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Sammanfattning 
Detta projekt är ett samarbete mellan Blekinge Tekniska Högskola och 
Tarkett AB i Ronneby. Projektet är en avslutande del i 
högskoleingenjörsutbildningen i maskinteknik. 
 
Projektet utgör en grund om hur man kan automatisera en av Tarketts 
produktionslinjer vid uppstart. Detta för att göra det enklare och säkrare för 
operatörerna. 
 
Problemet som skulle lösas var att ta fram en metod för att automatisera en av 
produktionslinjerna vid uppstart. Detta på grund av att i dagsläget träs mattan 
manuellt upp av operatörerna på linjen vilket medför bland annat risker som 
fallrisker, skärskador, klämrisker och brännskador.  
 
Framtagning av koncept har resulterat i ett slutkoncept som hjälper mattan att 
följa linjen genom olika moment som finns på linjen. En vajer träs manuellt 
upp genom linjen innan uppstart. När den extruderade mattan körs vid 
uppstart så matas “spetsen” av mattan in i cylindern som sedan för mattan runt 
cylindern av operatören. Därefter träs två axlar igenom cylindern för att 
motverka så att mattan rullas ut. Axlarna låses fast i cylindern med hjälp av en 
sprintar. Den andra änden av axeln är formad som en “skruvögla” där den 
sätts fast med ett lyftredskap bestående av kättingar och krokar som i sin tur 
är fäst med en vajer som leds av en elvinsch. Elvinschen sitter i slutet av 
linjen som drar och leder matten genom linjen. 
 
Projektets utfall ger en konceptlösning som ger en automatiserad uppstart. 
Lösningen frigör arbetskraft vid uppstart samt minskar riskerna som kan ske 
vid produktionsstart. 
 
Nyckelord: Produktutveckling, automatisering, säkerhet, Tarkett 
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Abstract 

This project is a cooperation between Blekinge Tekniska Högskola and 
Tarkett AB in Ronneby. The project is a final part of the education of 
mechanical engineering.  
 
The project constitutes a ground of how you could automate one of the 
tarketts productions at startup. This to make it easier and safer for the 
operator.  
 
The project that was given was to develop a concept to automate one of 
production line at startup. This because the carpet is thread throughout the 
machine manually by the operators which can entail to risks such as fall risk, 
cuts, clamping risks and burn. 
 
Concept development has resulted in a final concept that helps the extruded 
carpet to follow along the line through each moment that is on the production. 
A wire treads manually up through the line before the startup. When the 
machine starts to extrude the carpet, the operator grabs the “point” of the 
carpet and inserts it through the gap in the “cylinder” and rolls the carpet 
around the “cylinder”. Thereafter two axis inserts through the “cylinder” to 
prevent the carpet to roll out. The axis locks in the cylinder with the help of a 
“sprinter”. The other end of the axis is shaped as a “screw eye” where it 
attaches to a “spreader” and the spreader attached to a winch that leads the 
carpet through the line. 
 
The project resulted in a method that gives an automate startup. The solution 
reduces the manpower that needs for startup and the risks that can occur when 
treading the carpet. 
 
Keywords: Product development, automatic, safety, Tarkett 
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Förord 
Examensarbetet utförs som en avslutande del i högskoleingenjörsprogrammet 
i maskinteknik vid Blekinge Tekniska Högskola. Projektet utförs hos Tarkett 
AB i Ronneby där uppdraget är att automatisera uppstarten i en av 
produktionslinjerna.  
 
Vi vill tacka Jonatan Karlsson på Tarkett AB som hjälpt oss under vår tid på 
Tarkett AB.  
 
Vi vill också tacka vår handledare Markus Wejletorp på Blekinge Tekniska 
Högskola för handledning och givande diskussioner.  
 
Ett stort tack till Tarkett AB för att ha fått möjligheten att genomföra 
examensarbetet. 
 

 
Karlskrona 2019 

Tuyen Hoang  
Daniel Petersson 
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Notationer 
 A Tvärsnittsarea [ 2] 
 F Kraft  [N] 
 g Tyngdaccelerationen [m/ 2] 
 m  Massa [kg] 
 V Volym [ 3] 
  Spänning [MPa] 
  Densitet [kg/ 3] 
 
Indexeringar 
 
 b Brottspänning [MPa] 
 
Förkortningar 
 
 CAD Computer aided design 
 FEM  Finita element metoden 
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1 Introduktion 

Detta avsnitt kommer handla om Tarkett AB:s historia, syfte, mål, 
beskrivning av metod samt möjliga avgränsningar som gjorts. 
 
 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Tarkett AB:s historia 

Företaget Tarkett AB är ursprungligen från Sverige och Frankrike som är ett 
av världens största golvföretag. Verksamheten finns i över 100 länder med 
huvudkontoret i Paris. I slutet av 1800-talet började Tarketts historia med ett 
litet snickeri i Malmö där det tillverkades stavparkett. Produktionen 
förflyttades därefter till norra Skåne där “Linderbrädan” introducerades där 
man sammanfogade parkettstavarna till längre brädor som förenklade 
läggningen. Europanormen för parkettgolv “lamellbrädor” konstruerades kort 
därefter som är grunden än idag för parkettgolv. Verksamheten utvidgades 
1940-talet i Ronneby för tillverkning av plastplattor. Den första plastplattan 
lanserades 1947 som marknadsfördes under namnet Tarkett. På Tarkett i 
Ronneby introducerades även väggmattor och vinylgolv för hemmiljö. Tarkett 
var de första golvföretag som tog bort all asbest som är ett farligt ämne vid 
inandning som kan leda till allvarliga lungsjukdomar som till exempel cancer 
ur produktionen under 70-talet. Tarkett i Ronneby tillverkar idag plastgolv av 
högsta kvalité till bland annat skolor, äldreboenden, butiker, 
sportanläggningar, sjukhus och även andra offentliga miljöer världen över [5]. 
 
 

1.2 Syfte 

Examensarbete utförs för att tillämpa och påvisa de teoretiska kunskaper som 
införskaffats under studietiden. Detta examensarbete ska även ge en inblick 



11 
 

till arbetslivet och därmed sammanbinda de teoretiska kunskaperna med 
praktiska erfarenheter och underlätta steget ut i verkligheten 
 
 

1.3 Mål 

Målet med examensarbetet är att automatisera uppstarten vid inmatning av 
mattan som idag utförs manuellt av arbetskraft. Konceptet som ska tas fram 
ska följa de kriterier som ställs upp vilket kommer att resultera till en säkrare 
uppstart och inga risker. 
 
 

1.4 Metod 

Under examensarbetet kommer olika koncept att undersökas för att se hur 
dem kommer att kunna tillämpas i verksamheten med hänsyn till säkerhet och 
användarvänlighet.  
 
 

1.5 Avgränsningar 

En avgränsning är att på de koncept som genereras fram kommer kostnaden 
inte räknas med. En annan avgränsning är att försök till automatisering 
kommer ske efter första nedkylningsbadet eftersom där finns det mest yta och 
plats. 
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2 Teori 

Detta avsnitt kommer behandla relevant teori.  
 
 

2.1 Granulat till matta 

Granulatet som tillverkats körs in i linjen via två stora valsar som pressar 
samman och gör det till ett fast material. Materialet går sedan igenom en ugn 
och sedan vidare genom ett vattenbad för att kylas ner. Efter nedkylningen 
kommer en tork som torkar mattan ordentligt för att sedan ta sig vidare till 
avlastningvalsar som hjälper den till en tjocklekmaskin. Den åker sedan upp 
en våning för att ännu en gång åka igenom en ugn och ett vattenbad samt en 
tork för att sedan åka ner till första våningen där den skär av av ojämna kanter 
med knivar samt åker upp på ett avsyningsbord där kontroller av mattan kan 
göras. Till sist åker mattan till stället där det är automatiserat, med andra ord 
där området slutar som gavs i uppgift att göra och kapar av början av mattan 
som blir spillmaterial där det kan ha blivit deformationer samt att det görs för 
säkerhets skull så att inga andra fel att uppstått på första delen.  
 
 

2.2 Matrisdiagram 

Matrisdiagram används ofta när det arbetas med verbal information för att 
kunna identifiera och värdera samband mellan olika faktorer och kriterier. Det 
kan till exempel användas för att utvärdera koncept som tagits fram. Detta är 
för att sedan kunna välja och prioritera ut de viktigaste förslagen [4] s.68. Ett 
exempel på vad man kan göra för metod på ett matrisdiagram är “concept 
scoring” vilket kommer beskrivas i underrubriken nedan.  
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2.2.1 Concept scoring 

Efter att ett antal koncept har sållats bort används en mer detaljerad metod 
som heter “concept scoring”, med andra ord poängsättningmatris. Detta 
används just för att få en ökad noggrannhet för att urskilja konkurrerande 
koncept.  
 
Steg 1: Här väljs mer detaljerade urvalskriterier för att för att de tidigare 
kriterierna inte gav tillräckligt med information för att kunna skilja på de 
koncept som finns kvar. Sedan läggs ett betygssystem till som t.ex. poäng 
mellan 1–5 eller procentandelar. 
 
Steg 2: I detta steget betygsätts kriterierna ett åt gången, för att lättare kunna 
betygsätta för att det inte ska bli samma eller liknande poäng på alla koncept 
går det att använda sig av olika referenspunkter för de olika urvalskriterierna. 
Det är viktigt att referenspunkterna är lätta att skilja på för att lätt kunna 
jämföra mellan två koncept. 
 
Steg 3:  Efter alla koncept har fått poäng beräknas den slutgiltiga poängen 
genom att multiplicera poängen med de poängen från det nya betygssystemet 
från steg 1. 
 
Steg 4: Nu går det att leta efter förändringar eller olika kombinationer av 
koncepten som tagits vidare från steg 3. 
 
Steg 5: När alla poäng är satta och tydligt ser vilka som har högst poäng, är 
det inte säkert att den som vinner, är det bästa konceptet. Det är bra att nu gå 
tillbaka till första utvärderingen för att göra en så kallad känslighetsanalys. 
Anledningen till att undersöka känsligheten är att det går att utvärdera en 
osäkerhet för en viss poäng och detta kan ha påverkan på det slutgiltiga valet 
av koncept [3]. 
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2.3 Brainstorming 

Brainstorming är en idégenereringsteknik för att få fram ett antal olika idéer. 
Dessa idéer ska inte bedömas utan alla idéer skrivs upp, dåliga som bra. Det 
går också att bygga vidare på andras förslag som blivit uppskrivet men 
huvudpunkten med denna teknik är att få ner så många olika förslag som 
möjligt, både de som är nästan helt omöjliga och de som är skulle kunna bli 
bra förslag [2].  
 
 

2.4 Ultraljudssvets 

Ultraljudssvetsning är en metod för att sammanfoga två stycken olika material 
med ultraljud. Metoden funkar så att man pressar samman de två olika 
materialen och sedan med hjälp utav koncentrerade ultraljuds vibrationer som 
sänds ut till ett område och med hjälp utav detta skapas en svetsfog. Det är en 
metod som särskilt används till termoplaster samt för att svetsa samman två 
stycken olika material [1]. 
 

2.5 CAD 

CAD, Computer-Aided design är ett namn för ett digitalt baserat 
designprogram där det går att göra ritningar på de modeller som gjorts i 
Autodesk Inventor [6].  
 
 
2.5.1 Autodesk Inventor 

Autodesk Inventor är ett CAD-program som använder avancerade 
parametriska modelleringstekniker. Detta betyder att ändras något i en modell, 
så ändras också resten av modellen beroende på det som ändras. 
 
Tillvägagångssättet är att först starta rita en modell vilket görs via Part, detta 
är en del av det som ska skapas. När alla Parts är färdiga går det sedan att 
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sätta dem ihop till en Assembly vilket är en sammanställning av alla modeller 
som ritats [7]. 
 
 
2.5.2 Nastran i CAD 

Nastran är ett FEM-verktyg som hjälper till att lösa partiella 
differentialekvationer och olinjära figurer. Programmet används mest inom 
hållfasthetsanalys då det är ett program som kan analysera komplexa system 
in i minsta detalj och ge en helhetsbild för att senare kunna få mer förståelse 
för ett system.  
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3 Nulägesanalys och kravspecifikation 

Detta avsnitt kommer beskriva uppdraget, ge en nulägesbeskrivning av hur 
det ser ut nu, en riskanalys som gjorts samt kravspecifikation.  
 
 

3.1 Uppdraget 

Uppdraget som tilldelats är att automatisera linjen utan att ändra någon större 
konstruktion för att få bort alla säkerhetsrisker som kommer till vid uppstart 
av matta. Vid uppstart extruderas mattan som skärs ner av en operatör till en 
spets. Detta görs för att underlätta för operatörerna på linjen. Spetsen tas emot 
manuellt av operatörerna på linjen som trär spetsen genom olika moment.  
Mattan träs med hjälp av handkraft för att föra mattan genom valsar och 
diverse moment. När mattan ska ta sig igenom ett moment får operatörerna trä 
mattan vid ett moment och sedan överföra det till en annan operatör som utför 
nästa moment som därefter förs vidare till nästa operatör och så vidare. 
Eftersom linjen består av många valsar med olika höjdskillnader och 
värmeugnar på 160 grader samt skärknivar så medför det många risker vid 
uppstart. De risker som kan förekomma är kläm-, skär-, brand- samt fallrisker. 
I nuläget krävs det 7 operatörer för att trä mattan genom linjen vid uppstart. 

 
Instruktioner för hanteringen av hur mattan ska träs genom linjen för 
operatörerna finns. Instruktionerna innefattar hur operatörerna ska 
positioneras, vilken skyddsutrustning som ska användas och vilka drifter som 
ska sättas igång. 
 
Sammanfattningsvis är uppstarten riskfyllda för operatörerna. 
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3.3 Riskanalys 

En riskanalys har utförts då säkerheten var en av huvudpunkterna i kraven. I 
figur 1 har det markerats med numrering för olika sorters risker på de ställen 
där de olika riskerna befinner sig under uppstart på linjen. Den röda linjen på 
översiktsbilden (se figur 1) visar hur mattans flöde går genom linjen. Siffrorna 
nedanför beskriver de risker som är markerade i figur 1. 
 

1. Klämrisk 
2. Indragningsrisk 
3. Heta ytor 
4. Kollisionsrisk  
5. Fallrisk 
6. Stark UV-strålning 
7. Roterande knivar 
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Figur 1. Översiktsbild på produktionslinjen samt riskerna som finns. 
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3.4 Kravspecifikation  

● Automatiserad linje vid uppstart, åtminstone en del av linjen 
● De ska vara säkert från de risker som finns i nuläget  
● Driftsäker lösning  
● Max sex operatörer vid uppstart 
● Linjen ska kunna gallras in efter automationen på linjen applicerats  
● Klarar av värmeugn på 160 C  
● Inga större ändringar på befintlig konstruktion 
● Inga slitageskador/skador på mattan under pågående process 
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4 Metod 

Detta avsnitt kommer behandla planering och använda metoder för uppdraget. 
 
 
4.1 Planering 

I början gjordes en grovplanering som involverade vad uppdraget var och hur 
detta arbetet bäst skulle få en bra struktur, som vilken process som kommer 
användas för att få ut bäst resultat beroende på målen som är satta. 
 
Den processen som använts är “Staged process” (se figur 2) och denna 
process startar med att göra en planering för att sedan kunna börja ta fram 
olika koncept. Alla koncept som tagits fram sätts in i produktionslinjen i detta 
fallet för att analyseras, vad som är bra, vad som är mindre bra, om det är 
något som behöver ändras samt vilka koncept som bestämts att jobba vidare 
med. När justeringar och koncept som tagits bort är nästa steg detaljdesign. I 
detaljdesign görs det en djupare analys av små detaljer och komponenter för 
att se vilka möjligheter som tillverkning, går det att tillverka eller inte. 
Oavsett hur bra komponenterna och små detaljerna är ska allt klaffa samman 
vilket innebär att hela systemet måste gå ihop och det ska finnas en 
helhetsbild över systemet. Detta kan då innebära att det måste göra tester och 
beräkningar på sina eventuella koncept.  
 
Om något skulle gå fel i en av faserna kan man gå tillbaka till nästa steg för 
att göra de ändringar som kan behövas 
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Figur 2. Stage process. 

 
 

4.2 Generera koncept 

Eftersom linjen på Tarkett är ett stort och komplext system kommer det bli 
koncept som lösningar, både koncept som är lättare att konstruera och 
samtidigt koncept som är svårare och komplexare att konstruera. Dock tas det 
i hänsyn att den nuvarande konstruktionen av linjen ej får ha stora 
konstruktionsändringar. 
 
För att kunna generera koncept har brainstorming använts för att kunna 
generera så mycket olika koncenptförslag som möjligt. Dels för att försöka 
kunna kombinera de förslag som skrivits ner av brainstormingen dels för att 
se vilka förslag som är rimliga att kunna använda sig av. Brainstorming har 
gjorts två gånger under projektets gång för att se om några nya idéer har växt 
fram eller om det tänkts ut en ny kombination av de förslag som kommit fram 
från tidigare brainstorming.  
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4.3 Slutgiltiga konceptet 

För att kunna ta fram det slutgiltliga konceptet har “concept scoring” använts 
och det är för att på bäst möjliga sätt få fram det konceptet som är bäst 
anpassat till uppdraget. Eftersom det är produktutveckling som sker i denna 
process kan man använda sig av “concept scoring” för att snabbt se brister och 
fördelar mellan de olika koncepten.  
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5 Framställning av konceptförslag 

Detta avsnitt beskriver kort om varje framtaget koncept. 
 
 
5.1 Primära konceptförslag 

1. Knytmetoden 
Ett rep träs manuellt upp genom hela linjen innan uppstart. Vid extrudering av 
matta knyts ett rep runt hålen på mattan. Därefter dras mattan i rätt riktning 
genom linjen med hjälp av en dragmaskin. 

 

 
 
2. Klämmetoden 
Här utförs samma princip där repet först träs igenom linjen manuellt innan 
uppstart. Den extruderade mattan kläms fast med hjälp av klämkraft från 
klämmor som leder mattan i rätt riktning genom linjen. 

 
3. Rullager 
Förslaget innebär att en bana byggs som hjälper mattan att följa med och ledas 
genom linjen. Mattan placeras på banan med rullager som hjälper mattan 
fram. Banan som följer linjen hjälper mattan att åka i rätt riktning med en så 
hög friktion som möjligt men inte så pass hög att mattan tar skada.  
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4. Instängd bana 
Mattan tas emot manuellt av operatören som leder mattan in i en “tunnel” som 
leder och tvingar mattan in i rätt riktning genom linjen.  
 

 
    5. Ultraljudssvets 
Valsverket som extruderar ut mattan fogas med ett annat material med hjälp 
av en ultraljudssvets. Materialet som fogas ihop med mattan är träd genom 
linjen i förväg innan uppstart. Med hjälp av nuvarande valsverk på linjen dras 
leds mattan i rätt riktning genom produktionslinjen. 
 

 

 
6. Högfrekvenssvetsning 
Här utförs samma princip som fogning med ultraljudssvets men istället 
används en högfrekvenssvets. 
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7. Stödverktyg  
Här används ett verktyg likt en “städplockare” med en bred gripklo som man 
tar tag i mattan istället för händerna och för vidare den till nästa moment.  
 

 

 

5.2 Första utvärderingen av de primära 
konceptförslagen 

I den första utvärderingen av de primära konceptförslagen utförs en teknisk 
bedömning (TB) utifrån säkerheten och hur rimligt det är att utföra lösningen. 
De olika konceptförslagen kommer att poängsättas efter hur väl de väntas 
uppfyllas. I figur 3 nedan visas en graderingsskala som används till 
utvärderingen (se figur 4). 
 

 
Figur 3. Graderingsskala. 

 
 



26 
 

 
Figur 4. Första utvärdering av konceptförslagen. 

 
5.3 Uppföljning av konceptförslagen  

 
5.3.1 Knyt metoden 

Principen går ut på att en dragmaskin installeras i slutet av linjen där linan träs 
igenom manuellt genom alla moment innan maskinerna sätts igång. Linan träs 
till det första nedkylningsbadet där den väntar på uppstart. Vid uppstart fäst 
den extruderade mattan vid nedkylningsbadet tillsammans med linan genom 
att knyta fast linan med mattan. Därefter leds mattan genom linjen med hjälp 
av dragmaskinen samt matningsvalsarna. Hastigheten för dragmaskinen styrs 
ut av hastigheten från matningsvalsarna.  
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5.3.2 Klämmetoden  

Här vidareutvecklades förslaget till ett “Cylinderlås” istället för att fästa den 
extruderade mattan med klämmor används en cylinder där mattan körs in i en 
öppning. Mattan snurras upp på cylindern av operatören. För att hindra 
cylindern att snurra ut mattan vid igångkörning träs två axlar igenom 
cylindern som låser den för rotation. Änden på axeln som träs igenom 
cylindern är formad som en skruvögla som ska fästas i ett lyftredskap 
bestående av linor och krokar. Lyftredskapet sitter i sin tur i en ihopkopplad 
med en vajer som därefter dras med hjälp av en vinsch. Därefter dras den 
extruderade mattan igenom linjen. Vinschen sitter i slutet av linjen. 
 
5.3.3 Instängd bana 

Stödbanan vidareutvecklades som en kombination av rullbanan samt den 
instängda banan. Detta görs på grund av att inte sålla bort ett intressant 
alternativ som rullbanan gav. Mattan körs fram till nedkylningsbadet där 
operatören för in mattan i stödbanan. Stödbanan tvingar in mattan i rätt 
riktning genom linjen.  
 
 
5.3.4 Ultraljudssvets 

Vid uppstart skarvas mattan under första “nedkylningsbadet” ihop med ett 
material som är trädd genom linjen “första gången” med hjälp av 
ultraljudssvetsning. Ultraljudsvetsen sitter på en axel som går längs med 
“nedkylningsbadet” eftersom svetsningen måste ske under körning. Efter 
svetsningen leds mattan i rätt riktning med hjälp av materialet som trätts 
genom linjen som i sin tur dras av valsverken som finns på nuvarande linjen. 
Vid slutet av linjen skärs oönskade “svetsningen” av. Vid körning körs 
materialet som trätts genom linjen upp på en “rulle/spole” för återanvändning. 
I slutet av mattan ände skarvas “materialet” återigen och åker med längs 
linjen som resulterar i att linjen träs automatiskt tills nästa matta ska köras.  
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5.4 Andra utvärderingen av konceptförslagen 

I den andra utvärderingen undersöks konceptförslagen. Konceptförslagen 
ställs mot den tekniska kravspecifikationen. Graderingskalan nedan (se figur 5 
och figur 6) visar hur sannolikt kraven uppfylls. 
 

 
Figur 5. Graderingsskala. 

 
Kriterium 1: Automatiserad linje vid uppstart, åtminstone en del av linjen 
Kriterium 2: De ska vara säkert från de risker som finns i nuläget  
Kriterium 3: Driftsäker lösning  
Kriterium 4: Max 6 operatörer vid uppstart 
Kriterium 5: Klarar av värmeugn på160 C  
Kriterium 6: Inga ändringar på befintlig konstruktion 
Kriterium 7: Inga slitageskador/skador på mattan under pågående process 
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Figur 6. Andra utvärderingen av konceptförslagen. 
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5.5 Analys av koncept 

Detta avsnitt beskriver tillvägagångssätten som gjorts med tester och 
beräkningar. 
 
 
5.5.1 Knytmetoden 

När mattan har transporterats 
genom nedkylningsbadet ska repet 
fästas genom att göra hål i den. 
Mattan måste klara av att bli dragen 
i hålen så att den inte brister i 
någon del av linjen. Den måste 
klara av att hålla sin egen vikt i de 
hål som gjorts eftersom det 
kommer en lodrät riktning den ska 
transporteras.  
 
För att ta reda på om mattan 
kommer att klara av de 
påfrestningarna kring hålen som de 
kommer utsättas för utförs ett 
praktiskt test med hjälp av en 
dragmaskin (se figur 7). En mattbit 
från Tarketts produktionslinje dras 
tills den brister för att se hur 
mycket kraft den kan utsättas för 
innan den brister. 

Figur 7. Dragprovmaskinen som 
användes under testet med mattbit i. 
 

Mattan som testas är 150 mm lång och 45 mm bred med en tjocklek på 2 mm. 
Den fäst i två hål både på den övre delen och den undre delen. När den är 
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fastspänd dras mattan till den brister (se figur 8), den 
dras till den brister för att kunna se vilken maxkraft 
den klarar av innan den går sönder i hålen. När 
mattan gått sönder visar mätaren en kraft på 250 N. 
Med hjälp utav denna kraft kan brottspänningen på 
materialet beräknas genom: 
 

 [8] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8. 
Visualisering om vart 

mattan går sönder. 
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Efter detta testet gjordes en CAD-modell i Autodesk Inventor för att kunna 
göra en simulation på de verkliga måtten (se figur 11) vilket är där mattan 
kommer vara under mest påfrestning. Detta simuleras i Nastran in-CAD (se 
figur 9). 
 

 
Figur 9. Simulering av mattbiten vid hålet. 

 
Max spänningen här blir 34 MPa vilket är mer än 2.78 MPa, alltså 34> 2.78. 
Detta betyder att spänningen är allt för hög, mattan kommer att gå sönder och 
därmed släppa helt från repet.  
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5.5.2 Cylinderlås 

Samma som knytmetoden ska mattan fästas efter nedkylningsbadet. Då den 
ska låsas fast så behövs spänningen vara känd för att avgöra om den kommer 
brista eller inte. Det går att testa med hjälp utav dragprov maskinen (se figur 
7) fast denna gången förstärks mattan genom att tejpa silvertejp runt bara för 
att se vid vilken kraft mattan går av vid i mitten och inte i ett hål.  
 
Mattan som testas är 150 mm lång och 45 mm bred med en tjocklek på 2 mm. 
Den fästs i två hål både på den övre delen och den undre delen fast förstärkt 
med silvertejp vid hålen. När den är fastspänd dras mattan tills den brister, 
den dras till den brister för att kunna se vilken maxkraft den klarar av innan 
den går sönder. När mattan går sönder visar mätaren 500 N. Med hjälp utav 
denna kraft kan brottspänningen beräknas genom: 
 

 [8] 

 
Efter detta testet gjordes en CAD-modell i Autodesk Inventor för att kunna 
göra en simulation på de verkliga måtten (se figur 11) där mattan kommer 
vara under mest påfrestning vilket är när mattan åker igenom torken efter 
första nedkylningsbadet (se figur 1). Detta simuleras i Nastran i CAD (se figur 
10). 
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Figur 10. Simulering av verkliga mått. 

 
Max spänningen här bli 0.4 MPa vilket är betydligt mindre än 5.56 MPa. 
Detta betyder att mattan kommer hålla för eventuella drag/kläm metoder. 
 
 
5.5.3 Ultraljudssvets 

För att ta reda på om de är möjligt att använda sig av ultraljudssvets som en 
fogningsmetod kontaktades Martin Näckdal på Battenfeld Sverige AB som 
arbetar med ultraljudssvetsning. 
 
Efter flertal diskussioner med Martin Näckdal skickades material upp till 
Battenfeld Sverige AB där tester utförs för sammanfogning av materialet. 
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Tester som utförs är för att ta reda på hur stora påfrestningar fogningen kan 
utsättas för innan den brister. I bilaga C visas testerna som utförts på 
materialet. 
 
För att ta reda på vilken kraft svetsningen behöver klara av valdes området där 
mattan utsätts för mest belastning vilket är när mattan åker igenom torken 
efter första nedkylningsbadet (se figur 1) och måtten för detta kan ses i figur 
11. 
 

 
  Figur 11. Mått över den mest påfrestande delen av mattan. 

 
För att ta reda på densiteten skars en bit ut på 2.5x2x2 mm och sedan vägdes. 
Denna biten vägde 2 gram och med detta kan sedan densiteten räknas ut på 
följande sätt: 
 

 [8] 



36 
 

 
Eftersom densiteten nu är känd går det att räkna ut hur mycket mattan väger 
som blir mest påfrestad på följande sätt: 
 

 [8] 
 
Slutligen går det att beräkna kraften som den påverkas av med hjälp av 
tyngdkraften då det är den enda kraften som påverkar mattan i detta läge:  
 

 [8] 
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5.6 Slutlig utvärdering 

I den slutliga utvärderingen bestäms vilket det slutliga koncept som ska föras 
vidare. 
 
 
5.6.1 Knytmetoden 

Knytmetod konceptet förs inte vidare. Baserat på experimenten och 
beräkningarna som utförts så kommer mattan att spricka som leder till att 
fästningen släpper. Principen spricker redan efter första avkylningskaret där 
mattan behövs dra lodrätt uppåt i 2 meters höjd vilket innebär att hålen kring 
mattan kommer ge upphov till spänningskoncentrationer som går över 
brottspänningen. 
 
 
5.6.2 Ultraljudssvets 

Ultraljudssvets konceptet förs inte vidare på grund av tidsbrist och 
komplexitet. Undersökningen som utförts har gett att ultraljudssvetsning är 
möjlig att utföra för fogningen som ska leda mattan med hjälp av befintligt 
valsverk. Problem som uppstod var att hitta ett material som funkar som 
mellangärde eftersom vid ultraljudssvetsning så krävs de samma 
materialegenskaper för att svetsningen ska fungera. Samtidigt ska 
mellangärdet behöva stå i värmeugnen i ungefär 160 grader tills driften körs 
igång vilket kommer göra att materialet börjar brinna. 
 
 
5.6.3 Cylinderlåset 

Cylinderlåset som är i grunden kläm metod konceptet förs vidare, för att högst 
poäng tilldelades i andra utvärderingen samt att experimentet och 
beräkningarna som utfördes visade att mattan kommer att hålla för de 
påfrestningarna som den utsätts för.   
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6 Presentation av valt konceptförslag 

Efter att ha reflekterat och jämfört de olika konceptförslagen togs ett beslut 
som även baserades på de tester och bedömningar som gjorts så presenteras 
härmed “Cylinderlåset”.  
Koncept Förslaget uppfyller de krav som ställts upp och är inte för komplext i 
förhållande till övriga konceptförslag. I figur 12 visas en sprängskiss på den 
“Cylinderlåset”. Val av vinsch, vajer, lyftredskap presenteras som en 
sammanställning av konceptförslaget under avsnittet sammanställning av 
konceptförslaget. 
 

 
Figur 12. Sprängskiss över det slutliga konceptet. 

 
 

1. Sprinter 
2. Axel 
3. Cylinder 
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7 Primärkonstruktion 

I detta avsnitt utvecklas konceptförslaget till ett färdigt slutkoncept. Delar i 
slutkonceptet delas upp i komponentval och detaljkonstruktion. 
 
Komponentsvalsdelen innefattar inköp av färdiga komponenter som finns på 
marknaden som ska ingå i slutprodukten. En kriterium uppställning görs för 
att välja de komponenter som ska införskaffas.  
 
Detaljkonstruktion innefattar konstruktionsarbete av de detaljer som krävs. 
Dimensioneringar som används är ett förslag för hur konstruktionen kan se ut. 
 
När utvecklingen av de valda delarna i detaljkonstruktionen och 
komponenterna valts ut sammanställs de i en produktsammanställning för att 
visualisera slutprodukten. 
 
 
7.1 Finita element metoden 

Eftersom sprinten är den minsta delen som kommer utsättas för påfrestningar 
utförs en simulation i Nastran (se figur 13) i Autodesk Inventor för att hitta en 
lämplig dimension på sprintern. Kraften som ansätts är 10000 N som är hela 
mattans tyngd när den är trädd genom maskinen. Materialet sätts till stål och 
tjockleken till 0,5 cm. 
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Figur 13. Von mises spänningar vid påfrestning. 

 
Resultatet visar att den maximala spänningen ligger under sträckgränsen för 
allmänt konstruktionsstål som har en sträckgräns på 200 MPa.  
 
Lasten som ansätts är en överbelastning eftersom det är vad mattan ungefär 
väger när den är träd genom hela linjen. Men eftersom det sitter roterande 
valsar på linjen som hjälper till att dra fram mattan samt att mattan matas fram 
vid början av linjen så kommer lasten som sprinten utsätts för minska 
avsevärt. 
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8 Komponentval 

I detta avsnitt kommer en beskrivning av komponentval som gjorts. 
 

8.1 Vinsch 

Kravspecifikation 

● Hastighet minst 12 m/min 
● Ska klara 200 kg 
● Ingen bränsledriven vinsch 
● Ska kunna frikopplas 

Kravet för hastigheten av vinschen är på grund av att matingsvalsarna som 
extruderar mattan körs i den hastigheten. Eftersom vinschen ska köras 
inomhus vid operatörerna så ställdes kravet på att de inte skulle vara en 
bränsledriven vinsch. Vinschen ska kunna frikopplas för manuell utdragning 
av vajer.  

Vinschen valdes genom att ta kontakt med Jonas Bengtsson på PMH 
International AB. Valet föll på en elvinsch som rekommenderas från företaget 
för att uppfylla kraven. Eftersom en standardprodukt inte fanns tillgänglig 
togs en kundanpassad vinsch fram av företaget. För att se tekniska data för 
vinschen se bilaga B.1 och bilaga A.4 för ritningen av vinschen. Figur 14 
visar en visualisering av elvinschen. 

 

Figur 14. Elvinsch 
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8.2 Vajer 

Kravspecifikation 

● Vajern ska klara en temperatur på 160 grader Celsius i 20–30 minuter 
● Minst 150 m lång vajer 
● Ska klara 200 kg. 

Vajern valdes genom att ta kontakt med Certex ett företag som bland annat 
säljer stållinor, lyftredskap och service. Vajern som rekommenderades var en 
vajer med stålkärna för att klara av de höga temperaturerna som vajern 
kommer utsättas för. Tabell 1 nedan visar egenskaperna på stålvajern och 
figur 15 visar en visualisering på stålvarjen.  

Stållina 6x19M-WSC liktrådig (133 trådig) 

Tabell 1. Materialegenskaper för vajern

  

 

 

Figur 15. Visualisering av den valda vajern. 
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8.3 Stållinestropp 

Kravspecifikation 

● Ska klara 200 kg.  
● Genomgå värmeugn på 160 grader Celsius.  

Stållinestropp valdes även här från företaget Certex som rekommenderade 
stållinestropp LS-276. Figur 16 visar en visualiseringsbild på stållinestroppen. 

 

Figur 16. Visuell Bild av stållinestropp 
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9 Detaljkonstruktion 

I detta avsnitt kommer en detaljkonstruktion beskrivas. 
 

9.1 Cylindern 

Cylindern (se figur 17) kommer att utformas som en rundstång för att 
underlätta för operatören att snurra upp mattan runt cylindern. I mitten av 
cylindern finns ett “fack” där spetsen ska föras in. I änden på cylindern är de 
hål som går rakt igenom. Hålen är till för att föra in axlarna som ska hindra 
cylindern från att snurra ut. Dimensionen på hålen formas något större än 
axeln för spelpassning, detta för att axeln ska kunna träs genom hålet enkelt. 
Cylindern tillverkas i ett legerat aluminium på grund av låg densitet för att 
den ska vara lätthanterlig för operatören och klara av värmeugnen. Se bilaga 
A.3 för ritning. 
 

 
Figur 17. Cylindern ritad i Autodesk Inventor. 
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9.2 Axeln 

Axeln kommer fungera som en fästpunkt till vinschen samt hindra cylindern 
från att rotera när den dras genom linjen. På ena änden av axeln är de ett hål 
rakt genom axeln där en sprint ska träs igenom. Den andra änden av axeln är 
utformad likt en skruvögla som ska fästas med ett lyftredskap från vinschen 
(se figur 18). Axeln tillverkas i allmänt konstruktionsstål. Se bilaga A.2 för 
axeln. 
 

 
 

Figur 18. Axeln ritad i Autodesk Inventor. 
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9.3 Ringsprinter 

Ringsprinterns (se figur 19) funktion är att låsa axeln för att hindra att axeln 
åker ur när den monteras på cylindern. Ringsprinten material väljs till allmänt 
konstruktionsstål. Se bilaga A.1 för ritning 
 

 
Figur 19. Ringsprinter ritad i Autodesk Inventor. 
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10 Produktsammanställning 

I produktsammanställningen visas en bild (se figur 20) av hur produkten kan 
se ut, komponentsvalsdelarna är inte de verkliga komponenterna som kommer 
att användas utan bara för att få en visuell uppfattning av 
produktsammanställningen.   
 
 

 
Figur 20. Produktsammanställning 

 
 

10.1 Funktionsbeskrivning 

Det slutliga konceptet består av ett cylinderlås som dras med hjälp av en 
elvinsch. Inför produktionsstart är elvinschen placerad i slutet av linjen. 
Vajern träs genom linjen tills första avkylningsbadet där den fästs ihop med 
en stållinestropp som i sin tur fästs med axlarna. När maskinerna körs igång 
extruderas mattan som skärs ner till en “spets” av operatören. När spetsen 
kommer till slutet av avkylningsbadet träs spetsen in i cylindern och rullar 
mattan runt cylindern av operatören. Därefter träs axlarna genom cylindern 
och låses fast med hjälp av en sprinter. När väl fästanordningen är redo kan 
elvinschen köras för att leda den extruderade mattan genom 
produktionslinjen. När vajern är indragen tills slutet av linjen kan spetsen 
kapas och anordningen kan plockas bort. 
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11 Slutsats 

Det slutliga konceptet innebär att mattan träs genom linjen automatiskt. 
Momentet där operatörerna behöver trä upp mattan manuellt genom linjen har 
nu eliminerats till stor del.  
 
“Cylinderlåset” valdes för att igenom alla utvärderingar med olika krav stod 
den som enklast och mest realistisk att använda sig utav. Konceptet minskar 
risken för klämrisker, skärskador, fallrisker och brännskador för att när man 
trär ut vajern manuellt är linjen helt avstängd och eftersom säkerhet var ett 
krav att ta stor hänsyn till blev detta det slutliga konceptet. Dock måste vajern 
dras ut innan uppstart men detta görs när maskinerna är avstängda. 
 
Vajer “stållina 6x19M-WSC” valdes på grund av att alla kraven uppfylls samt 
att Certex rekommenderade denna vajer. 

“Cylindern” valdes på grund av att en cylindrisk form tar sig igenom andra 
valsar utan problem samt att det blir lättare att rulla in mattan för operatören. 
Dimensionen (se bilaga A.3) har valts för att operatören ska få grepp runt 
cylindern samt att den ska kunna röra sig runt de trängsta ställena i linjen.  

“Axeln” valdes på grund av att det gör så att cylindern låser sig och inte kan 
rulla ut. Dimensionen (se bilaga A.2) har valts med avseende på FEM 
simulationer beroende på material som valts.  

“Ringsprinten” har valts på grund utav att något måste hålla kvar axlarna som 
gör att cylindern låser sig och att mattan inte kommer rulla ut igen. FEM 
simulationer har gjorts för att välja möjlig dimension som presenteras i bilaga 
A.1. 

Detaljerna som tagits fram är förslag på hur konstruktionen kan se ut. För 
optimering krävs praktiska tester eftersom detta bara funkar i teorin än så 
länge då detta bara är ett koncept.  
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Bilaga A - Ritningar  

Bilaga 1 innehåller framtagna modeller i Autodesk Inventor.  
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A.1 Sprinter 

 
 



52 
 

A.2 Axel 
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A.3 Cylinder 
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A.4 Elvinsch 
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Bilaga B  
 
Bilaga B innehåller tekniska data för elvinschen 
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B.1 Teknisk data 
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Bilaga C 
 
Bilaga C innehåller tester på ultraljudssvetsen med olika verktyg. 
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C.1 Test 1 
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C.2 Test 2 
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C.3 Test 3 

 
 
 


