
 
 
 
 
 

Examensarbete Civilingenjör 
ISRN: BTH-AMT-EX--2004/C-12--SE 

 

 

Handledare: Univ. Adjunkt Stefan Sjödahl 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Avdelningen för Maskinteknik 
Blekinge Tekniska Högskola 

Karlskrona 
2004 

 

Richard Stenberg 
 

Utrustning för automatisk 
matning av ändkapningsmaskin 

för lysrör 
 





 ii 

Utrustning för automatisk 
matning av ändkapningsmaskin 

för lysrör 
 
 

Richard Stenberg 
 
 
 
 

Avdelningen för Maskinteknik 

Sektionen för Teknik 

Blekinge Tekniska Högskola 

Karlskrona 

2004 
 
 
 
Följande arbete är utfört som en obligatorisk del av utbildningen på 
programmet "Civilingenjörsutbildning i Maskinteknik" vid institutionen för 
maskinteknik på Blekinge Tekniska Högskola. 



 



 iv 

Sammanfattning 
 
Målet med arbetet har varit att utveckla utrustning för automatisk inmatning 
av lysrör till MRT:s ECM (End Cut Machine). ECM är en maskin som 
används för att kapa av ändarna på lysrör genom termisk chock och återvinna 
det kvicksilverhaltiga lyspulver som lysrören innehåller.  
 
Arbetet inleddes med att en produktdefinition sattes upp där aspekter såsom 
hur processen i stort går till, vilken omgivning utrustningen skall verka i , 
vilka människor som berörs av utrustningen och ekonomiska frågor 
behandlas.  
 
Efter produktdefinitionen följer en produktundersökning. Det föreligger ett 
starkt önskemål från MRT:s kunder att ECM ska levereras med möjlighet till 
automatisk inmatning av lysrör. I dagsläget finns inte finns några tidigare 
lösningar på problemet som uppfyller kraven tillfredställande.  
 
Nästa steg var att göra en kravuppställning. Där listas krav inom kategorierna 
funktion, ekonomi, miljö, ergonomi och säkerhet. Alla krav har inte kunnat 
implementeras eftersom projektet inte har lett till en slutgiltig produkt utan 
avslutades med byggandet och testandet av en prototyp. 
 
För att bestämma hur utrustningen skulle se ut togs ett antal produktförslag 
fram. Dessa jämfördes inbördes och i förhållande till tidigare erfarenheter av 
lysrörs egenskaper. Förslaget som ansågs ha störst potential att uppfylla 
kraven vidareutvecklades ytterligare och ritningar ritades upp i Autocad. Det 
vidareutvecklade förslaget har relativt låg teknisk komplexitet och 
utvecklingskostnaderna kan därför hållas låga. Förslaget bygger på att 
lysrören hela tiden hålls i rörelse med hjälp av transportband för att undvika 
stopp i flödet. 
 
För att se om förslaget fungerade som tänkt konstruerades en prototyp. Test 
av prototypen påvisade att ett antal modifikationer var nödvändiga. När 
modifikationerna var genomförda löste prototypen uppgiften att från ett 
magasin med en stor mängd lysrör leverera ett jämnt flöde. Prototypen är 
dock inte byggd i full skala och därmed inte testad med så stora volymer som 
den slutgiltiga produkten är tänkt att klara. 
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Abstract  
 
The purpose of this project was to design equipment for automatic feeding of 
fluorescent tubes to MRT’s ECM (End Cut Machine). The ECM is a machine 
that is used to remove the ends of fluorescent tubes by heat chock and recycle 
the mercury contaminated light powder contained within the tubes.  
 
The first step of the project was to outline a product definition. At this stage, 
aspects such as process, environment and economy were considered.  
 
The next step was to conduct a product research. There is a strong demand 
from MRT’s customers that the ECM can be delivered with the possibility of 
automatic feeding of fluorescent tubes. It was established that there are no 
previous solutions to the problem that fulfils the requirements satisfactory.  
 
Next the requirements for the equipment were listed. The requirements where 
divided into five categories: function, economy, environment, ergonomics and 
safety. It has not been possible to implement all requirements since the project 
was concluded with the building and testing of a prototype, not with a final 
product. 
 
In order to decide the design of the equipment, several concepts were 
developed. These were compared to each other and evaluated against prior 
knowledge of properties of fluorescent tubes. The concept believed to best 
fulfil the requirements was yet again further developed and drawings were 
drawn with Autocad. The concept’s technical complexity is relatively low; 
hence the cost of development can be kept to a minimum. The concept’s 
design is based on keeping the fluorescent tubes in motion with conveyor 
belts to prevent hold-ups in the flow. 
 
After deciding what concept to develop further it was necessary to determine 
the concept’s proper function by building a prototype. Testing showed that 
some modifications were necessary. After the prototype had been modified it 
worked satisfactory. Worth to note is that the prototype was not built in full 
scale and hence not tested with the volumes of fluorescent tubes that the final 
product should be able to handle. 
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1 Inledning 
 
Det här arbetet utförs i samarbete mellan MRT System och Blekinge Tekniska 
Högskola.  
 
MRT System erbjuder kompletta lösningar för återvinning av 
kvicksilverkontaminerade produkter såsom uttjänta lampor och lysrör, 
elektriska komponenter, kvicksilverhaltiga batterier, tandvårdsavfall och 
medicinskt avfall, militärt avfall och industriavfall [2]. 
 
Kvicksilver är en mycket miljöfarlig tungmetall som lätt binds till proteiner 
och därför anrikas i muskulatur och nervsystem. I sin farligaste form kan 
kvicksilver påverka andningsorganen och det centrala nervsystemet, orsaka 
psykiska störningar och ge fosterskador. Eftersom kvicksilver är ett 
grundämne kan det inte destrueras genom några kemiska reaktioner. 
Kvicksilver är dessutom en mycket lättflyktig metall som kan transporteras i 
atmosfären över långa avstånd vilket gör att kvicksilverproblemet är allas 
problem tills dess att det finns fungerande återvinningssystem över hela 
världen [3, 4, 6].  
 
Lysrör är en vanligt förekommande kvicksilverkontaminerad produkt. Ett 
lysrör består av ett cylindriskt format glasrör med elektroder i båda ändarna. 
När en spänning tillförs elektroderna sker en elektrisk urladdning som gör att 
ultraviolett ljus alstras. Ett skikt kvicksilverhaltigt lyspulver på glasrörets 
insida gör att det ultravioletta ljuset omvandlas till synligt ljus. I dagsläget 
finns det inga kvicksilverfria alternativ som ger samma ljuskvalitet som lysrör 
med kvicksilverhaltigt lyspulver [5]. 
 
Vid återvinning av uttjänta lysrör använder MRT en maskin vid namn ECM 
(End Cut Machine) för att i det inkommande materialet, separera glas, metall 
och lyspulver från varandra. ECM avlägsnar lysrörets ändar med termisk 
chock varefter det inneslutna, kvicksilverhaltiga lyspulvret avlägsnas med 
hjälp av koncentrerad högtrycksluft och samlas upp i täta behållare [2]. 
Lyspulver är en mycket dyr produkt. Det ligger därför i lysrörstillverkarnas 
intresse att återvinna detta i största möjliga mån. Problemet är att det finns en 
stor mängd olika recept på lyspulver och dessa kan ej blandas med varandra.  
 
 



 2

I dagsläget sker matningen av ECM manuellt genom att en operatör manuellt 
fyller på ECM med material från ett arbetsbord. Detta arbetssätt innebär dock 
att ECM:s fulla kapacitet inte utnyttjas då en operatör under goda 
förhållanden endast förmår mata ECM med ca 3500 lysrör per timme, vilket 
är 1500 rör färre än vad ECM klarar. Målet är att utveckla ett automatiskt 
matningssätt som förmår mata ECM med minst 5000 lysrör per timme. 
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2 Uppdragsformulering 
 
Uppdraget består i att utveckla utrustning för automatisk inmatning av lysrör 
till ECM. Metoden ska vara fri från manuellt arbete och kunna hantera lysrör 
från olika uppsamlingskärl. 
  
Vald metod bör definieras av minst följande kriterier, kraven för dessa 
specificeras tydligare i den fortsatta texten: 
 
 

• Anskaffningskostnad 
• Driftskostnad 
• Tillförlitlighet/slitage 
• Teknisk komplexitet 
• Kapacitet 
 
Utrustningens huvudförutsättningar: 
 
• Den utvecklade utrustningen skall klara att mata ECM med ett 

kontinuerligt flöde av minst 5000 lysrör per timme. 
• Utrustningen skall kunna hantera lysrör av varierande längd (L 600 mm – 

L 2400 mm) och diameter (Ø 26mm - Ø 38 mm). 
• Utrustningen skall kunna matas med partier om minst 1000 lysrör åt 

gången. 
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3 Produktdefinition  
 
Produkten definieras av aspekterna som beskrivs i avsnitt 3.1 till 3.5. 

3.1 Produkt 
 
Utrustningen som ska tas fram kommer att benämnas ”magasin”. Magasinet 
ska möjliggöra automatisk matning av lysrör till ECM (End Cut Machine) 
partivis. Detta innebär att magasinet skall kunna fyllas med ett parti lysrör 
som sedan automatiskt matas från magasinet till ECM i ett jämt flöde enligt 
listade krav i avsnitt 5.  
 

3.2 Process 
 
Den tänkta processen som ska användas vid matning av ECM kan delas in i 
delprocesser. Dessa är: 
 
1. Magasinet matas med lysrör. Detta kan ske manuellt ett och ett eller 

partivis. 
2. I magasinet omvandlas en stor mängd lysrör till ett jämnt flöde.  
3. ECM matas med ett jämnt flöde av lysrör. 
 

3.3 Omgivning 
 
Utrustningen kommer att placeras inomhus, dock inte i uppvärmd eller 
avfuktad miljö. Magasinet kommer att användas på plant industrigolv, i 
anslutning till ECM.  
 

3.4 Människa 
 
De som berörs av magasinet är: 
 

Maskinoperatör Personen som ansvarar för matningen av 
magasinet. 
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Underhållspersonal Personen som sköter underhållet av 
ECM och magasinet. 

Övriga påverkade Personer som befinner sig i magasinets 
omedelbara närhet 

 

3.5 Ekonomi 
 
Ekonomiska aspekter som berör utrustningen är: 
 
Underhåll/ Användningskostnad 
 

Enligt schablon för denna typ av utrustning skall inte kostnader för 
reservdelar överstiga 0,5 % av anskaffningskostnaden per år. 
Driftskostnad bör begränsas till förbrukning av tryckluft och el. En 
rimlig elförbrukning bör inte överstiga 1 kW i kontinuerlig drift. 
Tryckluft är dyrt och ska försöka minimeras. I driftskostnad ligger 
även personalkostnad som måste hållas till ett minimum. En person 
skall kunna hantera utrustningen och ska bara behöva utnyttjas vid 
fyllning av magasin. 

 
Försäljningspris 
 

Ej fastställt. 
 
Tillverkningskostnad/Anskaffningskostnad/ Installation 
 

Enligt en av MRT tidigare utförd kalkyl bör inte denna kostnad 
överstiga 210 000 SEK. 

 
Teknisk komplexitet 
 

Skall hållas så låg som möjligt för att minska kostnader. 
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4 Produktundersökning 
 
Det finns för nuvarande inga lösningar på problemet som uppfyller de 
uppställda kraven tillfredställande. Många av MRT:s kunder har egna 
lösningar, men dessa medför att alltför stor del av det bearbetade materialet 
går till kassering.  
 
Det föreligger ett starkt önskemål från MRT:s kunder att ECM ska levereras 
med möjlighet till automatisk inmatning av lysrör. I nuvarande lösning 
ansvarar en person för att mata ECM med ett jämt flöde genom att placera 
lysrören ett och ett på ett arbetsbord placerat framför ECM (se fig. 5.1). Detta 
är ett både monotont och farligt arbete. Det är stora mängder lysrör som ska 
lyftas från någon form av förvaringskärl till arbetsbordet. Krossade lysrör är 
vanligt förekommande och därmed utsätts operatören för kvicksilverhaltigt 
damm (fritt lyspulver). En operatör förmår inte heller mata ECM i tillräcklig 
takt för att utnyttja dess fulla kapacitet. 

 

 
Fig. 5.1: Arbetsbord och ECM 

 
1. ECM 
2. Arbetsbord 
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Utrustningen som ska utvecklas skall antingen monteras i anslutning till 
arbetsbordet eller helt ersätta det. Det vill säga att om arbetsbordet ska vara 
kvar kommer lysrörsflödet från magasinet matas ut till arbetsbordet och 
därifrån vidare till ECM. 
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5 Krav 
 
Konstruktionen måste uppfylla kraven som beskrivs i avsnitt 5.1 till 5.5. 
 

5.1 Funktionskrav 
 

1. Material: Lysrör Ø 26mm - Ø 38 mm, L 600 mm – L 2400 mm. 

2. Kapacitet: Utrustningen måste kontinuerligt kunna hantera 5000 
rör/timme. 

3. Tillförlitlighet/slitage: Glas och glashantering är en mycket abrasiv miljö. 
Utrustningen måste klara ett (1) års kontinuerlig produktion (8h/dag) utan 
byte av förslitningskomponenter.  

4. Kapsling: Utrustningen ska vara inbyggd för att undvika 
kvicksilveremissioner (gas och damm som bildas om lysrör går sönder). 
Se även krav nr. 8 nedan. 

5. Magasinkapacitet: Magasinet skall rymma minst 1000 lysrör. 

6. Magasinets konstruktion eller material skall inte hindra uppsamling av 
eventuellt glaskross. 

 

5.2 Ekonomiska krav 
 
7. Anskaffningskostnad bör inte överstiga 210 000 sek. Summan baseras på 

en av MRT tidigare utförd förkalkyl. 

8. Driftskostnad bör begränsas till förbrukning av tryckluft och el. En rimlig 
elförbrukning bör inte överstiga 1 kW. Tryckluft är dyrt och ska försöka 
minimeras. I driftskostnad ligger även personalkostnad som måste hållas 
till ett minimum. En person ska kunna hantera utrustningen och ska bara 
behöva utnyttjas vid fyllning av magasin. 

9. Kostnad för reservdelar skall inte överstiga 0,5% av anskaffnings-
kostnaden per år. Detta enligt schablon för liknande utrustning. 
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5.3 Miljökrav 
 
ECM maskinen i sin helhet har krav på ett maximalt restvärde av kvicksilver 
(gäller glas- och metallresterna) definierat genom lakning. Restvärde är den 
resterande mängd kvicksilver (Hg) som finns i färdigprocessat material 
redovisat i mg/l. Kravet är myndighetsstyrt i den avsikten att om restvärdet av 
kvicksilver överstiger myndigheternas gränsvärden måste användaren av ECM 
betala för att deponera avfallet på särskilda deponianläggningar. Dessutom 
ställs krav på maximala emissionsvärden från maskinen.  
 

10. Restvärdesmätning är inte applicerbart i detta projekt eftersom lysrören inte 
behandlas med avseende på kvicksilver i utrustningen som utvecklas i 
projektet. Däremot gäller emissionskraven då kvicksilverhaltigt damm 
(lyspulver) frigörs om lysrör krossas. Emission av kvicksilver får inte 
överstiga 0,025 mg/m3. Utrustningens funktionalitet måste kunna garanteras 
i en miljö -10°C till +40°C och en relativ luftfuktighet på maximalt 90%. 

 

5.4 Ergonomiska krav 
 

11. Generellt ska AFS (Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter) 98:1 
”Belastningsergonomi” användas som referens avseende ergonomi [1]. 

 

5.5 Säkerhetskrav 
 

12. Konstruktionen måste följa gällande maskindirektiv enligt SS-EN ISO 
12100-1/12100-2. 
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6 Produktförslag och utvärdering 
 
I det här avsnittet redovisas framtagna produktförslag och utvärderingen av 
dessa. 

6.1 Produktförslag 
 
I det här avsnittet skall ett antal primära konstruktionsförslag redovisas. Dessa 
förslag utvärderas med hänsyn tagen till uppställda krav och önskemål för att 
bestämma vilket eller vilka som är lämpligast att utveckla vidare. 
 
Nedan följer en kort beskrivning av de primära produktförslagen. 

6.1.1 Förslag 1 
 
Behållare A fylls med lysrör. Bottnen B dras ur behållaren A. Rören faller ned 
på transportbanden C som motverkar friktion mellan rören och eventuellt 
stopp i flödet. Lysrören fortsätter till arbetsbordet D som leder vidare till 
ECM. D kan bytas ut mot ett transport som aktivt matar ECM. Under hela 
magasinet finns ett uppsamlingskärl, E som samlar upp eventuellt glaskross. 

 

 
 

Fig. 6.1: Förslag 1 
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6.1.2 Förslag 2 
 
Behållare A fylls med lysrör som står på högkant. I botten på A finns ett 
transportband som sakta för lysrören mot en kant. När lysrören når kanten 
faller ett lager rör ned på transportband B som för vidare lysrören till 
transportband C som ser till att ECM matas med lysrören rättvända. Under 
magasinet finns ett uppsamlingskärl, D som samlar upp eventuellt glaskross. 
 

 
Fig. 6.2: Förslag 2 
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6.1.3 Förslag 3 
 
Behållaren A fylls med liggande lysrör, vars ändar pekar mot transportband E. 
Väggen B kan höjas och sänkas beroende på lysrörsnivån i behållaren. A 
tippas med hjälp av lämplig lyftanordning C. Behållaren A kan höjas och 
sänkas vid D så att kanten på väggen B alltid är i lämplig nivå med 
transportbandet E. När behållaren tippas kanar det lager av lysrör som ligger 
ovanför väggen B ned på transportbandet E som för vidare rören till ECM. 
Under hela konstruktionen finns ett uppsamlingskärl, F som samlar upp 
eventuellt glaskross. 

 

 
Fig. 6.3: Förslag 3 
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6.1.4 Förslag 4 
 
Behållare A fylls med liggande lysrör, vars ändar pekar mot transportband C. 
Skrapan B skrapar av ett lager lysrör och för över dem till transportband C 
som transporterar dem vidare till ECM. En lämplig anordning, D gör A höj- 
och sänkbar vilket gör att det alltid ligger ett lager i lagom höjd för skrapan. 
Under konstruktionen finns ett uppsamlingskärl, E som samlar upp eventuellt 
glaskross. 

 
Fig. 6.4: Förslag 4 
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6.1.5 Förslag 5 
 
Behållaren A fylls med lysrör. När behållaren tippas med hjälp av 
tippanordningen B öppnas luckan i behållarens nedre högra hörn och lysrören 
faller ut på transportbandet C som för vidare lysrören till arbetsbordet D. D 
kan ersättas med ett transportband som aktivt matar ECM kontinuerligt. 
Under konstruktionen finns ett uppsamlingskärl, E som samlar upp eventuellt 
glaskross. 

 

 
Fig. 6.5: Förslag 5 
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6.1.6 Förslag 6 
 
Behållaren A fylls med lysrör. Lysrören förs fram mot väggen B av sin egen 
vikt. När de närmar sig B för transportband C aktivt fram lysrören i konen 
som bildas mellan bandet och nedre delen av väggen B. Lysrören fortsätter på 
transportband D som för dem till ECM. Gummilist E ser till att lysrören ligger 
i ett jämnt lager. Under hela konstruktionen finns ett uppsamlingskärl, F som 
samlar upp eventuellt glaskross. 

 

 
Fig. 6.6: Förslag 6 
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6.1.7 Förslag 7 
 
Behållaren A fylls med lysrör. Lysrören faller ned på hjulet B som för dem 
vidare till transportband C som i sin tur för lysrören till ECM eller en 
depåplats. Under transportband C finns ett uppsamlingskärl, D som samlar 
upp eventuellt glaskross. 

 
Fig. 6.7: Förslag 7 
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6.2 Utvärdering 
 

6.2.1 Primär utvärdering 
 
I det första utvärderingssteget grundades beslut om vilka förslag som skulle 
vidareutvecklas enbart på diskussioner och tidigare erfarenheter hos 
personalen på MRT. De förslag som ansåg ha störst potential att bli 
framgångsrika lösningar på problemet var förslag 1, 4, 6 och 7.  
 

6.2.2 Förslag som ska vidareutvecklas 
 
Förslag 1 skall vidareutvecklas eftersom det finns möjlighet att processa stora 
mängder lysrör. Lysrören hålls i rörelse hela tiden vilket förhindrar stopp i 
flödet på grund av friktion mellan rören och den tekniska komplexiteten kan 
troligen hållas relativt låg. 
 
Förslag 4 skall vidareutvecklas eftersom det är det intressantaste förslaget 
som fungerar enligt topptömningsprincipen. Detta innebär att lysrören tas från 
toppen av behållare A istället för från botten, vilket gäller för de andra 
förslagen som har gått till vidareutveckling. Dessutom är konstruktionen 
relativt enkel även om den kräver ett visst mått av precision för att fungera 
tillförlitligt. 
 
Förslag 6 skall vidareutvecklas av samma skäl som förslag 1. Lösningen 
förväntas kunna processa ett stort antal lysrör och den tekniska komplexiteten 
kan hållas låg. 
 
Förslag 7 skall vidareutvecklas eftersom det kan vara ett intressant alternativ 
till förslag 6. I övrig föreligger samma skäl till att förslaget går vidare som för 
förslag 1 och 6. Kostnaden för förslag 7 förväntas dock bli aningen högre än 
för de andra förslagen. 
 

6.2.3 Förkastade förslag 
 
Förslag 2 togs bort därför att sannolikheten att lysrören ska falla ner från 
magasinet i jämna rader är relativt låg. 
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Förslag 3 togs bort då friktionskoefficienten kan variera kraftigt mellan olika 
lysrör beroende på beläggningar och smuts som kan fastna på dem. Detta gör 
att det blir svårt att bestämma lutningen som krävs på behållaren A för att ett 
skikt lysrör ska tippas ut på transportbandet. Dessutom är inte lösningen 
lämpad för att fylla på stora mängder lysrör (>1000). 
 
Förslag 5 togs bort eftersom det är troligt att det blir stopp i öppningen på 
behållare A. Detta kan få två följer, antingen att det blir stopp i flödet eller att 
det först blir ett tomrum innanför öppningen och när sedan friktionen mellan 
de uppdämda rören släpper rasar en stor mängd lysrör ned och krossas. 
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6.3 Vidareutveckling av förslag 
 
I det här avsnittet ska processen för vidareutveckling redovisas. Arbetsgången 
är som följer: Förslagen granskas mer ingående och förfinas. Ett eller två 
förslag går vidare till ytterligare utveckling. Enkla prototyper byggs för att 
testa om principerna fungerar som tänkt. Eventuella modifikationer tillförs 
lösningen. Slutligen utses ett förslag till det som ska bli den slutgiltiga 
lösningen på problemet. 
 
Under granskningen av förslagen har det konstaterats att det behövs en länk 
mellan magasinet och ECM. Denna länk skall fungera som en depå, se till så 
att lysrören ligger välordnade och se till att ECM matas i rätt takt. Detta 
innebär att en länk skall utvecklas och att magasinförslagen måste anpassas 
till denna länk.  
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6.3.1 Länk mellan magasin och ECM 
 
Länken skall som tidigare nämnt fungera som en depå och se till så att 
lysrören ligger välordnade och se till att ECM matas i rätt takt. Detta ska 
åstadkommas genom följande process: 

 
 

 
Fig. 6.8: Länk mellan magasin och ECM 

 
Från magasinet I rullar lysrören ner mot hjulen C som har urgröpningar som 
är utformade för att endast rymma ett rör per urgröpning. Hjulens 
urgröpningar har en svagare lutning på ena sidan vilket gör att lysrören glider 
ner i urgröpningen kontrollerat. Hjulen styrs av kösensorerna D. Då den högra 
sensorn känner att det inte finns någon kö på transportband B aktiveras hjulen 
och det drivs tills den vänstra sensorn känner av köbildning. Hjulen är inte en 
del av länken, utan tillhör magasinet. 
 
Hjulen lyfter över lysrören till transportband B som utgör en första depå. 
Bandet B för rören mot den första taktaren F som lyfter över rören ett i taget 
till den andra depån H. Taktaren i änden av bandet styrs av kösensor G. Detta 
innebär att när G känner av att den andra depån är full stannar taktaren i 
upphöjt läge så lysrören i den första depån ligger och rullar mot stoppet som 
uppstår. Taktarna höjs och sänks med hjälp av tryckluft. I nedsänkt läge 
släpper de fram ett lysrör som sedan lyfts upp och förs vidare medan den 
bakomvarande kön stoppas mot den höjda taktaren. 
 
Anledningen till att det måste finnas två depåer är att det inte får bli för stort 
tryck på den andra taktaren som lyfter upp lysrören på transportbandet A, som 
är en del av ECM.  
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Under transportband B finns uppsamlingskärl E som samlar upp eventuellt 
glaskross. 
 
För att processen skall fungera som den ska måste transportband B vara lika 
snabbt som eller snabbare än transportband A. Detta för att se till att den 
andra depån alltid är full för att maximera hanteringskapaciteten. 
Transportband B måste dessutom vara lika snabbt som eller snabbare än 
lysrörshjulet C för att få undan kön som bildas på bandet B. Hjulet C måste i 
sin tur vara snabbare än transportband A för att hålla depåerna fyllda. 
 
Det kommer inte byggas någon prototyp av länken mellan magasinet och 
ECM. Däremot kommer ritningar att göras i Autocad. Detta eftersom länken 
inte är det huvudsakliga problemet som skall lösas här.  
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6.3.2 Vidareutveckling av förslag 1 
 

 
Fig. 6.9: Förslag 1 

 
Vid en närmare granskning av förslag 1 fastslogs följande: 
 
Konen som de två transportbanden C bildar skall kunna hållas stängd tills 
konen är fylld med lysrör för att förhindra att de lysrör som faller ned från 
magasin A först får för hög hastighet på väg ur konen. 
 
Transportbanden C skall vara aktiva under tiden konen fylls, detta för att 
förhindra valvbildning i magasin A vilket kan leda till glaskross när valvet 
faller ihop. Valv kan uppstå på grund av friktionen mellan lysrören i 
magasinet.  
 
Öppningen mellan transportbanden C skall vara justerbar för att kunna 
kontrollera mängden lysrör som kan passera. 
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Bottenplattan i magasin A skall bestå av en utdragbar skiva belagd med en 
gummimatta (se fig. 6.10). Efterhand som plattan dras ut rullas gummimattan 
upp på en cylinder. Detta för att det inte ska uppstå någon friktion mellan 
lysrören och botten när den senare dras ut. 

 
Fig. 6.10: Bottenplatta med gummibeläggning 

 
Förslaget ska anpassas så att det passar med ovan redovisade länk mellan 
magasinet och ECM. 
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6.3.3 Vidareutveckling av förslag 4 
 
Skrapan B (i fig. 6.4) byts ut mot ett roterande bälte med en skrapa G. På detta 
sätt behövs ingen återföringsmekanism, istället roterar bältet med 
anpassningsbar hastighet. 
 
Konstruktionen förses med två brytare, F. När skrapan G passerar den högra 
brytaren aktiveras transportband C och lyftanordning D höjer magasinet A en 
nivå så att skrapan G kan komma i kontakt med det översta lagret lysrör i 
magasinet. När skrapan passerar den vänstra brytaren stoppas transportband 
C. Skrapan för det översta lagret lysrör på transportbandet C, passerar den 
högra brytaren och aktiverar därmed transportband C igen som för bort lagret 
lysrör som sköts ut på bandet. 
 

 
Fig. 6.11: Vidareutveckling av förslag 4 

 
För att kunna hantera större mängder lysrör är det lämpligt att kunna använda 
flera behållare A, förslagsvis 3, så att två kan fyllas medan den tredje töms. 
För att lösa detta är det lämpligt att botten är höj och sänkbar så att ett 
magasin kan placeras ovanpå lyftanordningen. 
 
Förslaget ska anpassas så att det passar med ovan redovisade länk mellan 
magasinet och ECM. 
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6.3.4 Vidareutveckling av förslag 6 och 7 
 
På grund av att förslag 6 och förslag 7 har många likheter bestämdes det att de 
skulle slås ihop till ett förslag. I fortsättningen kommer detta förslag enbart 
benämnas förslag 6. 

 
 

Fig. 6.12: Ursprungliga Förslag 6 

 
 

Fig. 6.13: Förslag 7 
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Transportband D ( i fig. 6.12) tas bort, istället kommer lysrören att falla ned 
mot ett hjul, se fig. 6.14. 
 
Transportbandet H i botten av magasinet A och väggen D bildar en kon. 
Avståndet mellan transportbandet H i botten av konen och väggen D skall 
vara justerbart i intervallet 30-100 mm. Genom att justera avståndet kan bara 
ett eller två rör åt gången ramla ned på hjulet B, vilket gör att trycket på hjulet 
B minimeras. Se fig. 6.14. 
 

 
Fig. 6.14: Vidareutveckling, förslag 6 

 
Avståndet justeras genom att ena änden av väggen D fästs i punkten C och 
den andra i punkten F som kan höjas och sänkas. Den böjda delen av väggen 
D är flexibel. Länken som F är fäst i kan rotera runt pivotpunkten G och 
lutningen på länken justeras genom att E kan löpa i en skena och fästas när 
lämplig lutning erhålles. Detta gör att lutningen på både övre och undre delen 
av väggen D kan justeras. 
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6.4 Prototyputveckling 
 
Efter förfining av förslagen och vidare diskussion har det framkommit att det 
intressantaste förslaget att arbeta vidare med är förslag 6. Detta tack vare dess 
relativt enkla konstruktion och möjligheten att enkelt utveckla system för att 
hantera stora mängder lysrör. Därför skall en enkel prototyp av detta förslag 
byggas. Visar det sig att prototypen fungerar som tänkt och den uppfyller 
ställda krav kommer förslag 6 bli det förslag som väljs som slutgiltig lösning 
att arbeta vidare med.  
 
Skulle det visa sig att prototypen inte fungerar kommer prototyper av förslag 
1 och förslag 4 byggas för att se om något av de förslagen fungerar bättre. 
 
Skisser till prototypdelarna ritas upp i Autocad och byggs sedan ihop i MRT:s 
prototypverkstad. 
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6.4.1 Prototyp förslag 6 
 
Första steget i utvecklingen av prototypen är att göra en prototypritning. 
Ritningen görs i Autocad. Alla mått är ungefärliga och anpassas till vad som 
är möjligt i realiteten. Detta eftersom det i det här stadiet inte har gjorts någon 
undersökning av vilka delar som är lämpliga till konstruktionen. Prototypen är 
mindre än vad den slutliga konstruktionen ska vara eftersom prototypen bara 
ska visa om konceptet fungerar. 

 
 

Fig. 6.15: Prototypritning – Sidan 
 

 
 

Fig. 6.16: Prototypritning – Ovan 
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Nästa steg är att tillverka en verklig prototyp. Tillverkningen sker i MRT:s 
prototypverkstad. Konstruktionens grundstomme kommer bestå av 
sammansvetsade fyrkantrör av stål. De tre hjulen sågas ut i trä och fixeras i 
förhållande till varandra med beslag på en lagrad axel. Transportbanden 
kommer bestå av kilband. Väggen utgörs av tre remsor plast som är lätt 
fjädrande. 
 
Under byggandet visade det sig lämpligt att flytta hjulen en bit bakåt och 
uppåt i förhållande till vad det ursprungliga förslaget visade. Detta gör att 
lysrörens fall från transportbandet till hjulet blir lägre. Att fallet blir för stort 
annars beror på att hjulen som spänner kilbanden är större än förutsett. Detta 
innebär även att den främre infästningen av transportbanden flyttas bak en 
aning. Infästningen av kilbanden byggs så att lutningen på banden kan 
justeras.  
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6.4.2 Färdig Prototyp Förslag 6 
 
Nedan presenteras ett antal bilder på den färdiga prototypen. 
 

 
Fig. 6.17: Hjulen och väggen 

 
Prototypen sedd framifrån. Här kan man tydligt se hur hjulen (1.) sitter 
fixerade i förhållande till varandra med hjälp av beslag (2.) monterade på den 
genomgående axeln (3.). Bilden visar även transportbandens främre axel (4.) 
som var tvungen att delas upp i två sektioner då hjulen höjdes upp. Ovanför 
transportbandens axel syns även väggens främre infästning (5.). 
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Fig. 6.18: Väggens bakre infästning 

 
Bilden visar väggens bakre infästning (1.). Lutningen på väggen kan justeras 
genom att fästet (2.) till höger i bilden skjuts längs den horisontella balken 
(3.).  
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Fig. 6.19: Transportbanden 

 
Här visas transportbandens bakre axel (1.) och stöden (2.) som lysrören ligger 
på innan de når fram till transportbanden. Lutningen på transportbanden och 
stöden kan varieras genom att lägga distanser (3.) under bakkanten av stöden. 
Ovanpå stöden ligger en dubbelhäftande gummilist (4.).  
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Fig. 6.20: Transportbandens drivning 

 
Transportbanden (1.) drivs i prototypen av en borrmaskin (2.) som sitter fäst 
på bandens främre axel (3.). Hastigheten på framdrivningen kan regleras med 
en skruv på borrmaskinen. Borrmaskinen är egentligen inte riktigt lämplig 
som motor eftersom den är tänkt att gå på relativt höga varvtal. När den körs 
så långsamt som är nödvändigt i prototypen kan den börja hacka en aning. 
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Fig. 6.21: Prototypen sedd bakifrån 

 
Bilden visar prototypen som helhet. Här syns de tidigare beskrivna delarnas 
förhållande till varandra. 
 
1. Väggens bakre infästning 
2. Vägg 
3. Transportbandens bakre axel 
4. Hjulaxel 
5. Väggens främre infästning 
6. Transportbandens främre axel 
7. Lysrörsstöd 
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6.4.3 Test 1 av prototyp Förslag 6 
 
Vid testet av prototypen visade det sig att konceptet i stort fungerar och 
därmed bör vidareutvecklas ytterligare. Det går att få lysrören i magasinet att 
komma ut på ett arbetsbord i ett relativt jämnt flöde och transportbanden i 
magasinets framkant håller lysrören i rörelse och motverkar därmed att 
friktionen mellan lysrören blir för stor vilket kan leda till stopp i flödet. Testet 
påvisade dock ett antal problem som måste åtgärdas för att konceptet ska vara 
driftsäkert. Under testet användes lysrör med diametern 26 mm i små 
volymer.  
 
Det visade sig att när hjulen sitter placerade som på bilderna i avsnitt 6.4.2 
kan upp till fyra lysrör falla ned i samma urgröpning i hjulen. Detta fenomen 
uppstår främst om hjulen stoppas (hjulen ska kunna stoppas för att reglera 
antalet lysrör i bufferten som följer efter magasinet, transportbanden ska 
kunna drivas vidare trots att hjulen är stoppade). Detta leder i bästa fall till att 
flödet som kommer ut till bufferten mellan magasinet och ECM blir aningen 
ojämnt och i värsta fall till att det blir stopp i flödet. Stopp inträffar när ett 
flertal lysrör faller ned i samma urgröpning och ett lysrör kommer i kläm 
mellan väggens främre infästning och hjulen. Anledningen till att mer än ett 
lysrör kan falla ned i varje urgröpning är att det i nuläget inte finns något 
ordentligt stopp som hindrar den bakomvarande kön. En annan slutsats som 
kan dras av detta är att om transportbandet har en nedförslutning mot hjulen 
blir trycket från den bakomvarande kön på stoppet onödigt stort. Alltså bör 
inte transportbandet lutas utan lysrören bör endast föras fram av 
transportbandens drivning.  
 
Vidare visade det sig att transportbanden drev aningen ojämnt, vilket ledde till 
att ena änden av rören ibland ramlade ner innan den andra. Därmed hamnar 
rören på tvären och hindrar hjulens rotation. Även detta skulle kunna 
undvikas med ett bättre stopp som gör att båda ändarna på rören kommer fram 
till hjulen samtidigt. För att minimera risken att lysrören kommer fram till 
hjulen på tvären måste transportbanden drivas med högre hastighet än hjulen. 
 
På prototypen finns det inga stöd under transportbanden. Detta leder till att det 
bildas en uppförsbacke som lysrören måste komma upp för, något som visade 
sig problematiskt när endast ett fåtal lysrör fanns kvar i magasinet. Detta är 
dock inget problem eftersom den slutgiltiga produkten kommer ha riktiga 
transportband som klarar hög belastning istället för kilband. 
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6.4.4 Modifikation av prototyp Förslag 6 
 
För att undvika problemen som beskrivs i avsnitt 6.4.3 flyttades hjulen uppåt 
och framåt så att hjulens centrum hamnar en aning under transportbandens 
ovansida. Detta resulterar i att hjulen i sig bildar ett stop som dels gör så att 
lysrören ligger parallella med hjulens axel och dels gör så att endast ett lysrör 
i taget får plats i varje urgröpning.   
 

 
Fig. 6.22: Modifiering av prototyp 

 
Vidare flyttades väggens främre infästning bak en aning. Detta för att lysrören 
skall kunna ”klättra” på varandra fritt framme vid hjulet utan att det blir stopp 
mot väggens infästning. Från väggens främre infästning sticker det ut en 
flexibel ”läpp” som hindrar lysrören från att klättra allt för mycket. 
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6.4.5 Test 2 av modifierad prototyp Förslag 6 
 
Testet genomfördes återigen med lysrör med diametern 26 mm i relativt små 
volymer. 
 
Testet visade att tanken att flytta hjulen uppåt och bakåt var riktig. Hjulen 
bildar ett naturligt stopp som gör att lysrören lägger sig parallellt med hjulens 
axel. Problemet med att fyra lysrör kunde falla ned i samma urgröpning 
visade sig också vara åtgärdat genom modifikationen. Trots modifikationen 
kunde fortfarande två lysrör hamna i samma urgröpning. Troligtvis inträffar 
detta bara när man hanterar lysrör med diametern 26 mm som är den minsta 
diametern enligt kravspecifikationen. Hursomhelst innebär inte två lysrör i 
samma urgröpning något problem eftersom de inte kan orsaka ett stopp och de 
lägger sig väl tillrätta när de rullar ut från hjulet till arbetsbordet.  
 
Förflyttningen av väggens främre infästning visade sig också riktig. Lysrören 
kan inte längre komma i kläm mellan väggens infästning och hjulen. Däremot 
visade det sig att ”läppen” mest ställde till problem. Detta beror på att 
avståndet mellan väggens främre infästning och hjulen blir kritisk om ett 
motstånd sitter monterat ovanför lysrören. Sitter väggens infästning för nära 
hjulen tvingas lysrören ned av motståndet och lysrören kommer i kläm mellan 
motståndet och hjulen. Sitter väggens infästning längre bak fyller motståndet 
ingen funktion. Det fungerar bra att ha ett motstånd ovanför lysrören när man 
arbetar med samma diameter på alla lysrör, men magasinet skall klara olika 
diametrar (26 mm – 38 mm). Därför testades prototypen utan några motstånd 
alls ovanför lysrören och med väggens främre infästning flyttat relativt långt 
bak. Det visade sig då att lysrören ordnade sig utan problem och utan 
klämrisk om de fick ett område mellan väggens infästning och hjulen där de 
kunde klättra fritt. Resultatet var alltså att prototypen fungerar bättre utan 
några motstånd som tvingar ned lysrören. Genom att inte ha några motstånd 
löses problemet med hur den främre väggens infästning skall placeras för att 
olika diametrar skall kunna hanteras. Det räcker att montera infästningen på 
tillräckligt avstånd från hjulen för att lysrören ska kunna få sitt fria område. 
Det är dock fortfarande viktigt att testa hur prototypen fungerar med 
varierande diameter på lysrören och med större volymer.  
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6.4.6 Test 3 av modifierad prototyp Förslag 6 
 
Testet genomfördes med lysrör med diametrarna 26 mm och 38 mm blandade. 
Volymen var betydligt större än i tidigare tester.  
 
För att testet skulle kunna genomföras monterades stöd under 
transportbanden. Stöden består av stålbalkar som transportbanden vilar på. 
Den här konstruktionen av stöden är inte optimal då friktionen som uppstår 
mellan transportbanden och stöden blir onödigt stor när det ligger en tung last 
på transportbanden. Detta leder till att motorn som driver transportbanden får 
arbeta onödigt hårt. Friktionsproblemet skulle kunna lösas genom att 
transportbanden vilade på lagrade rullar istället för direkt på stålbalkar.  
 
Problemet med friktionen visade dessutom återigen på hur viktigt det är att 
motorn som driver transportbanden kan driva med låg och jämn fart. När 
lysrören kommer fram till väggen ökar trycket mot transportbanden och 
därmed kläms transportbanden mellan stöden och lysrören och motorn fick 
ibland problem att driva banden i tillräckligt låg fart.   
 
Testet visade att det inte innebar några problem att blanda lysrör av olika 
diametrar. De smala lysrören lägger sig fortfarande ibland två stycken i 
samma urgröpning i hjulen. De grövre lysrören lägger sig bara ett i varje 
urgröpning. 
 
Det visade sig också att den främre väggen bör vara relativt styv. Om väggen 
är för böjlig kan lysrör trängas upp ovanpå varandra långt fram i konen mellan 
väggen och transportbanden , vilket leder till att trycket på transportbanden 
ökar. 
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6.4.7 Sammanfattning av testresultat 
 
Testerna visar att Förslag 6 efter vissa modifikationer fungerar som tänkt.  
 
Det första testet visade att hjulens centrum måste sitta i höjd med 
transportbandens ovansida. Detta gör att hjulen i sig själva bildar ett stopp 
som gör att hjulens urgröpningar plockar med sig ett lysrör i taget istället för 
att ett flertal lysrör faller ned i hjulens urgröpningar. Testet visade också att 
transportbanden ej bör sitta monterade med lutning eftersom trycket från 
lysrören på hjulen då blir onödigt stort. Det är också viktigt att 
transportbanden drivs med högre hastighet än hjulen för att se till att lysrören 
ligger parallella med hjulens axel.  
 
För att undvika att lysrör kommer i kläm mellan hjulen och väggens främre 
infästning måste avståndet mellan dessa vara tillräckligt stort för att ge 
lysrören utrymme att obehindrat klättra på varandra. 
 
Det sista testet utfördes med större volymer och varierad diameter på lysrören. 
Testet visade att det inte innebär några problem att blanda olika diametrar. 
Ibland kan två smala lysrör hamna i samma urgröpning i hjulen. Detta ställer 
dock inte till några problem då de ändå lägger säg väl tillrätta på arbetsbordet 
när de rullar av hjulen. 
 
För att kunna hantera större mängder lysrör är det viktigt att det finns 
ordentliga stöd under transportbanden. Transportbanden måste glida med 
minsta möjliga friktion mot stöden för att underlätta jämn framdrivning av 
transportbanden. 
 
Testerna visar att det är viktigt att transportbanden drivs med jämn och låg 
fart.  
 
Den främre väggen bör tillverkas i ett relativt styvt material som inte böjs ut 
av trycket från lysrören. Detta är viktigt för att inte lysrören ska kilas fast i 
den främre delen av konen som bildas mellan den främre väggen och 
transportbanden. 
 
Nedan visas Autocad skisser över hur prototypen ser ut efter utförda 
modifikationer.  
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Fig. 6.23: Modifierad prototyp – Sidan 
 
 
1. Hjul 
2. Hjulaxel 
3. Hjul för drivning av transportband 
4. Väggens främre infästning 
5. Vägg 

 
I ritningen ovan är inte transportbanden utritade, endast hjulen som 
transportbanden sitter på syns. 



 41

 
 

Fig. 6.24: Modifierad prototyp – Ovan 
 
1. Hjul 
2. Hjulaxel 
3. Hjul för drivning av transportband 
4. Väggens främre infästning 
5. Vägg 
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7 Kravuppfyllelse 
 
I det här avsnittet redovisas vilka krav som är uppfyllda och vilka som inte är 
det.  

7.1 Funktionskrav 
 

1. Material: Lysrör Ø 26mm - Ø 38 mm, L 600 mm – L 2400 mm.  

 Utrustningen klarar lysrör med diametern 26 mm – 38 mm, däremot 
har bara längder upp till 1200 mm testats. Detta eftersom det är den 
maximala längden prototypen kan hantera. 

2. Kapacitet: Utrustningen måste kontinuerligt kunna hantera 5000 
rör/timme.  

  Det har ej varit möjligt att testa om kravet är uppfyllt. Däremot har det 
testats att prototypen klarar en snitthastighet som motsvarar minst 
5000 rör/timme. 

3. Tillförlitlighet/slitage: Glas och glashantering är en mycket abrasiv miljö. 
Utrustningen måste klara ett (1) års kontinuerlig produktion (8h/dag) utan 
byte av förslitningskomponenter.  

  Alla slitytor består av gummi eller plast med låg friktion för att 
minimera slitage. 

4. Kapsling: Utrustningen ska vara inbyggd för att undvika 
kvicksilveremissioner (gas och damm som bildas om lysrör går sönder). 
Se även krav nr. 8 nedan. 

  Kapslingsutrustning har inte utvecklats för prototypen eftersom 
prototypen varken är byggd i fullskala eller enligt slutgiltig design. 

5. Magasinkapacitet: Magasinet skall rymma minst 1000 lysrör. 

  Prototypen rymmer ej 1000 lysrör, det bör dock inte vara några 
problem att förstora magasinet så att det klarar 1000 lysrör. 

6. Magasinets konstruktion eller material skall inte hindra uppsamling av 
eventuellt glaskross. 

  Eventuellt glaskross faller ned mellan transportbanden och kan enkelt 
samlas upp i lämpligt kärl. 
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7.2 Ekonomiska krav 
 

7. Anskaffningskostnad bör inte överstiga 210 000 SEK. Summan baseras på 
en av MRT tidigare utförd förkalkyl. 

  Konstruktionen är relativt enkel och anskaffningskostnaden bör därför 
kunna hållas under 210 000 SEK. 

8. Driftskostnad bör begränsas till förbrukning av tryckluft och el. En rimlig 
elförbrukning bör inte överstiga 1 kW. Tryckluft är dyrt och ska försöka 
minimeras. I driftskostnad ligger även personalkostnad som måste hållas 
till ett minimum. En person ska kunna hantera utrustningen och ska bara 
behöva utnyttjas vid fyllning av magasin. 

  Endast el används. En person kan hantera utrustningen och ska bara 
behöver bara utnyttjas vid fyllning. 

9. Kostnad för reservdelar skall inte överstiga 0,5% av anskaffnings-
kostnaden per år. Detta enligt schablon för liknande utrustning. 

  Slitaget på de ingående delarna uppskattas vara lågt. Slitage uppstår 
främst på den främre väggen och transportbanden. 

 

7.3 Miljökrav 
 

10. Restvärdesmätning är inte applicerbart i detta projekt eftersom lysrören 
inte behandlas med avseende på kvicksilver i utrustningen som utvecklas i 
projektet. Däremot gäller emissionskraven då kvicksilverhaltigt damm 
(lyspulver) frigörs om lysrör krossas. Emission av kvicksilver får inte 
överstiga 0,025 mg/m3. Utrustningens funktionalitet måste kunna 
garanteras i en miljö -10°C till +40°C och en relativ luftfuktighet på 
maximalt 90%. 

  Som tidigare nämnts har inte kapslingsutrustning utvecklats för 
prototypen eftersom prototypen varken är byggd i fullskala eller enligt 
slutgiltig design. Kravet är därmed ej uppfyllt. 

 

7.4 Ergonomiska krav 

11. Generellt ska AFS 98:1 ”Belastningsergonomi” användas som referens 
avseende ergonomi [1]. 
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För att kunna fylla magasinet med 1000 lysrör krävs någon form av 
lyftanordning, till exempel en kran. Utrustningen är anpassad för att 
en operatör med hjälp av en kran ska kunna fylla magasinet med ett 
parti lysrör. När magasinet väl är fyllt utsätts inte operatören för 
någon belastning. Kravet är därmed uppfyllt. 

 

7.5 Säkerhetskrav 

12. Konstruktionen måste följa gällande maskindirektiv enligt SS-EN ISO 
12100-1 / 12100-2. 

 Kravet uppfylles genom utveckling av kapslingsutrustning. 
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Bilagor 
 

1. Prototypskiss 1 Förslag 6 - Sidan 
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2. Prototypskiss 1 Förslag 6 – Ovan 
 
 

 
 
 



 48

3. Modifierad prototyp Förslag 6 – Sidan 
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4. Modifierad prototyp Förslag 6 – Ovan 
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5. Buffertskiss 1 - Sidan 
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6. Buffertskiss 2 – Ovan 
 

 





 

 

 

 

 
 
Sektionen för Teknik, Avdelningen för Maskinteknik 
Blekinge Tekniska Högskola, Campus Gräsvik 
371 79 Karlskrona 

Telefon: 
Fax: 
 

+46 455-38 55 02 
+46 455-38 55 07 
 

 

 
 


