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EXAMENSARBETE 
 
 

Operatörslift 
Konstruktion av hissanordning till operatörshytt 

 
 

Sammanfattning 

Detta examensarbete är utfört på Rolls-Royce fabrik i Kristinehamn. Problematiken som 
behandlas är det bristfälliga siktförhållandet som råder i ett av deras arborrverk (Speed-
ram2). Operatören ser inte alltid ingreppsstället (där verktyget är i ingrepp) från hytten. 
Detta problem uppmärksammades när RR fick en order på ett stort vattenjetaggregat 
vars komponenter delvis skall tillverkas i Speedram2. Det är även svårt och farligt att 
förflytta sig i maskinen. För att lösa dessa problem krävs ett antal åtgärder och kon-
struktionsändringar av maskinen. 

Det fanns ett behov av att få en överblick över problemen med Speedram2. Därför ob-
serverades operatörerna under sitt arbete. Därtill har ett oberoende diskussionsforum 
hållits runt problemen i Speedram2. 

För att utvärdera observerbarheten i maskinen har en pappersmodell av ett pumphjul 
tillverkats och monterats upp på maskinbordet. Observerbarheten har sedan dokumente-
rats med en digitalkamera från olika vinklar. 

Den huvudsakliga uppgiften i arbetet är konstruktionen av en hissanordning till Speed-
ram2’s hytt. Säkerheten har beaktats under hela konstruktionsarbetet. Speciellt som det 
handlar om personlyft. Hissanordningen omfattas av Maskindirektivet och skall alltså 
CE-märkas. CE-certifieringen har dock ej ingått i detta arbete. 

Projektet har resulterat i en kravspecifikation och en serie digitalbilder som visar var-
ifrån man ser ingreppsstället bäst, vid bearbetning av pumphjul. Konstruktionsarbetet 
med hissanordningen, som liknar den i fronten på en truck, har resulterat i ett omfattan-
de ritningsunderlag samt ett antal hållfasthetsberäkningar. 

De lösningar som presenteras i rapporten förbättrar observerbarheten men löser inte 
problemet helt. Därför har rapporten kompletterats med förslag till fortsatt arbete. 
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DISSERTATION 
 
 

Operator lift 
Design of a platform lift for a machine operator 

 
 

Summary 

This project was conducted at the Rolls-Royce factory in Kristinehamn, Sweden. The 
main objective of the project was to improve the operator’s view of the work he is doing 
in one of the machines (Speedram2) on the factory floor. It is also difficult and danger-
ous to move around in the machine. A lot of the machine would have to be redesigned 
to solve these problems completely. 

To get a view over the problems with Speedram2, and to ensure that the solutions of the 
main problems would not worsen, or if possible improve other problems, the operators 
have been observed in their work. In the same purpose a discussion form was held, at-
tended by people from different departments who would not normally use the machine. 

In order to assess the visibility inside the machine, a paper model of an impeller was 
built, which was then set up on the machine. Digital photos were then taken from differ-
ent angles to document where the visibility was best. 

The main component of the project was the design of a lift for the operator’s platform 
on the machine. The lift is powered by a hydraulic system, using vertical guide rails to 
guide the platform. The design is similar to that used on the front of a forklift truck. 
Throughout the production of these, safety has been an important consideration, due to 
the design lifting people. The design must have a ‘CE’ marking, and therefore must be 
fully compliant with European law. A risk assessment was not carried out for this pro-
ject due to time constraints. 

The outcome of the project is a specification of the construction demands, which was 
consulted throughout the design process, and a number of digital photos, which shows 
the visibility from different angles in the machine. Engineering drawings and stress cal-
culations for the operator lift is also a product of this project. 

The solution presented in this report will improve the current situation, but areas for 
further improvement remain. Therefore the report is supplemented with recommenda-
tions for future work.  
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1 Inledning 
Detta examensarbete omfattar 10 högskolepoäng på C-nivå vid Högskolan i Trollhättan 
(HTU). Det ingår i maskiningenjörsprogrammet inriktning produktutveckling, 120p och 
är utfört för Rolls Royce AB. 

1.1 Bakgrund 

Rolls-Royce AB tillverkar drivsystem till fartyg, till exempel vattenjettaggregat och 
ställbara propellrar med tillhörande navhus. I Kristinehamn finns deras konstruktions-
kontor och produktionsanläggning med tung industriell bearbetning. Detta examensar-
bete har fokuserat på problem med ett av deras stora arborrverk1. Arborrverket är byggt 
av Pama i Italien och heter Speedram2. Figur 1 visar Speedram2 i arbete med att fräsa 
ett blad till en fartygspropeller. 

Rolls-Royce har fått en order på ett stort vattenjettaggregat. Detta är större än vad de 
tidigare tillverkat och därför ser man över de maskiner som skall användas för att till-
verka dess komponenter. Den maskin som skall fräsa pumphjulet2 är Speedram2. Ma-
skinen är egentligen för liten för att bearbeta denna storlek av pumphjul, vilken har be-

                                                                 
1 Arborrverk= är en treaxlig bearbetningsmaskin med ett horisontellt monterat verktyg. Detaljen som den 
bearbetar är fastspänd på ett fast eller roterbart bord framför maskinen. 
2 Pumphjul= Turbinhjulet som  skapar trycket på vattenstrålen i ett vattenjetaggregat. 

Figur 1 Vy över arborrverket Speedram2. 

Propellerblad 

Hytt 
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teckningen WJ235 (Water Jet med ∅235cm i vattenintagets diameter). Därför skall man 
göra nödvändig anpassning av maskinen. 

Senast ett stort vattenjettaggregat tillverkades av Rolls-Royce upptäcktes att det var 
svårt att se ingreppsstället3 från hytten. Pumphjulets skovlar och vinkelhuvudet4 skym-
mer ibland sikten. Detta problem kallas i fortsättningen för observerbarheten. Hytten är 
fast monterad i maskinens vertikalt rörliga del, maskinhuvudet. Med andra ord följer 
hytten med maskinhuvudet när det åker upp och ner. 

Speedram2 är också svår att förflytta sig i. Maskinens konstruktion tvingar än att ta 
långa kliv horisontellt och vertikalt, dess utom ligger det hal kylvätska på alla trampytor 
och gör maskinen farlig att förflytta sig i. 

1.2 Syfte och mål 

Målsättningen med detta arbete är att utvärdera hur svårigheterna att observera in-
greppsstället från hytten samt svårigheterna att förflytta sig i Speedram2 kan lösas. I 
arbetet ska ingå en konstruktionsuppgift som syftar till att motverka dessa problem med 
maskinen. 

1.3 Avgränsningar 

Konstruktionsförslag till en separat höj och sänkbar operatörslift till Speedram2 ska tas 
fram. CE-certifiering utförs ej. 

2 Metoder 

2.1 Observation och diskussion 

Operatörerna i Speedram2 observerades för att ta reda på hur de arbetar och rör sig, vil-
ka farliga moment de utsätts för och vad de upplever som problem med maskinen. 

Ett diskussionsforum anordnades för att få oberoende synpunkter på hur observerbarhe-
ten och rörligheten är och kan förbättras i Speedram2. 

Syftet med observationen och diskussionen är att få en samlad bild av problemen med 
Speedram2 så att eventuella lösningar till huvudproblemen inte förvärrar andra problem, 
och för att kunna skriva en kravspecifikation. 

                                                                 
3 Ingreppsstället= Den punkt där verktyget för tillfället bearbetar ämnet. 
4 Vinkelhuvud= Monteras mellan spindeln (verktygsfästet) och verktyget för att kunna vinkla verktyget. 
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2.2 Simulering av observerbarheten 

Operatörerna ser ingreppsstället som sämst när de använder vinkelhuvudet vid bearbet-
ning av ett pumphjul. Därför konstruerades pappersmodeller i skala 1:1 för att simulera 
just denna situation. Simuleringen utfördes för att utvärdera varifrån observerbarheten 
är som bäst. 

2.3 Konstruktionsarbete 

Konstruktionsarbetet innefattade skissarbete, urvalsprocess av konstruktionsförslagen 
med operatörer och andra inblandade, uppmätning av Speedram2, CAD-ritande, håll-
fasthetsberäknande, ritningsgranskande tillsammans med sakkunnig och kontroll av 
konstruktionens produktionsvänlighet tillsammans med underleve rantörer för att säker-
ställa att de går att tillverka. 

3 Genomförande 

3.1 Observation och diskussion 

Observationen av operatörerna genomfördes genom aktivt deltagande i arbetet. Under 
arbetet diskuterades problematiken, med de olika arbetsmomenten. 

Diskussionsforumet bestod av sju deltagare från olika avdelningar som individuellt fick 
svara på fem frågor under tiden de gick runt i maskinen. Svaren redovisades gemensamt 
och diskuterades. Forumet avslutades med att två kompletterande frågor diskuterades. 
Se diskussionsforumets upplägg i bilaga 1. Utav förundersökningarna upprättades en 
kravspecifikation. Denna uppdaterades under hela konstruktionsarbetet. Se slutlig krav-
specifikation i bilaga 2. 
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3.2 Simulering av observerbarheten 

Fullskalemodeller i papp av vinkelhuvudet, figur 2a, och pumphjul WJ235 figur 2b 
byggdes. Dessa riggades upp i maskinen, figur 2c, så som det sitter vid den bearbet-
ningsfas där ingreppsstället är mest skymt. Därefter togs digitalbilder från ett antal ut-
valda vinklar mot ingreppsstället för att fastställa varifrån det syns bäst. 

3.3 Konstruktionsarbete 

Under skissarbetet togs tre olika koncept fram utifrån kravspecifikationen. Bland dessa 
valde operatörerna och annan berörd personal ut det koncept de föredrog. CAD-
ritningar och hållfasthetsberäkningar gjordes. Dessa kontrollerades och justerades med 
hjälp av underleverantörer och servicepersonal. Slutligen ritningsgranskades och god-
kändes ritningarna av ansvariga på Rolls-Royce. Styrning och säkerhetsanordningar har 
specificerats i samarbete med klassningssällskapet DNV (Det Norske Veritas). En of-
fertförfrågan för komponenter och arbetet för att installera säkerhets och styrningskom-
ponenterna har skickats till ABB Industriservice. 

Figur 2a Vinkelhuvudet med till hörande vek-
tyg som pappmodell. 

 
Figur 2b Pumphjulet WJ235 som pappmodell. 
 
Figur 2c Pumphjul och vinkelhuvud upprigga-

de på maskinbordet i Speedram2. 
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3.3.1 Skissarbetet 

3.3.1.1 Saxkonstruktion 

Saxkonstruktionen, vars konstruktionsprincip är hämtad från 
en saxlyft i verkstaden, se figur 3, är en konstruktion som ger 
en stor utväxling av kraftkällan, som i detta fall är en hydraul-
cylinder. När hydraulkolven trycks ut lite så höjer sig platt-
formen mycket. Saxarmarna, som medför en stor klämrisk för 
operatören och alla andra som befinner sig i närheten, är i 
saxkonstruktionen placerade ovanpå hytten, se figur 4. Denna 
placeringen ger också mycket fri plats under hytten när den är 
i sitt övre läge vilket är fördelaktigt för operatören. 

En hydraulcylinder har störst kraft när den utför ett tryckande 
arbete precis som den gör på saxliften figur 3. När hydraul-
kolven trycks ut så lyfts hisskorgen. Om saxkonstruktionen 
däremot sitter ovanpå hisskorgen, figur 4, och hydraulcylin-
dern är installerad på samma sätt som på saxlyften, så blir 
hydraulcylindern dragande och orkar därmed inte lyfta lika 
mycket. Figur 5 visar ett förslag på hydraulcylinderns placer-
ing där den arbetar tryckande i saxkonstruktionen. 

Figur 3 En saxlyft i verkstaden blev inspi-
rationskälla för saxkonstruktionen. 

Figur 5 Denna placering av hyd-
raulcylindern är bättre anpas-
sad för Saxkonstruktionens 
funktion än saxliftens placering 
hade varit. 

Figur 4 Skiss av saxkonstruktionen. 
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3.3.1.2 Kuggstångskonstruktion 

Kuggstångskonstruktionen är hämtad från ett annat arborrverk i verkstaden, se figur 6. 
Den består av en kraftig pelare med kuggstång och lagerbanor. Hytten åker upp och ned 
längs kuggstången med hjälp av en elmotor. Som fallskydd finns en ganska komplicerad 
konstruktion av vajrar och motviktshjul. 

Figur 6 Arborrverk i verkstaden utrustad 
med höj och sänkbar hytt. 

Figur 7 Hytten lyfts av en utanpåliggande kuggstångspelare. 



 Operatörslift 
 

  7 

3.3.1.3 Gejderkonstruktionen 

Bilden i figur 8 hittades på Pa-
mas hemsida. Med hjälp av den 
begränsade information som ges 
i bilden gjordes skissen i figur 9. 
Tanken är att med hjälp av kugg-
stång eller hydraulcylinder lyfta 
hytten längs gejdrarna. 

Konstruktionen i figur 9 vidare-
utvecklades den och det lades till 
en hydraulcylinder, se figur 10. 

Figur 8 En speedram2, utrustad med höj och 
sänkbar hytt, hittad på PAMA’s hemsida. 

Figur 10 Sista skissen innan CAD-ritningarna. 
Gejderkonstruktionen med inritad helgående 
hydraulcylinder. 

Figur 9 Enkel skiss på en gejder konstruktion. 
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3.3.2 Uppmätning av arborrverket 

Speedram2 mättes upp inför CAD-ritandet. De referenser som används för mätningarna 
är två av maskinunderredets kanter samt en lodrät prisma vilken maskinhuvudet glider 
utefter se ritning 814341 i bilaga 3. Mätningen gjordes med en talmeter och är därför 
inte särskilt noggrann. Med hjälp av mätningen modellerades Speedram2’s huvuddelar. 
Denna modell gemfördes med gejderkonstruktionens modell för att säkerställa att de 
inte tar i varandra. Den syftade också till att ge kunskap om var fästpunkterna skall sitta 
i maskinen och hur de skall se ut. 

3.3.3 CAD-arbete 

Alla detalj-, delsammanställnings- och sammanställningsritningar ritades och kontrolle-
rades av ansvariga på Rolls-Royce. Konstruktionen diskuterades och justerades till-
sammans med underleverantörer och svetsansvariga på Rolls-Royce för att säkerställa 
att de gick att tillverka. 

3.3.4 Hållfasthetsberäkningar 

Nödvändiga hållfasthetsberäkningar har gjorts. Bland annat beräknades de lodräta gejd-
rarna mot knäckning, böjning och hyttstativets balkböjningar. Alla hållfasthetsberäk-
ningar har gjorts med en säkerhetsfaktor n=8, med rekommendationer enligt Maskind i-
rektivet §4.1.2.5.d och §6.1.2. En hel del standardkomponenter har använts. Se ritning 
814330 bilaga 3. Där ibland kamrullar från SKF och INA. För att avgöra vilken storlek 
på kamrullar som behövs så har kamrullens och lagerbanans ythårdhet och aktuellt yt-
tryck jämförts med tillåtna värden. 

4 Resultat 

4.1 Observation och diskussion 

Observationen och diskussionen resulterade i en problemsammanställning ”Problem 
med Speedram2” bilaga 4. Denna tillsammans med övriga förundersökningar, projek-
tets avgränsningar och kravet av styrning och säkerhetskomponenter (se kapitel 4.3.4) 
för den valda konstruktionen ligger till grund för kravspecifikationen som finns i bilaga 
2. Av den framgår att hytten behöver separeras från maskinhuvudet och få en egen hiss-
anordning så att den kan röra sig separat upp och ned oavsett hur maskinhuvudet rör sig. 
Denna åtgärd räcker dock inte för att lösa problemet med observerbarheten eftersom 
höger och vänsterskurna pumphjul observeras bäst från olika sidor om spindeln och 
hytten sitter fast på ena sidan. En sammanställning av resultatet från diskussionen finns i 
komprimerad form i bilaga 5. 
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4.2 Simulering av observerbarheten 

Resultatet av detta blev en serie med bilder där man ser ingreppsstället olika bra från 
olika vinklar. Figur 11a visar hur vyn från hytten ser ut idag. Den vinkel man ser detta 
vänsterskurna WJ235-pumphjul bäst ifrån är något under spindelhöjd från höger, vyn 
återfinns i figur 11b. Dessa bilder visar till exempel var det är gynnsamt att sätta upp 
övervakningskameror. Resterande bilder och varifrån de är tagna visas i bilaga 6. 

4.3 Konstruktionsarbete 

4.3.1 Val av konceptförslag 

Skisserna på saxkonstruktionen figur 4 och 5 skickades till Hymo som tillverkar sax-
lyftsbord för att de skulle ge ett kostnadsförslag till denna lösning. De ansåg dock att 
konstruktionen skulle bli för dyr i gemförelse med andra konstruktionslösningar. Dess-
utom var inte operatörerna positiva till lösningen eftersom de ansåg att konstruktionen 
skulle bli svajig. Därför sållades detta konstruktionsfö rslag bort. 

Operatörerna tyckte inte att kuggstångstångskonstruktionen passade i Speedram2. De 
ville inte ha en pelare på utsidan hytten, se figur 7, för där skulle den vara i vägen. Ifall 
pelaren placeras på insidan så kommer hytten alldeles för långt ifrån spindeln vilket 
försämrar observerbarheten. Därför sållades detta konstruktionsfö rslag bort. 

I gejderkonstruktionen ligger gejdrarna på insidan av hytten vilket gör att den kommer 
lite för långt ifrån spindeln, men till skillnad från ”kuggstångskonstruktionen” så tar inte 
gejdrarna lika mycket plats som pelaren. Därför valdes denna konstruktionslösning 
framför de andra två. Vid kontakt med underleverantör föreslogs att konstruktionen 
skulle likna ett truckstativ, där hydraulkolvens rörelse växlas upp med block och kedjor. 

Figur 11a Vy från hytten så som den sitter 
idag. Härifrån ser man varken verktyget el-
ler ingreppsstället. 

Figur 11b Ingreppsstället syns bäst härifrån. 
Verktyg 
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4.3.2 CAD-arbetet 

Den slutliga konstruktionen består av tre huvuddelar. Två vertikala UPE-balkar som är 
tvärförbundna med fastsvetsade plåtar utgör ”gejderpaketet” och fungerar som styrske-
nor. I dessa styrskenor rullar en ”blockvagn”, denna lyfts upp av en hydraulcylinder och 
är bärare av de två hjul som kedjorna rullar över. Kedjornas ena ände sitter fast i gejder 
paketet medan den andra änden sitter fast i ”hyttstativet”. Hyttstativet rullar också i 
gejdrarna och är bärare av hytten som är fast skruvad i underkant av stativet. Hydraulcy-
linderns nedre ände är fastsatt i gejderpaketet. Ritningsmaterialet infattar ett antal detalj-
, delsammanställning- samt sammanställningsritningar. Dessa återfinns i bilaga 3. Rit-
ningsunderlag, se figur 12, har granskats och godkänts av ansvariga på Rolls-Royce. 

 

4.3.3 Hållfasthetsberäkningar 

Vikten på hytten med innehåll är beräknad till ca: 900kg. Yttrycket mellan kamrulle och 
lagerbana beräknas till 1107 N/mm2. Detta multiplicerat med 0,2 får ej överstiga hård-
heten i vickers (HV) i lagerbanan. HV skall alltså vara större än 221. Detta medför 
hårdheten i Brinell HB>210, se bilaga 7. Som lagerbana passar därför HARDOX 400 
med en hårdhet på HB 370-430. En, ej komplett, samling av hållfasthetsberäkningar 
finns i bilaga 7. På grund av tidsbrist så renskrevs endast två beräkningar. 

Figur 12 Sammanställningsritning av gejderkonstruktionen. 



 Operatörslift 
 

  11 

4.3.4 Styrsystem och säkerhet 

För att reda ut vilken styrning och vilka säkerhetskomponenter som behövs till den nya 
hytten har DNV och ABB industriservice konsulterats. Enligt DNV så betraktas hytten 
som en arbetsplattform därför krävs en hel del säkerhetsutrustning. En offertförfrågan 
har skickats till ABB avseende styrningen och säkerhetsdetaljerna. Eftersom den gamla 
hytten skall användas i den nya konstruktionen så finns en del av utrustningen redan 
installerad och skall bara integreras i den nya styrningen. Det komponenter som krävs 
är: 

En styrning för hytten, till exempel en PLC. 

Ett manöverdon som passar ihop med styrningen av hydraulaggregatet. 

Nödstopp måste finnas och vara direktverkande och får därför inte gå igenom PLC’n 
om en sådan finns. Endast en nödstoppskrets får förekomma i maskin med kringutrus t-
ning. 

Slackavkännare måste finnas på kedjorna ifall de skulle gå av eller ena sidan på hytten 
fastnar på nedvägen. En kedja klarar hyttens vikt ensam. 

Det måste finnas något slags fallskydd ifall till exempel hydraulslangarna går av. För 
hydraulcylindrar används slangbrottssäkring. 

Hytten kan idag åka fram mot maskinbordet för att öka observerbarheten. Hytten får 
endast förflyttas vertikalt när hytten är i sitt bakre läge, därför måste även denna funk-
tion integreras i den nya styrningen så att den fungerar på samma sätt som tidigare. 

Ett klämskydd måste finnas under hytten ifall någon skulle komma i kläm. Detta finns 
redan på hytten, men det måste integreras i den nya styrningen. 

Både i hyttens undre och övre läge skall det finnas två gränslägesbrytare. Ett retarda-
tionsläge och ett stoppläge. Dessutom måste det finnas ett mekaniskt stopp efter den 
sista gränslägesbrytaren. Eventuellt finns denna utrustning redan på det offererade hyd-
raulaggregatet. 

Ifall de två gränslägesbrytarna inte stoppar hydraulkolven så att den fortsätter in i det 
mekaniska stoppet, så måste det finnas en överströmningsventil i hydraulaggregatet, 
annars riskerar motorn att bränna. 

En punktlista på hyttens styrning finns i bilaga 7. 
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4.3.5 Hydraulsystem 

Hydraulsystemet består av hydraulaggregatet med en elmotor på 400V och hydraulcy-
lindern. Dessa delar är offererade av Trifa som har konstruktions- och kostnadsförslag 
på utrustningen. Överströmningsventilen och slangbrottssäkringen som nämnts i stycke 
4.3.3 ingår i deras offert. Hydraulcylindern är utrustad med ledlager GE 35 ES i bägge 
ändar. Slanganslutningar och övrig utrustning som är påbyggd på hydraulcylindern får 
endast byggas ut i det undre ledlagrets axialriktning, för i den andra riktningen får det 
inte plats. Offerten finns i bilaga 8. 

4.4 Kostnader 

Kostnaden för omkonstruktionen av hytten på Speedram2 är ungefärligt beräknad. Be-
gärda offerter från ett antal leverantörer och interna kostnadsberäkningar ligger till 
grund för kostnadsuppgifterna se figur 13. De (inkomna) begärda offerterna återfinns i 
bilaga 8. 

 

Detalj Kostnad tkr
Mekaniska delar Ej inkommit
Hydralsystem 30
Styrning och säkerhet installation 100
Summa ?  

5 Analys 
En separat höj- och sänkbar hytt med bibehållet hytthus har konstruerats vilket var ett 
krav enligt kravspecifikationen. Däremot har kabelöverföringen mellan hytten och ma-
skinen ej konstruerats på grund av tidsbrist. De säkerhetsdetaljer som måste finnas i 
konstruktionen enligt DNV och som finns med på kravspecifikationen är offererade och 
konstruktionsmässigt förberedda för.   

Lösningar till problemet med observerbarheten har tagits fram som till exempel försla-
get att sätta upp övervakningskameror, och bygga den höj- och sänkbara hytten. 

Bland förslagen till fortsatt arbete finns förslag som underlättar personförflyttningar i 
maskinen. Även den höj- och sänkbara hytten underlättar personförflyttningar. Eftersom 
operatören slipper klättra längs en stege för att ta sig ner från hytten under drift. 

Några förslag för hur maskinen skall styras utifrån hytten finns inte i denna rapport. 

Figur 13 Kostnadssammanställning. 
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6 Slutsatser 
För att göra Speedram2 till en både säker och funktionell maskin krävs åtskilliga åtgär-
der. Den separat höj- och sänkbara hytten kan bidra till maskinens säkerhet och använd-
barhet, men det är ändå inte tillräckligt. Observerbarheten i maskinen är inte tillräklig 
trots den höj- och sänkbara hytten. Den behöver kompletteras med en eller flera över-
vakningskameror som placeras med hjälp av de digitalbilder som är tagna i maskinen 
enligt kapitel 4.2. Monitorns placering bör då naturligtvis vara i närheten av operatörs-
panelen som sitter i hytten. Det finns dock ett problem till. Operatörerna upplever hytten 
som ett fängelse och trivs inte att sitta där för länge. Se bilaga 3 ”Problem med Speed-
ram2”. Därför bör det övervägas om man skall utöka kontrollmöjligheterna och över-
vakningsmöjligheterna någon annanstans ifrån. Övriga åtgärder återfinns i kapitel 6.1. 

6.1 Rekommendationer till fortsatt arbete 

• Kabelöverföringen mellan maskinen och hytten måste konstrueras. 

• Upp och nedfällbara plåtar på sidorna runt arbetsbordet behövs. Så att golvplanet 
förlängs och det horisontella klivet inte blir så långt till maskinbordets bälg. 

• Hytten bör dräneras, för idag står det kylvatten i den hela tiden. 

• Höj hela landgången rakt ut från hyttdörren fram till grinden med ca: 250 mm för att 
minska klivet ner från hytten. Med den nya konstruktionen så kommer hyttens bot-
tenläge att höjas. Däremot bör landgången som går runt hytten bibehålla sin höjd. 

• Stegen bör flyttas ut ifrån maskinen lika mycket som hytten flyttas ut. 

• Övervakningskameror bör installeras, se kapitel 4.2. 

7 Kontaktpersoner 
Pama  Italien Foladori 

Trifa  Hisshult Ulf Jarmo  0430-40095 

Vaggeryd  Vaggeryd Lars Kinderbäck 0393-36503 

SKF  Göteborg Christian Bildtsén 031-3371925 

Tibnor  Karlstad Stig Brattfjord 054-185070 

Avesta Polarit Degerfors Susanne Ingeström 0586-47713 

DNV  Karlstad Tomas Bergquist 054-240200 

ABB Industriunderhåll Kristineh.  Niklas 

Industrimontage  Karlskoga  Ronny Akelius 0586-54924 

Lyckes international Kristineh.  Tommy Kihl 
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Frågeställningar inför diskussionsforum 
 
Tid/Plats:  
Måndag 27/1 kl. 10.30 vid Speedramen 
 
Problemställning: 
Vid bearbetning av styr- och backdon samt pumphjul i Speedram är det ofta svårt att se stället där verktyget är i ingrepp 
(ingreppsstället) från hytten. En vinkelarm används också vid bearbetning av pumphjulet. Denna gör det ännu svårare att se 
ingreppsstället eftersom det då försvinner bakom spindeln. När man kör nya program som inte är inkörda än och när man 
kör första skären i ett program så är det viktigt att vara beredd att justera varvtal, matning eller att helt stanna maskin om 
det skär fel eller för djupt. Därför är det viktigt att veta vad som händer i ingreppsstället. 
 
Frågor att svara på vid maskinen 
 

1) Varifrån tycker du att man ser ingreppsstället bäst? 
 
 
 

2) Varför tror du att styrpanelen (hytten) sitter där den sitter på denna maskinen? 
 
 
 
 

3) Om du var tvungen att sätta den någon annan stans/på något annat sätt, var skulle du sätta den då? 
 
 
 
 

4) Hur skulle du vilja jobba i maskinen om du fick jobba som du vill, med tanke på att du skall se det du behöver se, 
röra dig och komma åt det du behöver komma åt? 

 
 
 
 

5) Har du några övriga reaktioner på sikt möjligheterna eller möjligheten till rörligheten i maskinen? 
 
 
 
 
 
 
Frågor vid diskussion efteråt 
 

1) Hur visualiserar man ingreppsstället för operatören på bästa sätt? 
 
 

2) Behöver operatören förflyttas eller förflytta sig under manövreringen i det arbetssätt som du har tänkt dig och i så 
fall hur? 



Bilaga 1 
sid 2 

Jonas Ahlgren HTU 2003:M030 

 

2003-01-24 
 
Deltagare i brainstormingen: 
 
Sven-Gunnar Karlsson Konstruktör 
Anders Karlsson  Beredare 
Per-Olov Gärder  Inköpare 
Ylwali Grönberg  Inköpskoordinator 
Anders Andersson  Operatör 
Magnus Mossfeldt  Montör 
Fredrik Andersson  Produktionsteknik 
 
 
Viktiga kommentarer inför frågorna: 
 
Det finns alltså två arbetsstationer på den här maskin som skall vara möjliga att se. 
 
(Alla grindar och dörrar som öppnas stannar maskinen) 
 
Ni skall inte tänka att de som har konstruerat maskinen säkert tänkt igenom allting. 
 
Om ni finner brister i frågorna eller inte förstår dem så fråga mig, eller ännu bättre försök att på ett kreativt sätt tolka frågan 
så mycket som ni behöver för att kunna svara på den. 
 
Inga diskussioner får ske under tiden ni svarar på frågorna.  
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Kravspecifikation för examensarbetet ”Operatörslift”. 
 
Kravspecifikationen är en sammanställning av de förundersökningar som har gjorts inför projektet(observation, 
diskussion och simulering), projektets avgränsningar och DNV’s krav för att kunna godkänna den konstruktion 
som projektet har lett till. 
 
Kraven är: 
 
En separat höj- och sänkbar hytt till Speedram2. 
Den befintliga hytten skall användas i den nya konstruktionen. 
 
Nödstopp (som ej får gå genom PLC’n) 
Kedjeslackindikatorer (2 stycken) 
Slangbrottssäkring (skall finnas direkt på hydraulcylindern) 
Avkänning av hyttens främre och bakre läge (hytten måste vara indragen för att manövreras i höjdled) 
Sammankoppling med klämskyddet under hytten. 
Ändlägesbrytare (två uppe och två nere, är ev. integrerat i hydraulaggregatets utrustning) 
Mekaniskt stopp (skall sitta efter sista ändlägesbrytaren) 
Överströmningsventil (integreras i hydraulaggregatet) 
 
Övriga önskemål är: 
 
Förbättra möjligheterna att observera ingreppsstället. 
Förbättra tillträdelsevägarna i maskinen till maskinbordet, och därmed underlätta personförflyttningar. 
Förbättra styrningen av maskinen utanför operatörshytten. 
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Problem med Speedram 2 
 Tidigare ombyggnationer 
 
Man ser inte alltid skärstället från arbetshytten. 
 
Det är för lite med tillträdesvägar till plattformen. 
 Skyddsväggar till i skyddsburen är borttagna. 
 
Fönstren kladdar igen av kylvattnet och repas av spån. 
 Plombering är byglad i fönstret så att det blir öppningsbart. 
 
När maskinen är högt uppe är det farligt att klättra ut och ner längs lejdaren. Den är ofta hal av kylvatten också. 
 
WJ235-pumphjul går inte in i skyddsburen. 

Extra dörrar är insatta för att bredda inlastningsöppningen så att den stora bladfotsplattan går in. WJ235 är dock bredare 
ändå så buren måste tas bort helt och hållet för att få in den. 

 
Det är stora kliv upp och ned när man går från och till plattformen från alla sidor. Det är även långt kliv över spåntranspor-
törsfåran. 
 
Tänkt väg till och från plattformen är genom hyttdörren min. kliv 800mm. När hytten är 2m eller mer över bälgen så skall 
man kunna gå under denna. Däremellan finns ingen väg tänkt. 
 Detta är åtgärdat med en lejdare som går runt hytten 
 
Hytten känns s om ett fängelse i längden (enligt operatör). 
 
Det går inte att styra spindelvarvtal och matning från sidan av maskinen. Endast ON/OFF. 
 
Jobbigt att stå upp i hytten. 
 En lös stol är inställd i hytten. 



Bilaga 5 
 

Jonas Ahlgren HTU 2003:M030 

 

Sammanställning diskussionsforum (komprimerad) 
 

1) Varifrån tycker du att man ser ingreppsstället bäst? 
Det beror på vilket verktyg man använder och på vilken detalj man kör 
I spindelhöjd 

-från hytten 
-snett bakifrån 

Från hytten eller dess närhet 
 

2) Varför tror du att styrpanelen (hytten) sitter där den sitter på denna maskinen? 
Det var nog billigare med fast hytt, maskinen var avsedd för större serier även med användning av syster-
verktyg och skulle därmed göra hytten mindre använd 

Traditionell maskinkonstruktion, otydlig kravspec. vid köp av maskinen (för att även kunna styra den andra bearbet-
ningspalletten) 

Finns inget annat ställe pga verktygsväxlaren sitter på andra sidan spindeln 
Bra sikt (tillverkarens tanke) 
Det är det enda stället den kan sitta på när det är en ”fast” hytt 
Enklast att placera den där, och billigast en bra universallösning 
Det är i nära anslutning där maskinen bearbetar 

 
3) Om du var tvungen att sätta den någon annan stans/på något annat sätt, var skulle du sätta den då? 

Höj- och sänkbar hytt oberoende av spindelns läge  
-även möjlig att köra ut och in 

Fler styrpaneler 
-även bärbar enhet 

Skylift bredvid maskinen 
Vänd hytt- eller panel för att se och manövrera rakt framifrån, fler fönster 

 
4) Hur skulle du vilja jobba i maskinen om du fick jobba som du vill, med tanke på att du skall se det du behöver se, 

röra dig och komma åt det du behöver komma åt? 
Maskinen skulle se ut som 2500 med slätare förflyttningsytor och öppnare arbetsplattform 
Styrbar hytt med flexibilitet. Hytten skall gå att höja- sänka, vrida, tillta, framåt, bakåt. 
Stå bakom skottsäkert  glas med tillhörande styrpanel vid sidan av maskinen 
Handkontroll för körning från golvet 
Någon typ av plattform vid maskinbordet 
Fler fönster på hytten för bättre sikt 

 
5) Har du några övriga reaktioner på sikt möjligheterna eller möjligheten till rörligheten i maskinen? 

Kameraövervakning 
-rörlig kamera 
-många kameror 

(Siktskiva vore ett önskemål) rutorna på hytten är repiga 
 

 
Övriga kommentarer: 
 Speglar blir lätt klibbiga  

Det räcker inte att ha en höj och sänkbar hytt för man ser ändå inte både höger och vänsterpumphjul 
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Bilder på den uppsatta pumphjulsmodellen 
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Vy 2 
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Operatörslift 
 
Sammanställning av hållfasthetsberäkningar till operatärslift ritningsnummer 814330. 
 
Beräkning 1) 
Operatörshyttens vikt 
 
Längd:     Volym: 
 
• Bärande balkar från maskinhuvudet: 

VKR 120x80x6,3 
3x1275mm    9,6dm3 
 

• Bärande ram: 
U-120 
5348mm     9,1dm3 
 

• Skyddsram (under): 
U-profil 120x20x2 
5348mm     1,7dm3 
 

• Botten plåts ram: 
U-profil 50x30x2 
5348mm     1,2d m3 
 

• Ram för utskjutbar del: 
L-profil 100x65x8 
4286mm     5,7dm3 
 

• Rullskenor: 
Fyrkantsprofil 28x21 
3224mm     1,9dm3 
 

• Stålreglar hytt: 
Fyrkantsrör 30x30x3 
40077mm     14,4dm3 
 

• Durkplåt 3,5mm: 
Area: 216384mm2     0,8dm3 
 

• Klädesplåt 1,5mm: 
Area: 7915624mm2     15,8dm3 
 

Totalvolym V:    56,3dm3 
 
Densiteten (ρ) för stål är 7,8kg/dm3 

kgVm 4408,73,56 ≈×⇒×= ρ  
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Vikt (kg): 
Operatörshytt     440 
Operatörspanel + stativ och kablar   100 
Klädsel+mattor+stol    50 
Hydraulcylinder mm under hytten   30 
Operatör/-er     200 
Totalt:     820 
 
Med felmarginal så antas operatörshytt, med mera, väga 900kg. 
 
 
Beräkning 2) 
Böjning av VKR-rör på “hyttstativet” ritning 814332 se även ritning 814344. 

På grund av att operatören och andra lösa föremål kan flyttas runt i hytten, framför allt i z-led, så antas FyA, FyC 
och FyE var för sig vara =Fy/2. Detta medför att FxA, FxC och FxE  var för sig är =Fx/2. 
 

VKR-rör 120x60x6,3 (2x) 

x 

500 

Operatörshytt 

400 

214 569 161 261 

FyA 

FyB 

FyC 

FyD 

FyE 
x 

y 

FxA FxB FxC FxD FxE 

y 

400 

Fx Fy 

(Fx) 

(Fy) 

z 

A B C D E 

(mm) 
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FxA, FxC och FxE =5520N, FxB=9470N, FxD=7090N 
FyA, FyC och FyE=4415N, FyB=7570N, FyD=5670N 
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Momentet i både x- och y-led är störst i snitt D. 

Material: EN-S355J2H, Rm=470N/mm2 , n=8 2/58 mmNtill =⇒ σ  







=

=
4

4
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366

cmIy

cmIx
Enligt: 

(Bodelind, Bertil. Persson, Allan. 1997.Hållfasthets - och materialtabeller. Sjunde tryckningen, andra upplagan. 
Akademiförlaget.) 
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Valet av balk är OK! 

VKR 
120x60x6,3 
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Styrning och säkerhet till Speedram2’s operatörsplattform 

 

Styrsystemet till operatörsplattformen innefattar: 

• PLC (eller motsvarande) 

• Manöverdon 24V (steg eller steglöst, gemför med hydraulaggregatets utrustning) 

• Nödstopp (som ej får gå genom PLC’n) 

• Kedjeslackindikatorer (2 stycken) 

• Slangbrottssäkring (skall finnas direkt på hydraulcylindern) 

• Avkänning av hyttens främre och bakre läge (hytten måste vara indragen för att manövre-
ras i höjdled) 

• Sammankoppling med klämskyddet under hytten. 

• Ändlägesbrytare (två uppe och två nere, är ev. integrerat i hydraulaggregatets utrustning) 

• Mekaniskt stopp (skall sitta efter sista ändlägesbrytaren) 

• Överströmningsventil (integreras i hydraulaggregatet) 

• Programmering (om PLC behövs)h 

• Ritningsändringar (om omprogrammering görs av maskinen) 
 


