk. 
Kulör Grå, Rödbrun eller enligt kundönskemål. 
Glans Matt Ca: 6 enheter, enl. Gardner 60°. 
  

TEKNISKA DATA 
Bindemedel Akrylatdispersion 
Pigment Organiska, oorganiska och fyllnadsmedel samt aktiva  

korrosionsskyddspigment. 
Lösningsmedel Vatten och glykoleter. 
VOC-tal 30 g/lit 
Torrhalt Ca 38 volym-%, beräknad. 
Leveransviskositet Svagt tixotrop 
Densitet 1,24 g/cm³ 
Lagringstid 6 månader (obruten förpackning, +20°C). 

ANVÄNDNINGSDATA 
Förbehandling Noggrann rengöring och avfettning. 
Applicering         Konventionell- och högtryckssprutning samt doppmålning. 
Förtunning Vatten. 
Rek. filmtjocklek Torrfilm 40-80 µm. 
Sträckförmåga Ca 6,5 m²/l (teoretiskt vid en medelfilmtjocklek av 60 µm). 
Torktid Lufttorkning (20°C, 60% rel. luftfuktighet): 
  Dammtorr  ca 30 min 

Hanterbar   ca 1 tim. 
Brukstorr  ca 4 tim. 

  
Forcértorkning: Avluftning 5-10 min. 

  Temperatur       60°C. 
  Tid    30 min. 

Temperaturen avser godstemperaturen. 
 
Systemuppbyggnad Wedekryl Primer AY kan övermålas med de flesta typer av 

lufttorkande täckfärger.  

SKYDDSFÖRESKRIFTER 
 För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad. 
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