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EXAMENSARBETE 

Förstudie: Nytt kranlager för hjulmontering på Exel 
Erik Pettersson H01Ei 

Sammanfattning 
Detta examensarbete beskriver hur en förstudie har genomförts. Förstudien gick ut på 
att försöka hitta en lösning på hur man kan automatisera utlastningen med lager för 
kompletta hjul. Arbetet har utförts på Benima SydVäst AB åt Exel Logistics AB. Exel 
är underleverantör till Saab Automobile AB och levererar kompletta hjul. I dagsläget 
sker lagerhanteringen manuellt men en effektivisering av hanteringen vore önskvärt.  
Genom att ha möte med ansvariga på Benima och Exel framkom den informationen 
som behövdes för att kunna genomföra förstudien. I samarbete med Benima och Exel 
togs en kravbeskrivning fram för att veta vilka krav som skulle finnas på anläggningen. 
Utifrån denna arbetades det sedan fram en layout över fabriken där den tilltänkta 
anläggningen var utplacerad. Anläggningen delades upp i olika zoner utifrån den 
funktion de olika delarna hade. Dessa zoner utvecklades sedan för att kunna ta fram en 
flödesbeskrivning av anläggningen. Flödesbeskrivning förklarar produkternas väg 
genom anläggningen. En funktionsbeskrivning utvecklades också för att förklara vad 
varje zon hade för funktion. När dessa tre viktiga dokument var framtagna togs det även 
fram en systemkonfiguration för att visa hur de olika styrsystemen kommunicerade, 
förslag på utrustning som behövs samt en lista över vilka programvaror som kan bli 
aktuella att använda för de olika applikationerna. Kommunikation mellan systemen sker 
med Profibus. 

Dagens produktion innebär att när hjulet är klart läggs det i en stapel om fyra hjul på en 
pall som därefter ställs på golvet i närheten av utlastningen. En operatör hämtar sedan 
en stapel och placerar den på transportbandet till utlastningen. 

Med denna automatisering innebär det att när hjulet är klart staplas de fyra och fyra på 
var sin palett som sedan transporteras till ett mellanlager. Transporten till lagret sker 
med transportbanor till en station där en kran hämtar paletten för införsel i lagret. När 
order ges hämtar kranen paletten och levererar den till ett annat transportband där 
reservhjul placeras på stapeln. Stapeln separeras sedan från paletten och fortsätter mot 
utlastningen. Paletten transporteras tillbaka till pålastningsstationen.  
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Feasibility study: A new storage for wheel assembly at 
Exel Logistics AB  

Erik Pettersson H01Ei 

Summary 
This paper describes how a study about an automation has been carried out. Its purpose 
was to find a solution on how to automate a storage. In the beginning some meetings 
were set up with the companies involved, Benima SydVäst AB and Exel Logistics AB. 
On these meetings a list of demands were created. From this list there was developed a 
layout over the plant to see that everything would fit in the limited area. Based on the 
list of demands and the layout a flowchart was created to specify the flow of products 
through the plant. The plant was also divided into zones where the function of every 
zone was specified. A system configuration was needed to see the connections between 
the superior system and the PLC systems. The connection between the systems uses the 
Profibus interface. 

The production today works as this: The operator loads wheels in a stack that is four 
wheels high. This stack is placed on a pallet. This pallet is then placed on the floor 
somewhere nearby the docking area. Another operator then picks a stack of wheels and 
puts them on the transportation line. 

With this automation the wheels are automatically placed in a stack of four wheels on a 
pallet. This pallet is transported to a station where a crane picks it up and loaded in the 
storage. When an order is given by the superior system the crane picks the pallet and 
puts it on another transportation line. The pallet is transported to a station where a spare 
tyre is placed on top of the stack. In another station the pallet and the stack is separated 
from each other. The stack is transported to the docking area and the pallet is 
transported back to the station where a new stack is placed on the pallet. All this is fully 
automated. 
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Förord 
Detta arbetes uppkomst beror på att Benima Sydväst AB vill undersöka om det kan bli 
aktuellt att offerera en anläggning för automatisering av ett kranlager. Automatiseringen 
kommer att göras på Exel Logistics AB. Jag vill tacka alla de människor jag kommit i 
kontakt med. Anna-Karin Christiansson, min examinator och Mats Johansson, min 
handledare på Benima har varit till stor hjälp med detta arbete. 
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1 Inledning 
Efter tre års heltidsstudier är det dags att avsluta med ett examensarbete. Letandet efter  
lämpligt företag började redan under TUVA-dagen på Campus trollhättan. När jag hade 
dammsugit TUVA-dagen på information satte jag mig framför datorn och letade vidare. 
I första hand letade jag här i Trollhättan. Efter en stunds letande fastnade jag för en 
konsultfirma som heter Benima Sydväst AB och när jag tog kontakt med dem visade det 
sig att de hade möjlighet att ta emot mig. När jag hade varit på besök på Benima två 
gånger så beslutade vi att jag skulle göra en förstudie på en eventuell automatisering av 
ett nytt kranlager. 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Exel Logistics AB 

Exel Logistics AB (Exel) tillverkar kompletta hjul till Saab Automobile här i 
Trollhättan. Monteringen av däck och fälg sker helt automatiserat idag. I 
produktionslinjen utförs det även flera tester för att säkerställa att hjulet är felfritt. När 
hjulen är klara för leverans staplas de manuellt fyra och fyra på pall. På varje pall lagras 
endast samma sorts hjul. Dessa pallar ställs sedan undan på golvet i väntan på att en 
operatör manuellt lastar en stapel på transportbanan till utlastningen. Exel har ett 
önskemål att automatisera den manuella hanteringen mellan färdigt hjul som lastas på 
pall till att operatören lastar upp stapeln på transportbanan för utlastning.  

1.1.2 Benima Sydväst AB 

Benima Sydväst AB (Benima) är ett konsultföretag inom Automation och industriell IT. 
Ofta tar Benima helhetsåtaganden inom dessa områden. Efter att Exel tagit kontakt med 
Benima angående denna automatisering ville Benima undersöka möjligheten att utföra 
detta arbete på ett effektivt sätt innan de offererar projektet. För att få reda på om det är 
möjligt utformades denna förstudie till ett examensarbete. Detta är även ett bra sätt för 
Benima att undersöka möjligheterna i ett projekt utan att det tar tid och kraft från något 
annat projekt.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med att göra examensarbete på Benima är att deras inriktning av arbete 
intresserar mig. Jag har ett stort intresse av automation och styrteknik och kan mycket 
väl tänka mig att arbeta med sånt i framtiden. Benima vill undersöka om de eventuellt 
ska offerera Exels automatiska lagerhantering. Om denna förstudie visar att det är 
möjligt  kan det hända att Benima offererar att göra arbetet.  
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2 Förutsättningar 
Det har inte funnits några direkta riktlinjer för detta arbete vilket har gjort att det har 
funnits möjlighet till att fritt utforma ett förslag. Dock har Exel haft några krav vad 
gäller redundanser och tillgänglighet. På grund av att projektet blir för stort om det ska 
ingå elkonstruktion och PLC-programmering så har några avgränsningar tagits fram. 
Denna förstudie har begränsats till att ta fram en Kravspecifikation till anläggningen. 
Utifrån denna Kravspecifikation utvecklas sedan erforderliga layouter till fabriken, en 
flödesbeskrivning och funktionsbeskrivning som underlag för konstruktion och 
programmering. En systemkonfiguration tas också fram för att underlätta 
programmeringen. 

3 Genomförande 
Här nedan beskrivs hur projektet har genomförts, vilka moment som är med och vad 
som har gjorts i de olika momenten. För att få en bra struktur på arbetet gjordes en 
planering av vad som skulle göras. Det följdes av att lägga upp arbetet i olika steg. 
Informationssökning skedde över hela arbetets tid. Profibus behandlas i ett eget kapitel. 
Kravspecifikationen arbetades fram tillsammans med Benima och Exel. Resultatet av 
genomförandet kan ses nedan. 

3.1 Planering 
Planeringen började redan innan själva examensarbetet började genom att en 
projektbeskrivning och en tidsplan togs fram.  

3.2 Upplägg av arbetet 
I detta steg bestämdes vilka aktiviteter som skulle utföras och i vilken ordning de skulle 
göras. Det första som behövde göras var att bli insatt i Benimas sätt att arbeta. När det 
väl var gjort så togs första kontakten med Exel för att, på sikt, utarbeta en 
kravspecifikation. Parallellt med att kontakten hölls med Exel så inleddes 
informationssökning. Den bestod mestadels av att studera tidigare projekt som Benima 
har gjort. Detta gjordes för att få en inblick i hur ett projekt genomförs enligt Benima. 
Annan informationssökning som gjorts är studera lösningar som olika leverantörer av 
transportsystem har i sitt sortiment. Även litteratur och tidigare examensarbete har 
studerats för att få fram information om Profibus. Med hjälp av kravspecifikation och 
informationssökning har sedan ett förslag arbetats fram. I förslaget finns 
Flödesbeskrivning, Funktionsbeskrivning, Layouter och ritningar, Systemkonfiguration 
och Utrustning- och programlistor. 
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3.3 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen utvecklades i tre olika faser. Den första fasen var att en fundering 
skissades upp av inblandade personer på Benima. Denna skiss innehöll mestadels frågor 
och förslag att ta med till Exel inför fas två. Fas två var att sammanställa den 
information som var nödvändig att få reda på: 

• Specificering av vad automationen ska innehålla  

• Vilken sorts hjullager?  

• Storlek på hjullagret?  

• Antal varianter?  

• Omsättningshastighet?  (cykeltider).  

• Ska det bli helautomatiserat? Dvs. att när hjulet är klart så hamnar det i lagret 
tills det ska iväg med lastbilen.  

• Hur ska inläsning av produkt/variant skötas?  Sträckkodsläsare, Visionsystem, 
m.m.  

• Drift av kranen? 

• Hastigheter på kranen? 

• Lagring av tompaletter? 

• Lagringsdata? 

• Först in först ut? (FIFO) 

• Databas?  (separat PC) 

• Zonindelningar? (T.ex. 1 PLC för kran, 1 PLC för bansystem) 

• Hur ska hjulen lagras? På pall/palett/en och en/i stapel fyra & fyra/reservhjul? 
m.m. 

• Krav på hårdvara?  (märke m.m.) 

• Haveri?  Hur hanteras ett längre sådant? 

Fas tre var att utarbeta en kravspecifikation tillsammans med Exel. I denna fas 
besvarades alla frågor från den tidigare fasen. Utifrån dessa möten med Exel skapades 
den kravspecifikation som finns i Bilaga A. 

3.4 Informationssökning 
Informationssökning har skett på flera olika sätt. När det gäller saker som rör 
kravspecifikation och flöde/funktioner så har metoden att intervjua och prata med 
berörda parter används. Flera gånger under projektets gång har möten hållits för att 
stämma av att projektet är på rätt spår. I stort har inga rejäla förändringar behövt göras 
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utan endast små ändringar har gjorts på dessa möten. För att undersöka vilka olika 
transportsystem, kranar och pallställ med erforderliga drivningar som finns används 
information som finns hos olika leverantörer, både på Internet, på CD-skivor och i 
tryckt form. För de styrtekniska delarna har Beijer Electronics hemsida varit till stor 
hjälp då förslaget som finns på utrustning till största del består av utrustning från Beijer. 

3.5 Profibus 
Som en mera vetenskaplig del i detta projekt finns en undersökning i hur Profibus 
fungerar. Detta ämne har valts på grund av att det, under elektroingenjörsutbildningen, 
inte ingår någon kurs i hur Profibus fungerar trots att Profibus är en av världens 
vanligaste kommunikationsgränssnitt inom industrin. Arbetet har lagts upp på så sätt att 
en litteraturstudie har gjorts för att utreda hur Profibus fungerar. Tidigare examensarbete 
kommer att studeras, systembeskrivning, böcker om Profibus och en technical 
description kommer att användas som referens samt att Profibus hemsida på internet 
kommer att utforskas. 

4 Funktionsspecifikation 

4.1 Mätningar av utrymme i fabriken 
På grund av att utrymmet i Exels lokaler för hjulmontering är starkt begränsade krävdes 
det att en ordentlig undersökning gjordes. Ungefär en dag har gått åt till att undersöka 
om ytan räcker till för att kunna placera in en så stor anläggning som krävs. I samråd 
med Exels representant har undersökningar och mätningar gjorts för att kunna passa in 
anläggningen mot de krav som Exel har inom t.ex. leveranssäkerhet och redundanser. 
Hur resultatet blev kan ses i Bilaga B. Där finns en komplett översikt över fabriken 
inklusive förslaget på den nya anläggningen. 

4.2 Kapacitet 
När Saab Automobile AB (Saab) kör sin produktion på maximal kapacitet behöver Exel 
kunna leverera hjul till en bil per minut. Dagens befintliga monteringsanläggning klarar 
dessa krav. Det ska även den nya anläggningen klara vilket inte är några problem då 
transportbanorna kommer att ha samma eller högre kapacitet än de befintliga banorna. 
De två olika kranarnas kapacitet är så pass stor att de hinner med att leverera erforderlig 
mängd hjul.  

Hjullagret kommer ha en kapacitet på hjul till 600 bilar och man lagrar hjulen i stapel 
om fyra styck/stapel. Lagret är fem våningar högt och man placerar tre staplar djupt i 
lagret. Dessa tre staplar är av samma hjulvariant. Det finns alltså en teoretisk möjlighet 
att lagra 200 olika varianter på kompletta hjulstaplar. Dock finns det, i dagsläget, bara 
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35-40 olika varianter på hjul. Transportbanorna kommer även att ha en bufferterande 
funktion så den praktiska lagermöjligheten blir något över hjul till kravställda 600 bilar.  

Reservhjulen finns i tio olika varianter och lastas manuellt i reservhjulslagret. Dessa 
hjul står i stapel om maximalt tio st. Varje lagerplats i reservhjulslagret har sin speciella 
sorts reservhjul.  

4.3 Transportbanor 
Transportbanorna kommer i största mån att vara standardmoduler med färdig drivning. 
Banorna sitter monterade på golvet för att kunna göra service och underhåll på rullar, 
motorer och givare så snabbt och effektivt som möjligt. Dessa transportbanor har en 
”intaktande” funktion samt en bufferterande funktion. Den ”intaktande” funktionen 
innebär att den första transportbanan har en givare i början på banan. Transportbanan 
startar när t.ex. en knapp trycks in och körs så länge en palett med hjul påverkar denna 
givare. När sedan givaren inte är aktiverad stannar transportbanan igen.  

När ny knapptryckning görs upprepas förloppet. Denna sekvens görs tills en annan 
givare påverkas i slutet på banan som indikerar att banan är full och intaktning är klar. 
Den bufferterande funktionen används när intaktningen är klar. Då körs nämligen alla 
paletter som befinner sig på den intaktade banan till nästa bana för att frigöra 
intaktningsbanan och på så sätt kunna köra på nästa lass. Dessa intaktningar finns på 
några ställen i systemet. Bland annat i position 10 på IN-banan i bilaga I. 

4.4 Lagerkranen och pallställ 
Lagerkranen används för att lasta in paletter i lagret och plocka ut paletter ur lagret. 
Positioneringssystemet på kranen består av en lasergivare som sitter fast monterad och 
en reflektor, t.ex. en spegel, på kranen. Lasergivaren mäter avståndet mellan den fasta 
punkten och kranen i längdled. Informationen används sedan i kranens PLC-system för 
att positionera kranen med minimal felmarginal. För positionering i höjdled och 
positionering av gafflarna används absolutgivare.  

Pallställen har två separata rullbanor på varje lagerplats. Lagerplatserna har en svag 
lutning för att säkerställa självmatning av paletterna. När kranen ska lasta in en palett på 
lagerplatsen så skjuter  paletten på kranen den palett som står på rullbanan i lagret 
framför sig.  

4.5 Reservhjulskran och reservhjulslager 
Reservhjulskranen är en portalkran som plockar reservhjul ovanifrån i staplarna. 
Positionering av axlarna görs med hjälp av absolutgivare. För plockning av ett 
reservhjul används en gripklo monterad på den vertikala axeln på reservhjulskranen. En 
givare indikerar när gripklon är i position för att gripa. En balk är monterad ovanför 
kranen för att ge stöd när kranen ska lämna reservhjulet på hjulstapeln. Det finns både 
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ett programmässigt och ett mekaniskt stopp mot att köra kranen i sidled när det inte är 
tillåtet. Detta sker genom att en givare indikerar när kranen är i rätt position som då 
även släpper det mekaniska stoppet som spärrar teleskopsaxeln att köra i riktning mot 
avlastningspositionen.  

Reservhjulslagret består av rullbanor utan drivning som lutar lite för att skapa en 
självmatande funktion, en sk. självrullande funktion. Varje reservhjulsvariant har en 
egen rullbana, totalt tio banor. För att separera de lagrade staplarna med den stapel som 
reservhjulskranen plockar från används givare och mekaniska stopp. Dessa stopp består 
av tryckluftmatade stålkonstruktioner som åker in från sidan på rullbanan.  

5 Säkerhet 
Säkerhet är alltid en viktig del i projekterandet av en anläggning. Det ska finnas 
tillräckligt med säkerhetsutrustning för att ingen person ska kunna ta sig in i 
anläggningen utan att passera säkerhetsavspärrningarna. 

5.1 Personsäkerhet 
För att minimera att personer kan skada sig på anläggningen finns det en del 
säkerhetsaspekter som det behövs ta hänsyn till. På sådana platser där det finns 
maskiner eller dylikt som utför rörelser måste dessa maskiner hägnas in på ett eller 
annat sätt. De servicestationer som finns för de bägge kranarna har förreglade grindar 
som bryter drift när de öppnas. Runt rullbanor och liknande räcker det med lite enklare 
skydd. 

5.2 Leveranssäkerhet och redundanser 
Leveranssäkerhet är något som Saab värdesätter högt för att eliminera produktionsstopp. 
Några sätt är att bygga in erforderliga redundanser i anläggningen och på så sätt minska 
antalet oplanerade stopp och att maximera åtkomligheten för att göra service på 
anläggningen. 

6 Lösningsförslag 
Här nedanför presenteras de olika delmomentens resultat som detta projekt har 
innehållit. Förslagen i sin helhet finns som bilagor till denna rapport.  

6.1 Kravspecifikation 
Utifrån de frågor och funderingar som har funnits i början av projektet samt Exels krav 
på kapacitet, säkerhet och utrymme i fabriken har en kravspecifikation tagits fram i 
samråd med Exel. Denna kravspecifikation har sedan utgjort grunden till att kunna 
utveckla Flödesbeskrivning, Funktionsbeskrivning, Systemkonfiguration, Layouter och 
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ritningar, Förslag på utrustning och programvaror samt säkerhetsdetaljer. Den primära 
uppgiften för kravspecifikationen är att tala om vilka funktioner och moment som 
anläggningen ska ha. Från frågorna och de mötena med Exel framkom det att dessa 
fakta var relevanta. 

• Lagringskapacitet på hjul till 600 bilar plus reservhjul (max 10 varianter). 

• 35-40 olika hjulvarianter i nuläget. Önskvärt är att det finns fler. 

• Saabs produktionstakt är 100000 bilar/år. Behövs troligen en produktionstakt på 
60 bilar/timme. 

• Lagertypen är pallställ för hjullagret och en ”McDonalds-modell” för 
reservhjulslagret. Hjullagret måste kunna få plats med paletter som rymmer hjul 
som är 750 mm i diameter och staplar som är 1000 mm höga. 

• Anläggningen ska vara helautomatisk från pålastningen och fram tills det att 
hjulstapeln lämnar Exels lokaler. 

• Inläsning av variant med erforderlig information skall ske med en 
streckkodsläsare. 

• Kranen ska åka på räls i längdled. Drift av kranen ska ha redundanser för att 
minska stopp och positionering sker med lasergivare och absolutgivare. Matning 
av kranen sker genom strömskenor.  

• Lagringsplats för tompaletter finns på palettbanorna. 

• FIFO (first in first out) ska gälla. 

• En databas ska användas för att lagra information om hjulen. 

• En zonindelning bör göras för att dela upp anläggningen i mindre delar. 

• Hjulen lagras som komplett bil exklusive reservhjul. Det betyder att en stapel 
består av fyra kompletta hjul.  

• Hårdvarumässigt ska det användas utrustning från Beijer Electronics. 

• Det MÅSTE finnas redundanser. Saab får inte stanna.  

Kravspecifikationen innehåller även detaljer om hur arbetet ska utföras och 
dokumenteras, var dokumenten ska lagras och en del av den utrustning som behövs. 
Kravbeskrivningen finns i sin helhet i Bilaga A. 

6.2 Flödesbeskrivning 
Flödesbeskrivningen beskriver hjulstapelns väg igenom anläggningen. Denna 
beskrivning tillsammans med funktionsbeskrivningen använder programmeraren för att 
göra programvarorna och elkonstruktören för att kunna rita elscheman och 
skåpsbyggnationer till anläggningen. Det finns sex olika zoner som vardera är 
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uppdelade i positioner. I dessa positioner beskrivs sedan hur flödet ser ut och vilka 
givare som finns. flödesbeskrivningen finns i Bilaga C. 

6.2.1 Zon ett 

I första zonen beskrivs hur pålastningsstationen, IN-banan och palettbanan fungerar. 
Operatören lastar på en komplett stapel på en palett i pålastningsstationen. När det är 
klart kvitteras paletten och transporteras in i första positionen. Denna position fungerar 
som en intaktningsbuffert för ett antal paletter. När den bufferten är full transporteras 
alla paletter till nästa buffert som i sin tur transporteras in till den tredje bufferten. Från 
den tredje bufferten transporteras en palett åt gången iväg till lastningsstationen för 
inlastning i hjullagret. Paletterna kommer i retur från separeringsstationen i zon tre. De 
bufferteras på palettbanan i väntan på att användas igen. 

6.2.2 Zon två 

Zon två är hjullagret med kranen. Kranen kommer och hämtar paletten som står i 
lastningsstationen. Därefter transporteras paletten till beordrad lagerplats där den lastas 
in. Kranen kvitterar till överordnat system och väntar sedan på nästa order. När kranen 
lastar ut en palett ur lagret åker den till beordrad lagerplats och hämtar paletten för att 
sedan transportera den till lossningsstationen på UT-banan. Därefter kvitterar kranen till 
överordnat system och väntar på ytterligare order. 

6.2.3 Zon tre 

Zon tre kallas även UT-banan. I denna zon transporteras paletterna till utlastningen, 
eventuellt reservhjul placeras på stapeln och en separering mellan palett och stapel. När 
kranen har lämnat paletten i lossningsstationen transporteras den till nästa position som 
är reservhjulsstationen. Där placeras eventuellt ett reservhjul på stapeln om det ska vara 
ett sånt med till bilen. När kvittens från reservhjulskranen ges så transporteras paletten 
in i nästa position där det taktas in i bufferten. När bufferten är full transporteras alla 
paletter till ytterligare en position. Ifrån denna positionen transporteras sedan en palett i 
taget fram till separeringsstationen där palett och stapel skiljs åt. Paletten transporteras 
tillbaka till zon ett och stapeln transporteras mot utlastningen. 

6.2.4 Zon fyra 

Reservhjulskranen finns i zon fyra. Här hämtas ett reservhjul av kranen och placeras på 
hjulstapeln i reservhjulsstationen. Överordnat system skickar en order till 
reservhjulskranen att hämta ett reservhjul. Kranen åker till den lagerplats där det rätta 
reservhjulet finns och går ner och plockar det. Kranen åker till den plats där det är 
möjligt att åka ut mot reservhjulsstationen. Väl framme i den positionen så släpps både 
det programmässiga och det mekaniska stoppet. När dessa är släppta skickar kranen ut 
sin teleskopsaxel mot reservhjulsstationen. När axeln är framme i reservhjulsstationen 
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så placeras reservhjulet på stapeln. Kranen åker tillbaka till reservhjulslagret och 
kvitterar till överordnat system för att ta emot en ny order. 

6.2.5 Zon fem 

Zon fem är reservhjulslagret. Där lagras upp till tio varianter av reservhjul på specifika 
lagerplatser. Detta lager har självmatning dvs. att banorna lutar lite så att staplarna rullar 
ner mot plockstationen. Ett mekaniskt stopp gör så att stapeln som reservhjulskranen 
plockar ifrån står fritt från de staplar som står näst på tur. När plockstapeln är slut släpps 
det mekaniska stoppet och släpper fram en ny stapel. 

6.2.6 Zon sex 

Zon sex är manuell reservpålastning. Den används bara i nödfall när någon del i 
anläggningen har havererat. Operatören placerar upp en palett och kvitterar att den är 
komplett. Banan startar och paletten transporteras ut till zon tre.  

6.3 Funktionsbeskrivning 
Funktionsbeskrivningen beskriver vad som finns i de olika zonerna och hur de fungerar. 
I sin helhet finns funktionsbeskrivningen i Bilaga D 

6.3.1 Zon ett 

Denna zon består av pålastningsstationen, IN-banan och palettbanan. 
Pålastningsstationen finns för att operatören enkelt ska kunna placera en stapel hjul på 
en palett för transport in i lagret. I pålastningsstationen finns bland annat transportbanor, 
givare och en manöverpanel med tillhörande sträckkodsläsare och kvittensutrustning. 
IN-banan har till uppgift att transportera paletterna till hjullagret. Den fungerar även 
som en liten buffert mellan pålastningsstationen och hjullagret. IN-banan består av 
transportbanor med erforderlig drivning och erforderliga givare för att skapa den 
funktion som flödet ska ha. Palettbanans funktion är att transportera och buffra tomma 
paletter. Den består av transportbanor med erforderlig drivning och erforderliga givare. 

6.3.2 Zon två 

Lagerkran och pallställ med lagerplatser som har lutande rullbanor. Pallstället rymmer 
tre paletter på djupet. Lagret är fem våningar högt och 18 meter långt. Kranen åker på 
räls i längdled. Positionering sker med hjälp av lasergivare i längdled och absolutgivare 
i höjdled och på gafflarna. All drivning på kranen är frekvensomformad för mjuka 
starter. Kranens och hjullagrets uppgifter är att lagra paletterna samt placera och lämna 
paletterna i lagret. 
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6.3.3 Zon tre 

Zon tre består av UT-banan med reservhjulsstationen och separeringsstationen. UT-
banan ska transportera paletter från lagret till utlastningen. På vägen passerar paletten 
reservhjulsstationen där ett reservhjul placeras på stapeln och separeringsstationen där 
paletten och stapeln separeras. Zonen består i transportbanor med erforderlig drivning 
och erforderliga givare samt ett lyftbord som sänker paletten och en gripklo som håller 
hjulstapeln i separeringsstationen. En servicestation för kranen finns i ena änden på 
hjullagret. 

6.3.4 Zon fyra 

I denna zonen plockas reservhjul o placeras på hjulstapeln. En portalkran sköter 
rörelserna i tre riktningar. En gripklo griper tag om reservhjulet för att plocka det. När 
reservhjulskranen kör till reservhjulsstationen stabiliseras den upp av en balk för att 
minska krafterna som påverkar teleskopsaxeln. Det mekaniska stoppet är ett stopp som 
spärrar axeln med att föra igenom en tapp igenom axeln. En portalkran med erforderlig 
drivning och erforderliga givare samt en gripklo för reservhjulen. En servicestation 
finns bredvid lagerplats tio för service på reservhjulskranen. 

6.3.5 Zon fem 

Ett lager för tio olika varianter av reservhjul. Varje lagerplats består av en lutande 
rullbana med erforderliga givare och mekaniskt stopp. Lagret är av McDonalds-typ 
vilket innebär att staplarna står i kö för att plockas. Den stapel som plockas är frilagd 
från de övriga staplarna. När plockstapeln är slut rullar nästa stapel fram och  kranen 
plockar av den. Jämför med McDonalds system för hamburgare. 

6.3.6 Zon sex 

Den manuella reservpålastningen används bara när någon del i anläggningen har 
havererat. Operatören har en manöverpanel som han kan kvittera på. Zon sex består av 
transportbanor med erforderlig drivning och erforderliga givare. En kedjetransportör 
transporterar ut paletterna till zon tre.  

6.4 Systemkonfiguration 
För att få en överblick på hur de olika PLC-systemen hänger ihop med varandra och 
med överordnat system behövs en systemkonfiguration. Ett överordnat system sköter 
om databashanteringen för lagerstatus och kommunikationen uppåt mot Exels 
logistiksystem. Det skickar även orders till de olika PLC-systemen och kräver kvittenser 
av desamma. Kommunikationen mellan överordnat system och PLC-systemen sker med 
Profibus. Även HMI´er är inkopplade på Profibus-kommunikationen. Det finns ett HMI 
för lagerkranen, ett HMI för reservhjulskranen och ett HMI för alla transportbanor. Från 
dessa HMI´er kan man köra allting manuellt i den eller de zoner där HMI´erna används. 
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Förutom att man får en överblick av styrsystemet så får man även en bild av hur många 
elskåp och manöverlådor som kan behövas. Systemkonfigurationen återfinns i Bilaga F 

6.5 Förslag på utrustning och programvaror 
När systemkonfigurationen var klar syntes det bra vilken typ av utrustning som behövs. 
De utrustningsförslag som finns är till stora delar baserade på att man använder 
utrustning från Beijer electronics. Överordnat system behöver en PC som sköter om 
databasen för lagerstatus samt för kommunikation mot logistiksystemet. PLC-systemen 
består av komponenter från Melsec. HMI´erna kommer från Beijers E-serie. I detta fall 
är förslaget E600. Kraftkablar, signalkablar, givare och övrig mätutrustning är inte 
specificerat vilket gör att erforderliga mängder och modeller lämnas öppet för beslut.  

De programvaror som har föreslagits är program som är beprövade i det sammanhang 
de används. Dessa programvaror finns även på Benima redan nu vilket kan minska 
kostnader i inköp och utbildning.  Som operativsystem på PC´n för databasen och 
överordnat system rekommenderas Windows 2003 server, Windows XP eller Linux. 
Databasen är en Oracle eller en mySQL databas som programmeras i t.ex. Visual Basic. 
Profibus programmeras i GX Configurator, ett system för grafisk lagerstatus görs i 
programmet Citec. GX IEC Developer används för programmering av PLC-systemen 
och i E-designer programmeras HMI-panelerna. Utrustning och programvaror kan ses i 
Bilaga G respektive H. 

6.6 Layouter 
I början skissades layoutförslag fram för hand. När man hade hittat en lösning som 
fungerade förde man över denna till ritningen i AutoCAD. Först skapades en 
översiktsbild över hela fabriken. När den hade passats in emot befintliga anläggningar 
gjordes mer detaljerade layouter som visade zon för zon. Där fanns även alla positioner, 
givare, kedjetransportörer och lyftbord med. Översikten på fabriken finns i Bilaga B och 
övriga layouter finns samlade i Bilaga I. 

6.7 Säkerhetsdetaljer 
För att minimera personskador och maximera leveranssäkerheten gentemot Saab behövs 
en del säkerhetsdetaljer. I Bilaga J finns säkerhetsdetaljerna. 

6.7.1 Personsäkerhet 

Servicestationen i änden på kranlagret ska hägnas in med staket för att säkerställa att 
inga personskador kan uppkomma. Servicestationen ska ha en grind för att kunna göra 
service, reparationer och UH på kranen. Grinden ska vara utrustad med anordning som 
bryter drift på kranen.  
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Servicestationen vid lagerplats 10 i reservhjulslagret ska vara inhägnad med staket för 
att säkerställa att inga personskador kan uppkomma. Servicestationen ska ha en grind 
för att kunna göra service, reparationer och UH på reservhjulskranen. Grinden ska vara 
utrustad med anordning som bryter drift på kranen.  

Ett staket mellan IN-banan och UT-banan ska finnas för att förhindra att personer kan 
komma i kontakt med reservhjulskranens rörelser 

Lastnings och lossningsområdet i hjullagret ska hägnas in på alla sidor för att minska att 
personer kommer i kontakt med den rörliga kranen. Där staketet korsar transportbanorna 
ska ”ridåer” sättas upp med plastband som hänger ner och bildar en kontur av 
hjulstapeln. Detta för att man inte av misstag ska kunna gå in till kranen. 

I de fall där folk jobbar i närheten av transportbanorna ska det sättas upp nödstopp var 
femte meter. Alternativt är att sätta upp nödstoppslinor utmed banorna för att öka 
personsäkerheten. 

 

6.7.2 Leveranssäkerhet och redundanser 

Inga redundanser på transportbanorna behövs. De motorerna och drivremmarna m.m. 
sitter så lättåtkomligt att det går att byta lätt ändå. 

Inga redundanser i reservhjulslagret behövs. Inga motorer, drivremmar m.m. som kan 
gå sönder. 

Redundanser behövs på drivningar till reservhjulskranen. Dubbla motorer, dubbla 
frekvensomriktare, dubbla drivremmar m.m. Val av motor att köra med görs på HMI-
panelen. Dubbla matningar blir det på drivningen men bara ifrån elskåpet. Ingående 
matningar behöver inte vara två olika till drivningen. Saab och Exel har samma 
matning. 

Redundanser behövs på drivningar till lagerkranen. Dubbla motorer, dubbla 
frekvensomriktare, dubbla drivremmar, dubbla absolutgivare, m.m. Val av motor att 
köra med görs på HMI-panelen. Dubbla matningar blir det på drivningen men bara ifrån 
elskåpet. Ingående matningar behöver inte vara två olika till drivningen. Saab och Exel 
har samma matning. 

6.8 Profibus 
Profibus betyrer PROcess FIeldBUS. 

6.8.1 Historik. 

Profibus utvecklades i Tyskland i slutet av 80-talet av ett antal företag och institut med 
Siemens som initiativtagare. Idag är profibus en europeisk industristandard som 
betecknas EN 50170. 
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När det gäller kommunikation mellan enheter i de olika nivåerna (cellnivå, fältnivå och 
givarnivå) har industrin växlande behov och krav. Profibus har löst detta genom att 
utveckla 3 olika varianter av sin fältbus. 

 

• FMS. (Fieldbus Messages Specification)  

• DP. (Decentral Periferi) 

• PA. (Process Automation) 

Profibus kan de flesta gånger byggas så att alla tre varianterna ingår. 

Profibus utvecklades för att tillgodose industrins krav på en kraftfull fältbuss med så 
många användningsområden som möjligt. Några punkter man hade i åtanke var: 

 

• Tillverkaroberoende 

• Öppenhet 

• Flexibel 

• Ständigt utvecklande 

 

Vad gäller profibus så pratar man ofta om kommunikationsprofiler, applikationsprofiler 
och fysiska profiler. 

6.8.2 Kommunikationsprofiler. 

En kommunikationsprofil kan beskrivas som en bestämmelse hur deltagare ska skicka 
den seriella informationen i överföringsmediet. Profibus har två stycken som heter DP 
och FMS. 

6.8.3 Applikationsprofiler. 

Mellan kommunikationsteknik och överföringsteknik krävs ett sätt att kunna beskriva 
samspelet. Det gör applikationsprofilerna. Profibus variant heter PA. PA bestämmer 
parametrar och funktionsblock för produkter inom processautomation. 

6.8.4 Fysiska profiler. 

Användningsområdet för en fältbuss bestäms till stor del av den tillgängliga 
överföringstekniken. De vanligaste kraven är hög hastighet, lång räckvidd och hög 
överföringshastighet. Processindustrin kräver också att den klarar egensäker miljö och 
att strömförsörjningen sker över samma kabel. Profibus använder tre olika profiler. 

• RS 485 för allmän användning. 
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• IEC 1158-2 för processindustrin. 

• Fiberoptik för störtålighet och långa avstånd. 

 

6.8.5 FMS 

FMS är en kommunikationsprofil för cellnivå och fältnivå. Den viktigaste faktorn är den 
funktionella. FMS erbjuder funktioner och tjänster som användaren kan utnyttja till 
krävande kommunikationsuppdrag. 

6.8.6 PA 

PA är en applikationsprofil och bygger på DP´s kommunikationsprofil. PA-profilen är 
utvecklad i samarbete med processindustrin för att uppfylla de krav som ställs. Största 
skillnaden mellan DP och PA är att PA använder IEC 1158-2 och DP använder RS 485. 
för att uppfylla processindustrins krav har man tänkt på. 

• Att ha en utbytbarhet av fältenheter oberoende av tillverkare. 

• Att spänningsmata över fältbussen med 2-trådsteknik. 

• Att enheterna ska kunna användas i egensäker miljö. 

• Att enheter som är anslutna ska kunna kopplas i/ur utan att kommunikationen 
bryts. 

6.8.7 DP 

DP är en kommunikationsprofil som optimerats för hög hastighet och låg 
anslutningskostnad. DP är bra att använda mellan centrala system (PLC, PC) och 
decentraliserade system (I/O, givare, ventiler, drivenheter.) via en seriell 
höghastighetsförbindelse. 

Master 

Profibus skiljer på master och slave. Master bestämmer över trafiken på bussen. 
Mastern kan skicka information utan att ha blivit tillfrågad bara den har token. Master 
kallas även för aktiva stationer. 

Slave 

Slaven är en periferienhet som t.ex. givare och drivenheter. Slaven får aldrig token. Den 
kan bara kvittera informationen den fått eller skicka information som den har blivit 
beordrad att göra av mastern. Slavar kallas också för passiva stationer. 
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Mastern läser cyklist ingångsinformation från slavarna och skriver cyklist 
utgångsinformation till slavarna. Cykeltiden på bussen måste vara kortare än cykeltiden 
på PLC´n.  

DP använder sig av lagren 1,2 och 7 i OSI-modellen. Lager 3-6 är inaktiva. 

 
1. Fysisk koppling t.ex. RS 485 eller fiber. 

2. Busaccessprotokoll. Bestämmer vilken station som får använda bussen. 

7. Applikation. Här ligger interfacen till applikationsprogrammen.  

 
Överföring med RS 485 är vanligast för DP. Man rekommenderar en 9-polig D-
subkontakt. Mediet består av en 2-tråds kopparkabel som är partvinnad och skärmad. 
Överföringshastigheten kan ställas mellan 9,6 kbit/s och 12 Mbit/s. Enheter ansluts 
enligt busstopologi dvs alla enheter på en linje. Man kan ha max 32 enheter på linjen 
utan repeater och max 126 inklusive fyra repeaters. 

Om det finns flera masters i systemet så bildas en logisk token-ring. I token-ring så ges 
mastrarna tillgång till bussen i tur och ordning efter ett bestämt mönster. Hur länge 
mastern har tillgång till bussen bestäms av tokenomloppstiden. 

Broadcast kommunikation betyder att den aktiva mastern sänder till alla stationer, både 
andra mastrar och slavar. 

Multicast kommunikation betyder att den aktiva mastern sänder till en förutbestämd 
grupp stationer, både mastrar och slavar. 

6.8.8 Diagnosfunktioner hos DP-nät. 

För att lokalisera fel finns omfattande diagnosfunktioner som delas in i tre nivåer. 

• Stationsrelaterad diagnostik. Rör meddelandena för hela enheten. 

• Modulrelaterad diagnostik. Markerar fel i en speciell modul t.ex. en 8-kanals 
utgångsmodul. 

• Kanalrelaterad. Visar fel på en individuell kanal. 

DP tillåter både monomastrar och multimastrar. I ett monomastersystem är bara en 
master aktiv under drift. I ett multimastersystem är flera masters anslutna till bussen. 
Dessa masters är oberoende delsystem eller extra konfigurations- och diagnosenheter. 

Status på ingångar och utgångar i slavarna kan läsas av alla mastrar men bara en master 
har skrivrättigheter till en utgång. Vilken master som har tillgång bestäms i 
konfigurationen. 
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6.8.9 Systemegenskaper. 

Tre driftlägen finns. 

• Stop. Inget datautbyte sker mellan master och slavar. 

• Clear. Mastern läser av infon från slavarna men skickar inte ut någon 
information till dem. 

• Operate. Normal drift. Här sker datautbyte mellan master och slavar. 

7 Slutsatser 

7.1 Analys av resultat 
Det lösningsförslag som har utvecklats i denna förstudie innehåller stora delar av vad 
som behövs för att offerera det som, i slutändan, kan bli ett projekt. För 
programmeringen är det ett ganska komplett underlag. För att kunna ta fram 
eldokumentationen behövs lite mer information om vilka material som ska användas, 
hur och var strömförsörjning finns samt mer information om hur elskåpen ska utformas.  

7.2 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Författaren rekommenderar att Benima fortsätter att förhandla med Exel för att kunna 
göra denna förstudie till ett verkligt projekt. Dock behöver mer arbete läggas på t.ex. 
beräkningar av strömförbrukning på anläggningen, diverse hastigheter för att uppnå de 
ställda kraven på kapaciteten och beräkningar på tidsåtgång och kostnader.   
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1 Utrustning 
Erforderliga skydd såsom staket, ridåer m.m. för att hindra mot kontakt med rörliga 
kranar. Anläggningen har delats upp i sex st. zoner. 

1. IN-banan, pålastningsstationen och palettbanan. 
2. Lagerkran inklusive Pallställ. 
3. UT-banan. 
4. Reservhjulskran. 
5. Reservhjulslager. 
6. Manuell reservpålastning. 

1.1 Zon 1  IN-banan, pålastningsstationen och palettbanan 
• Pålastningsstation. 

• Transportbana med erforderlig drivning. 

• Erforderliga fotoceller och kablar. 

• Manöverlåda med inscanningsutrustning och knapp för kvittens. 

• Kedjetransportör mellan palettbanan och pålastningsstationen. 

• Ackumulerande transportbana med erforderlig drivning. 

• 90-graders transportbanor med erforderlig drivning. 

 

1.2 Zon 2 Lagerkran inklusive Pallställ 
• Erforderliga pallställ med självrullande pallplatser.  

• Lagerkran med skensystem. 

• Erforderlig positioneringsutrustning. 

• Erforderliga fotoceller, givare och kablar. 

• Erforderliga manöverlådor. 

 

1.3 Zon 3 UT-banan. 
• Transportbana med erforderlig drivning. 

• Erforderliga fotoceller och kablar. 

• Ackumulerande transportbanor med erforderlig drivning. 

• Lyftbord med erforderlig drivning. 

• Kedjetransportör för transport av palett till palettbanan. 
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1.4 Zon 4 Reservhjulskran 
• En portalkran med erforderlig drivning. 

• En teleskopsarm för körning i sidled till UT-banan. 

• En avlastningsbalk som kranen hakar in i vid körning i sidled. 

• En gripklo anpassad för att gripa reservhjul. 

• Erforderliga fotoceller, givare och kablar. 

• Manöverlåda och HMI för kranen. 

 

1.5 Zon 5 Reservhjulslager 
• Tio transportbanor med självrullande funktion. 

• Tio mekaniska stopp med pneumatisk drift. 

• Erforderliga fotoceller och kablar. 

 

1.6 Zon 6 Manuell Reservpålastningsstation 
• Pålastningsstation. 

• Manöverlåda med kvitteringsmöjligheter. 

• Transportbanor med erforderlig drivning. 

• Erforderliga fotoceller, givare och kablar. 

• Höj och sänkbar kedjetransportör. 

 

2 Funktioner 
• Hjulen ligger som komplett bil, dvs. i stapel om fyra st. i lagret.  

• Lagret ska vara helautomatiserat. Både inlastning och utlastning ska ske med 
hjälp av kranen. 

• En inläsning måste ske för att veta variant, datum/tid. 

• Ett överordnat system ska hålla reda på lagerstatus med variant, lagerplats, 
datum/tid m.m. 

• Inläsning av stapel till överordnat system sker med streckkodsläsare. 

• Reservhjulen ska lagras i ett mindre sidolager av ”McDonaldstyp”. 
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• Plockningen av reservhjul är automatiserad. 

• Påfyllning av reservhjulslagret sker manuellt. 

• Transportsystemet skall vara lätt att underhålla och laga vid haveri. 

• First in first out (FIFO) ska användas. 

• En databas för lagerstatusen som överordnat använder.  

• HMI och manöverlådor ska finnas på erforderliga platser. 

• Systemet ska delas upp i zoner. 

• Flera PLC ska användas som kommunicerar med överordnat system. 

• Det ska gå att manuellt köra banor och kranar. 

• Vid haveri ska man kunna uppdatera lagerstatus manuellt i lagerdatabasen, så att 
det man lastar ur med truck måste tas bort ur databasen manuellt. 

• Reservhjulskranen ska mekaniskt och programmässigt stoppas från att köra i 
djupled utom vid endast en position. 

• Paletter ska användas att ställa hjulstaplar på.  

• Paletterna transporteras från separeringsplatsen på UT-banan till 
pålastningsstationen. 

 

3 Genomförande 
PLC-programmering, Elkonstruktion och övrigt arbete sker i huvudsak i Benimas 
lokaler i Trollhättan. 

 

4 Dokumentation 
Dokumentation ska ske enligt Benimas system för dokumentering av projekt. 
Dokumentation överlämnas när projektet är klart. En elektronisk kopia av 
dokumentationen arkiveras på Benima. 

 

5 Säkerhet 
Erforderliga säkerhetsstandarder ska uppfyllas vad gäller personsäkerhet och 
leveranssäkerhet. Se bifogat dokument för utförligare information. 
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6 Layouter och Ritningar 
Layouter och ritningar överlämnas när projektet är klart. En elektronisk kopia arkiveras 
på Benima. 

 

7 Kapacitet, cykeltider m.m. 
• Lagret ska ha plats för hjul till ca 600 bilar.  

• Det ska finnas möjlighet att lagra 35-40 varianter. 

• Systemet ska ha en kapacitet att leverera hjul till 60 bilar/timme. 

• Lagerplatserna ska kunna rymma hjul med största diameter på 75 cm och en 
maxbredd på 23,5 cm/st.  

• Det finns upp till 10 olika varianter av reservhjul. 

 

8 Drifter 
• Drift av banor sker med motorer på erforderliga ställen. 

• Drift av kranar sker med motorer som frekvensomformas.  

 

9 Övrigt 
• Benämningar på utrustning sker i samråd med Exel för att säkerställa att det 

följer Exels standard. 

• Utrustning och materialval görs i samråd med Exel för att säkerställa att det nya 
systemet implementeras i det befintliga utlastningssystemet. 
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B Översikt över fabriken 
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Övergripande flöde. 
En stapel lastas på en palett i pålastningsstationen i zon 1. Paletten transporteras iväg 
igenom zon 1 tills den kommer till lastningsstationen. I lastningsstationen kommer 
lagerkranen och hämtar paletten och kör den till avsedd lagerplats i hjullagret som är 
zon 2. När kranen får en order på paletten så plockar den paletten ur lagret och kör den 
till lossningsstationen på UT-banan i zon 3. Paletten transporteras till 
reservhjulsstationen där ett eventuellt reservhjul placeras på stapeln. När detta är gjort 
så transporteras paletten vidare på UT-banan fram till separeringsstationen där paletten 
och stapeln separeras. Paletten fortsätter tillbaka till palettbanan i zon 1 och stapeln 
transporteras till utlastningen. Reservhjulet från reservhjulsstationen kommer från 
reservhjulslagret i zon 5. Reservhjulet transporteras från lagret till reservhjulsstationen 
av reservhjulskranen i zon 4. Om anläggningen skulle haverera så används den 
manuella reservpålastningen i zon 6. Operatören lastar upp paletten på banan och 
kvitterar. Paletten transporteras ut på UT-banan i zon 3. 

Zon 1 IN-banan inklusive pålastningsstationen. 
IN-banan. 

Om banan är tom ska man inte behöva takta in först position 10 som sedan körs till 
position 11 osv. när banan är helt tom ska paletten automatiskt åka till lastningsstationen 
vid kranen. När det finns en palett i lastningsstationen ska banan börja takta in paletter i 
position 12. När position 12 är full ska banan börja takta in paletter i position 11. När 
position 11 är full ska banan börja takta in paletter i position 12. Om position 12 är tom 
och position 11 är full så körs alla paletter i position 11 till position 12. Om position 11 
är tom och position 10 är full så körs alla paletter i position 10 till position 11. 

 
Pålastningsstationen  (alt. 1). 

• Operatören lastar upp stapeln på paletten i pålastningsstationen. 

• Sätter på streckkod och scannar in informationen till överordnat system. 

• Kvitterar, genom knapptryckning, att stapeln är ok. 

• Transportbandet startar och transporterar ut paletten till position 10. 

 

Pos 10 

• Givare i pålastningsstationen påverkas. 

• Transportbandet startar. 

• Givare 1 i position 10 påverkas av paletten. 
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• Transportbandet går så länge givare 1 i position 10 är påverkad. 

• När givaren ej är påverkad stannar bandet. På så sätt taktas paletterna in på 
bandet. 

• Detta upprepas till givare 2 i position 10 påverkas. 

• När givare 1 och 2 i position 10 är påverkade och position 11 är tom på hjul 
startar transportbandet och transporterar in alla paletter från position 10 till 
position 11. 

• Transportbandet  stannar igen när givare 2 i position 11 påverkas. 

 

Pos 11 

• När givare 1 och 2 i position 10 påverkas startar transportbandet i position 11 
och transporterar in paletterna tills givare 2 påverkas då bandet stannar. 

• Om position 12 är tom och position 11 är full startar transportbandet och 
transporterar in paletterna i position 12. 

 

Pos 12 

• När givare 2 i position 11 är påverkad och givare 2 i position 12 INTE är 
påverkad startar transportbandet och transporterar in paletterna tills givare 2 i 
position 12 påverkas då bandet stannar. 

 

Pos 13 

• När position 13 är tom och givare 2 i position 12 är påverkad transporteras en 
palett in i position 13. 

• När givare 1 i position 13 påverkas startar transportbandet. 

• Transportbandet går tills givare 2 påverkas och då stannar bandet.  

• Kranen kommer och hämtar stapeln. 

 

Pos 14 palettbanan 

• Transportbandet startar när hjulstapel från position 24 påverkar givare 1. 

• Transportbandet transporterar in hjulstapeln i position 15. 

• Transportbandet stannar när givare 2 påverkas. 
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Pos 15 palettbanan 

• När givare 1 påverkas startar transportbandet. 

• Transportbandet stannar när givare 1 inte är påverkad längre. 

• Denna intaktning upprepas  tills givare 2 påverkas och bufferten är full. 

• När operatören trycker på en knapp och en palett påverkar givare 2 så höjs 
kedjetransportören upp och transporterar in paletten till pålastningsstationen. 

• När palett är på plats så stannar kedjetransportören och sänks ner igen. 

• Ny intaktning sker tills givare 2 åter är påverkad. 

 

Zon 2 Kranen inklusive ställaget. 
Kranens positionering i längdled sköts med lasermätgivare. Höjdled och gaffelposition 
positioneras med absolutgivare. 

inlastning 

• Kranen får order från överordnat system. 

o Kranen åker till lastningsstationen. 

o Kranen hämtar paletten. 

o Kranen åker till rätt lagerplats. 

o Kranen lämnar paletten på plats i lagret. 

o Kranen lämnar kvittens att order utförd. 

 

Utlastning. 
• Kranen får order från överordnat system. 

o Kranen åker till rätt lagerplats. 

o Kranen hämtar paletten. 

o Kranen åker ner till lossningsstationen. 

o Kranen lämnar paletten. 

o Kranen lämnar kvittens att order utförd. 
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Zon 3 UT-banan. 
UT-banan 

Om banan är tom fram tills reservhjulsstationen (position 31) ska paletten åka direkt dit. 
Om banan är tom efter reservhjulsstationen (position 31) ska banan inte börja takta in i 
position 32 utan den ska köra paletten direkt till separeringsstationen (position 34). När 
separeringsstationen är belagd och position 32 och 33 är tomma ska paletten köras till 
position 33 och taktas in där. När position 33 är full ska banan börja takta in paletter i 
position 32. när position 33 är tom och position 32 är full så körs alla paletter från 
position 32 in i position 33. 

 

Pos 30 

• Givare 1 känner av att ingen stapel står på lossningsstationen. 

• Kranen kommer med stapeln. 

• Kvittens att kranen har lämnat paletten på banan. 

• Transportband startar och stapeln åker tills givare 2 påverkas då transportbandet 
stannar. 

• Om givare 2 är påverkad och givare 2 i position 31 inte är påverkad startar 
transportbandet och transporterar in hjulen i position 31, reservhjulsstation. 

 

Pos 31 

• När givare 1 påverkas startar bandet och går tills givare 2 påverkas då det 
stannar. 

• Om reservhjul ska placeras på stapeln görs detta nu. 

• Om inget reservhjul ska placeras så ges klartecken från överordnat system. 

• Om givare 2 och klartecken från överordnat system har givits så startar 
transportbandet och transporterar in stapeln i position 32. 

• När givare 2 inte är påverkad längre så stannar transportbandet. 

 

Pos 32 

• När givare 1 påverkas så startar transportbandet. 

• Transportbandet går tills givare 1 inte är påverkad längre. 

• När ny stapel i position 31 finns och givare 1 påverkas startar transportbandet. 

• Transportbandet stannar när givare 1 inte är påverkad längre. 
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• När givare 2 påverkas betyder det att bufferten är full och staplarna transporteras 
in i position 33. 

• När givare 2 inte är påverkad längre så stannar transportbandet. 

 

Pos 33 

• Transportbandet startar när givare 1 påverkas. 

• Transportbandet går tills givare 2 påverkas. 

• Om givare 4 i position 34 inte är påverkad och lyftbordet är uppe så 
transporteras en palett in i position 34. 

• Transportbandet stannar när givare 2 i position 33 påverkas igen. 

 

Pos 34 

• När givare 1 påverkas startar transportbandet och transporterar in paletten tills 
givare 4 påverkas då transportbandet stannar. 

• En gripklo griper om nedersta hjulet i stapeln. 

• Ett lyftbord sänks tills givare 2 påverkas. 

• Kedjetransportören startar och transporterar in paletten i zon 1, position 14. 

• Lyftbordet höjs upp igen tills givare 3 påverkas 

• Gripklon släpper stapeln och transportbandet startar och kör in stapeln i position 
35. 

 

Pos 35 

• Transportbandet startar när givare 1 påverkas. 

• Transportbandet kör tills givare 1 inte längre är påverkad då det stannar. 

• När ny stapel påverkar givare 1 startar bandet igen och körs tills givare 1 inte är 
påverkad längre. 

• När givare 2 påverkas betyder det att bufferten är full. 

• Transportbanan startar och kör ut hela bufferten till utlastningen. 
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Zon 4 reservhjulskranen. 
Alla axlar positioneras med absolutgivare. 

Pos 40 

• Kranen får order från överordnat system om att hämta ett visst reservhjul. 

• Kranen åker till rätt lagerplats. 

• Kranen går ner tills givare 1 påverkas. 

• Kranen griper det översta hjulet i stapeln. 

• Kranen åker upp igen. 

• Kranen åker till läge för transport in i position 41.  

• När givare 2 är påverkad  är kranen i läge för rörelse in i position 41. 

• Givare 3 och 4 är påverkade när de mekaniska stoppen är tillkopplade så att 
kranen kan köras till reservhjulsstation. 

 

Pos 41 

• När kranen åker in i position 41 styras den upp av en skena i taket för att ha 
bibehållen stabilitet även i lastningsstationen. 

• Kranen åker tills givare 1 (reservhjul i position över stapel) påverkas. 

• Kranen stannar. 

• Kranen åker ner och lämnar reservhjulet på stapeln. 

• Kranen åker upp igen. 

• Kranen åker in mot position 40 igen. 

• Kranen stannar när givare 2 i position 40 påverkas. (vänteläge).  

 

Zon 5 reservhjulslager. 
Alla tio lagerplatser är identiska. Därför beskrivs bara en här. 

• Operatören lastar på stapeln manuellt i avsett fack 

• Stapeln transporteras med självrull till det mekaniska stoppet. 

• Om givare för stapel vid mekaniskt stopp (givare 2) är påverkad och ingen stapel 
finnas i plockstationen (givare 1) fälls det mekaniska stoppet ner. 

• Stapeln rullar fram till position i plockstationen. 

• Givare för stapel i position påverkas. 
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• Det mekaniska stoppet fälls upp. 

• Kranen kan plocka reservhjul.  

 

Zon 6 Manuell reservpålastningsplats. 
Pos 60 

• Operatören lastar på stapeln. 

• Kvitterar med knapptryckning. 

• Transportbanan startar och transporterar in stapeln i position 61. 

• När givare 1 i position 61 påverkas stannar bandet i position 60. 

 

Pos 61 

• Transportbandet startar när givare 1 påverkas. 

• Stapeln transporteras till givare 2. 

• Kontroll görs om kedjetransportörens position (givare 3/givare 4). 

• Transportbandet stannar om kedjetransportören är uppe (givare 4). 

• Om kedjetransportören är nere kör transportbandet tills givare 5 påverkas då det 
stannar. 

• När givare 5 påverkats höjs kedjetransportören tills givare 4 påverkas. 

• Om det är fritt på utlastningsbanan så startar kedjetransportören och 
transporterar ut stapeln på banan. 

• Kedjetransportören kör tills givare 6 påverkas. 

• Kedjetransportören stannar och sänks tills givare 3 påverkas. 

• Transportbandet i position 33 (utlastningszonen) startar och transporterar ut 
stapeln mot separeringsstationen. 

 

Överordnat system. 
Inlastning. 

• Överordnat system få information från  pålastningsstationen om pålastad stapel. 

• Informationen läggs sist i ett skiftregister. 

• Överordnat hämtar informationen på första platsen i skiftregistret. 
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• Överordnat skickar informationen samt lagerplats till lagerkranen som lastar in 
stapeln på rätt plats i lagret. 

• Lagerkranen skickar kvittens. 

• Överordnat uppdaterar skiftregistret. 

 

Utlastning. 

• Överordnat system samkör lagerstatusen med orderinformationen från SAAB. 

• Överordnat system skickar order till lagerkranen att hämta en stapel på en 
lagerplats. 

• Överordnat skickar en order till reservhjulskranen om ett reservhjul ska 
levereras. 

• Lagerkranen hämtar stapeln och kör den till utlastningsstationen. 

• Reservhjulskranen hämtar rätt reservhjul och kör det till reservhjulsstationen. 

• Lagerkranen skickar kvittens till överordnat. 

• Reservhjulskranen skickar kvittens till överordnat. 

• Överordnat uppdaterar lagerstatus. 

För hela anläggningen gäller att erforderliga säkerhetsnivåer uppnås! 

Manuell körning ska göras från HMI´er och manöverpaneler. 
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Zon 1 IN-banan inklusive pålastningsstationen. 
Pålastningsstationen  (alt.1) 

Pålastning och inscanning av hjulstaplar. Kedjetransportör med erforderlig drivning och 
lyftanordning. 

Manöverpanel med erforderliga manöverdon. Inscanningsutrustning. Rullbana inklusive 
erforderlig drivning.  

Erforderlig drift på drivning. 

Hastighet som klarar ställda krav på cykeltid 

 

Pos 10 

Transport av hjulstaplar till kranlagret.  

Rullbanor inklusive erforderlig bandrivning. Två givare/fotoceller för start/stopp av 
banan.  

Erforderlig drift på drivning. 

Hastighet som klarar ställda krav på cykeltid. 

 

Pos 11 

Transport av hjulstaplar till kranlagret. 

Rullbanor inklusive erforderlig bandrivning. Rullbana som har en 90° sväng inklusive 
bandrivning. Två givare/fotoceller för start/stopp av banan. 

Erforderlig drift på drivning. 

Hastighet som klarar ställda krav på cykeltid. 

 

Pos 12 

Transport av hjulstaplar till kranlagret. 

Rullbanor inklusive erforderlig bandrivning. Rullbana som har en 90° sväng inklusive 
bandrivning. Två givare/fotoceller för start/stopp av banan. 

Erforderlig drift på drivning. 

Hastighet som klarar ställda krav på cykeltid. 
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Pos 13 

Transport av paletter till lastningsplatsen samt lastningsplats. 

Rullbanor med erforderlig bandrivning. Två givare/fotoceller. Ett mekaniskt stopp i 
slutet av banan.  

Erforderlig drift på drivning. 

Hastighet måste klara ställda krav på cykeltider. 

 

Pos 14 

Transportbana för tomma paletter. 

Rullbanor med erforderlig drivning. En transportör med erforderlig drivning och 
lyftanordning. Två givare/fotoceller för start/stopp av banan. 

Erforderlig drift på drivning. 

Hastighet måste klara ställda krav på cykeltider. 

 

Pos 15 

Mellanbuffert/transportbana för tompaletter.  

Transportbanor med erforderlig drivning. Två givare för start/stopp av banan. 

Erforderlig drift på drivning. 

Hastighet måste klara ställda krav på cykeltider. 

 

Zon 2 Kranen inklusive ställaget. 
Ett lager som är 18 meter långt, fem våningar högt och får in tre paletter i djupled. 

Ställage i erforderlig mängd. Lagerplatserna är utrustade med ”självrull”, dvs. på varje 
lagerplats finns det små rullar för att paletterna ska rulla lätt. Lagerplatserna har även en 
viss lutning för att säkerställa ”självrullningen” När kranen lastar in en palett så puttar 
kranen in föregående palett en position på lagerplatsen. Kranen ska även kunna förflytta 
gafflarna i två riktningar. Positionering av kranen sker med lasergivare i längdled. 
Positionering i höjd och sidled sker med absolutgivare. Drivningen av kranen bör ha 
dubbla uppsättningar för att förhindra stopp. 

Erforderlig drift på drivning. 

Hastighet måste klara ställda krav på cykeltider. 
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Zon 3 UT-banan. 
Pos 30 Lossningsstation 

Lossningsstation för utlastning av stapel från lager. 

Rullbanor med erforderlig bandrivning. Två givare för start/stopp av banan. En 
givare/fotocell för palett i position på banan. 

Erforderlig drift på drivning. 

Hastighet måste klara ställda krav på cykeltider. 

 

Pos 31 Reservhjulsstation 

Station för placering av reservhjul på hjulstapeln. 

Rullbanor med erforderlig drivning. En givare/fotocell för start av bana. En  
givare/fotocell för stapel i läge. 

Erforderlig drift på drivning. 

Hastighet måste klara ställda krav på cykeltider. 

 

Pos 32 

Transportbana för intaktning av staplar.  

Rullbanor med erforderlig bandrivning. Två givare/fotoceller för start/stopp av banan. 

Erforderlig drift på drivning. 

Hastighet måste klara ställda krav på cykeltider. 

 

Pos 33 

Transportbana för buffring av staplar.  

Rullbanor med erforderlig drivning. Två  givare/fotoceller för start/stopp av banan. 

Erforderlig drift på drivning. 

Hastighet måste klara ställda krav på cykeltider. 

 

Pos 34 

Station för separering av hjulstapel och palett.  
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Rullbanor med erforderlig drivning. lyftbord med erforderlig drivning och 
lyftanordningar. En givare/fotocell för start av rullbana. En givare för palett i position 
för separering. Två givare (induktiva) för lyftbord uppe/nere. 

Erforderlig drift på drivning. 

Hastighet måste klara ställda krav på cykeltider. 

 
Pos 35 

Transportbana för buffring av staplar. 

Rullbanor med erforderlig drivning. Två givare/fotoceller för start/stopp av banan. En 
givare/fotocell för koll om banan tom, används vid manuell utlastning. 

Erforderlig drift på drivning. 

Hastighet måste klara ställda krav på cykeltider. 

 

Zon 4 Reservhjulskranen. 
En portalkran med erforderlig kringutrustning. Portalkranen plockar reservhjulen 
ovanifrån. En givare (induktiv) för att markera det läge där kranen får gå till 
reservhjulsstationen för lämning av reservhjulet. Ett mekaniskt stopp är aktiverat utom 
när kranen är i position för transport in till position 41. en styrande balk som ska bära 
vikten och stabilisera upp kranarmen när transport till lastningsstationen görs. Två 
givare(induktiva) påverkas av det mekaniska stoppet. Positionering av kranen i höjdled 
över hjulet sker med givare/fotocell i kranen som känner av när kranen är i läge. 

Erforderlig drift på drivning. 

Hastighet måste klara ställda krav på cykeltider. 

 

Zon 5 Reservhjulslager. 
Tio lagerbanor med manuell matning av reservhjul. Banorna har självrullning. Tio 
mekaniska stopp för att särskilja lagret och plockstapeln. 20 givare/fotoceller för 
kontroll att stapel i position. 

Drift av mekaniskt stopp sker med pneumatik. 
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Zon 6 manuell utlastning. 
Pos 60 manuell pålastningsstation. 

Pålastningsstation vi manuell körning. Liknar dagens befintliga.  

En rullbana inklusive drivning.  

Erforderlig drift på drivning. 

Hastighet måste klara ställda krav på cykeltider. 

 

Pos 61 

Transport till UT-banan.  

Rullbanor inklusive erforderlig drivning. Kedjetransportör inklusive erforderlig 
drivning. Lyftanordning till kedjetransportören. Fyra givare/fotoceller för positionering 
av hjulstapel. Två givare (induktiva) för lyftbord/kedjetransportör (uppe/nere). 

Erforderlig drift på drivning. 

Hastighet måste klara ställda krav på cykeltider. 

 

Överordnat system. 
Hantering av lagerstatus, beordrar de övriga PLC-systemen. Kommunikation med 
ordersystemet på Excel.  

En PC med erforderliga program och kontrollerkort. En PLC med erforderliga 
tilläggskort. Ett Profibus-system. Mac-paneler till de stationer med HMI (pålastning, 
lagerkranen reservhjulskran.) 
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E Zonindelning 

 
 
 
 

Benima Sydväst AB 
Zonindelning för 

Automatisering med nytt 
kranlager för hjulmontering 

Exel Logistics AB 
 
 
 

Erik Pettersson 
Trollhättan den 31 mars 2005 
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Dessa zoner finns i anläggningen. 

1 IN-banan, pålastningsstationen och palett-transportören. 

2 Kranen + pallställ. 

3 UT-banan. 

4 Reservhjulskranen. 

5 Reservhjulslager. 

6 Manuell pålastning. 
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F Systemkonfiguration 
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G Förslag på utrustning 
 
Överordnat 
system     
Utrustning     

Benämning Förslag Art.nr Pris   
        PC 

Lämplig PC. 
Företagsleve
rantören.       

Erforderliga 
kontrollerkort         

          
        PLC 
Nätagg. Melsec       
CPU. "       
Profibus-kort "       
Analogkort? "       

  Digitalkort? "     
  Erforderliga I/O-kort. "     
          

        HMI 
          
          

        Kommunikation 
  Profibus.       
          

        kablage 
  Erforderliga kablar.       
          

    övrigt     
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Lagerkran     
Utrustning     

Benämning Förslag Art.nr Pris   
          

        PLC 
  Nätagg Melsec     
  CPU "     
  Profibus-kort "     
  Analogkort? "     
  Digitalkort?       
  Erforderliga I/O-kort "     
          

        HMI 
  Mac-panel       
    E600     
  manöverlådor       

  
erforderliga 
lådor       

          
        kommunikation 

  Profibus      
         
          

        kablage 
  Matningskablar       

  
erforderliga 
kablar       

  styrkablar       

  
erforderliga 
kablar       

  I/O-kablar       

  
erforderliga 
kablar       

        givare 
  erforderliga givare       
          

        positioneringsutrustning 
  erforderliga givare       
  lasergivare       
          

        övrigt 
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Transportsystem     
Utrustning     

Benämning Förslag Art.nr Pris   
        PLC 

  Nätagg Melsec     
  CPU "     
  Profibus-kort "     
  Analogkort? "     
  Digitalkort? "     
  I/O-kort "     
          

        HMI 
  Mac-panel       
    E600     
  manöverlådor       

  
erforderliga 
lådor       

          
        kommunikation 

  Profibus       
         
          

        kablage 
  matningskablar       

  
erforderliga 
kablar       

  Styrkablar       

  
erforderliga 
kablar       

  I/O-kablar       

  
erforderliga 
kablar       

          
        givare 

  induktiva       

  
erforderliga 
givare       

  fotoceller       

  
erforderliga 
givare       

  absolutgivare       

  
erforderliga 
givare       

          
        övrigt 
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Reservhjulskran     
Utrustning     

Benämning Förslag Art.nr Pris   
          

        PLC 
  Nätagg. Melsec     
  CPU "     
  Profibus-kort "     
  Analogkort? "     
  Digitalkort? "     
  I/O-kort "     
          

        HMI 
Mac-panel         
  E600       
Manöverlådor         

  
erforderliga 
lådor       

          
        kommunikation 
Profibus         
         

          
        kablage 
Matningskablar         

  
erforderliga 
kablar       

Styrkablar         

  
erforderliga 
kablar       

  I/O-kablar       

  
erforderliga 
kablar       

          
        givare 
induktiva givare         

  
erforderliga 
givare       

          
        positioneringsutrustning 

  absolutgivare       

  
erforderliga 
givare       

          
    övrigt     
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Reservhjulslager     
Utrustning     

Benämning Förslag Art.nr Pris   
        kablage 

  matningskablar       

  
erforderliga 
kablar       

  I/O-kablar       

  
erforderliga 
kablar       

          
        givare 

  induktiva       

  
erforderliga 
kablar       

  fotoceller       

  
erforderliga 
kablar       

          
        övrigt 
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Pålastningsstation     

Utrustning     
  Benämning Förslag Art.nr Pris 
          

        HMI 
  Mac-panel       
    E600     
  manöverlådor       
    erforderliga lådor     
  Inläsningsdon       
    handscanner     
          

        kommunikation 
  Profibus       
         
          

        kablage 
  matningskablar       

  
erforderliga 
kablar       

  I/O-kablar       

  
erforderliga 
kablar       

          
        givare 
erforderliga 
givare         

          
        positioneringsutrustning 

          
          
          

        övrigt 
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Manuell Pålastning     
Utrustning     

benämning förslag Art.nr Pris   
        HMI 
          
Mac-panel         
  E600       
manöverlådor         

  
erforderliga 
lådor       

          
        kommunikation 

          
        kablage 
matningskablar         

  
erforderliga 
kablar       

I/O-kablar         

  
erforderliga 
kablar       

          
        givare 

  induktiva       

  
erforderliga 
givare       

  fotoceller       

  
erforderliga 
givare       

          
        övrigt 
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Givarlista     

      
Position Givarnamn Typ Funktion Zon 
          

10       Zon 1 
  1 Fotocell Intaktning på bana.   
  2 Fotocell Indikering bana full.   
          

11         
  1 Fotocell Intaktning på bana.   
  2 Fotocell Indikering bana full.   

          
12         

  1 Fotocell Intaktning på bana.   
  2 Fotocell Indikering bana full.   
          

13         
    1 Fotocell Start av bana. 

  2 Fotocell Stopp av bana.   
          
  14       
    1 Fotocell Start av bana. 
    2 Fotocell Stopp av bana. 
          

15         
    1 Fotocell Intaktning på bana. 
    2 Fotocell Indikering bana full. 
          

30       Zon 3 

  1 Fotocell 
Indikering att ingen palett på 
bana.   

    2 Fotocell Stopp av bana. 
          
  31       
    1 Fotocell Start av bana. 
    2 Fotocell Stopp av bana. 
          
  32       
    1 Fotocell Intaktning på bana. 
    2 Fotocell Indikering bana full. 
          
  33       
    1 Fotocell Start av bana. 
    2 Fotocell Stopp av bana. 
          
  34       
    1 Fotocell Start av bana. 
    2 Induktiv Indikering lyftbord nere. 
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    3 Induktiv Indikering lyftbord uppe. 
    4 Fotocell Stopp av bana. 
          
  35       
    1 Fotocell Intaktning på bana. 
    2 Fotocell Indikering bana full. 
          
          

        Zon 2 

  1 Lasermätare 
Positionering av kranen i 
längdled.   

    2 Absolutgivare Positionering av kranen i höjdled.
    3 Absolutgivare Positionering av gafflarna. 
          

40       Zon 4 

  1 Fotocell 
Indikering gripklo i position för 
plockning av R-hjul.   

  2 Induktiv 
Kran i läge för transport in till 
position 41.   

    3 Induktiv Indikering mekaniskt stopp. 
    4 Induktiv Indikering mekaniskt stopp. 
          
  41       

  1 Induktiv 
Indikering att kran i position över 
hjulpalett.   

          
       Zon 5 

  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19 Fotoceller 
Indikering R-hjulsstapel i position 
för plockning.   

  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 Fotoceller 
Indikering R-hjulsstapel näst på 
tur för plockning.   

          
61       Zon 6 

    1 Fotocell Start av bana. 

  2 Fotocell 
Stopp av bana om 
kedjetransportör uppe.   

    3 Induktiv Indikering Kedjetransportör nere.

    4 Induktiv 
Indikering Kedjetransportör 
uppe. 

    5 Fotocell Stopp av bana. 

  6 Fotocell 
Indikering om bana i Zon 2, Pos 
23 är tom.   
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H Förslag på program 
Programförslag    

     
System Applikation Program Användning  
        
Överordnat system       
  Operativsystem     

    
Win 2003 server/Win 
XP/Linux   

  Databas     
    Oracle   
    mySQL   
  Databasprogram     
    Visual Basic   
        

  TCP/IP   
mot affärssystem 
m.m. 

    inbyggt i XP/2003 server   
  Profibus   mot PLC:er 
    GX Configurator   
        
  lagerstatus     
    Citec   
        
lagerkran       
Transportbanor       
Reservhjulskran       
  PLC     
    GX IEC Developer   
  HMI     
    E-designer   
  Profibus     
    GX Configurator   
        
Pålastningsstationen       
Reservpålastning       
  HMI     
    E-designer   
  Profibus     
    GX Configurator   
        
Övrigt       
  Dokumentation     
    MS Office   
    Benimas mallar för   
    dokumentation   
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I Övriga ritningar och Layouter 
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J Säkerhetsdetaljer 

 

 
 
 
 

 

Benima Sydväst AB 
Säkerhetsdetaljer för 

Automatisering med nytt 
kranlager för hjulmontering 

Exel Logistics AB 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Erik Pettersson 

Trollhättan den 31 mars 2005 
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Personsäkerhet 

 

Servicestation kranlager. 

• Servicestationen i änden på kranlagret ska hägnas in med staket för att 
säkerställa att inga personskador kan uppkomma.  

• Servicestationen ska ha en grind för att kunna göra service, reparationer och 
underhåll på kranen.  

• Grinden ska vara utrustad med anordning som bryter drift på kranen. 

• Manuell körning av kranen för körning till service sköts via en manöverpanel 
vid servicestationen. 

 

Servicestation reservhjulslager. 

• Servicestationen vid lagerplats tio ska vara inhägnad med staket för att 
säkerställa att inga personskador kan uppkomma. 

• Servicestationen ska ha en grind för att kunna göra service, reparationer och 
underhåll på reservhjulskranen.  

• Grinden ska vara utrustad med anordning som bryter drift på kranen. 

• Manuell körning av kranen för körning till service sköts via en manöverpanel 
vid servicestationen. 

• Ett staket mellan IN-banan och UT-banan ska finnas för att förhindra att 
personer kan komma i kontakt med reservhjulskranens rörelser. 

• Staketet står vinkelrät gentemot transportbanorna. 

 

Lastning & lossning i lagret. 

• Lastnings och lossningsområdet ska hägnas in på alla sidor för att minska att 
personer kommer i kontakt med den rörliga kranen. 

• Där staketet korsar transportbanorna ska ”ridåer” sättas upp med plastband som 
hänger ner och bildar en kontur av hjulstapeln. Detta för att man inte av misstag 
ska kunna gå in till kranen. 

 

Transportbanor. 

• I de fall där folk jobbar i närheten av transportbanorna ska det sättas upp 
nödstopp var femte meter. Alternativt är att sätta upp nödstoppslinor utmed 
banorna för att öka personsäkerheten. 
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Redundanser, leveranssäkerhet. 

 

Banor. 

• Inga redundanser behövs. De motorer och drivremmar m.m. sitter så 
lättåtkomligt att det går att byta lätt ändå. 

 

Reservhjulslager. 

Inga redundanser behövs. Inga motorer, drivremmar m.m. som kan gå sönder. 

Reservhjulskran. 

• Redundanser behövs på drivningar till kranen.  

• Dubbla motorer, dubbla frekvensomriktare, dubbla drivremmar m.m.  

• Val av motor att köra med görs på manöverpanelen.  

• Dubbla matningar blir det på drivningen men bara ifrån elskåpet.  

• Ingående matningar behöver inte vara två olika till drivningen. Saab och Exel 
har samma matning. 

 

Lagerkran. 

• Redundanser behövs på drivningar till kranen.  

• Dubbla motorer, dubbla frekvensomriktare, dubbla drivremmar, dubbla 
absolutgivare, m.m.  

• Val av motor att köra med görs på manöverpanelen.  

• Dubbla matningar blir det på drivningen men bara ifrån elskåpet.  

• Ingående matningar behöver inte vara två olika till drivningen. Saab och Exel 
har samma matning. 
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K Tidsåtgång 
Beräkning av tid       
         
vecka 1 start stopp tid  vecka 2 start stopp tid 
måndag 9 17 7  måndag 8 16 7
tisdag 8 17 8  tisdag 8 17 8
onsdag 8 17 8  onsdag 8 16 7
torsdag 8 17 8  torsdag 8 17 8
fredag 8 16 7  fredag 8 16 7
lördag   0  lördag   0
söndag     0  söndag     0
             
tid för veckan   38  tid för veckan   37
         
vecka 3 start stopp tid  vecka 4 start stopp tid 
måndag 8 17 8  måndag 8 15 6
tisdag 8 17 8  tisdag 8 15 6
onsdag 8 16 7  onsdag 8 15 6
torsdag 8 17 8  torsdag 1 2 0
fredag 8 16 7  fredag 8 14 5
lördag   0  lördag   0
söndag     0  söndag     0
             
tid för veckan   38  tid för veckan   23
         
vecka 5 start stopp tid  vecka 6 start stopp tid 
måndag 8 17 8  måndag 8 17 8
tisdag 8 17 8  tisdag 8 17 8
onsdag 8 17 8  onsdag 8 17 8
torsdag 8 17 8  torsdag 8 17 8
fredag 8 16 7  fredag 8 16 7
lördag   0  lördag   0
söndag     0  söndag     0
             
tid för veckan   39  tid för veckan   39
         
vecka 7 start stopp tid  vecka 8 start stopp tid 
måndag 8 17 8  måndag 8 17 8
tisdag 8 17 8  tisdag 8 18 9
onsdag 8 16 7  onsdag 8 17 8
torsdag 8 17 8  torsdag 8 16 7
fredag 8 16 7  fredag   -1
lördag   0  lördag   0
söndag     0  söndag     0
             
tid för veckan   38  tid för veckan   31
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vecka 9 start stopp tid  
vecka 
10 start stopp tid 

måndag 8 17 8  måndag 8 19 10
tisdag 8 17 8  tisdag 8 26 17
onsdag 8 17 8  onsdag 8 16 7
torsdag 8 18 9  torsdag   -1
fredag 8 16 7  fredag   -1
lördag   0  lördag   0
söndag 13 16 3  söndag     0
             
tid för veckan   43  tid för veckan   32
         
         
total nerlagd tid:  358      
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