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Sammanfattning 

ESAB är världsledande inom svetsbranschen. Företaget tillverkar svetselektroder, vilka i stort 
sett består av råmaterial såsom kärntråd och pulver. Till fabrikens klippavdelning kommer 
tråden på stora valsrullar, varifrån den dras och klipps till önskad dimension och längd. Tre av 
avdelningens sex produktionslinjer innehåller dragmaskiner och behandlar olegerad tråd och 
de övriga tre behandlar legerad (rostfri) tråd som matas från trådspolen direkt till klipplinjen. 
Olegrad tråd riktas med hjälp av rullriktverk medan legerad tråd är avsevärt styvare och riktas 
med roterande riktkroppar.  

För att minimera skaderisken hos personalen i fabriken bör skydd innesluta vissa maskiner 
eller delar av maskiner, däribland rullriktverk som under drift justeras manuellt. Syftet med 
detta arbete är att ta fram förslag på utformning av maskinskydd på rullriktverk i tråd 
klippmaskiner som ska uppfylla ESAB:s standard samt EU-maskindirektiv.  

Rullriktverket har till uppgift att frigöra tråden från spänningar. Det justeras under drift med 
en U-ringnyckel och har flera fördelar jämfört med konventionella roterande riktkroppar. En 
nackdel med rullriktverket är att rullarna roterar i hög hastighet, vilket kan vara farligt för 
personalen i maskinens direkta närhet. Därför ska det finnas ett skydd utformat så att 
kvaliteten hos stavarna inte försämras samtidigt som justering, okulära inspektioner av och 
åtkomlighet till väsentliga delar inte försvåras. Vidare ska skyddet vara lättrengörligt och 
avtagbart. 

Med hjälp av en ritning ritades ett rullriktverk upp i CAD-programmet SolidWorks som 
kompletterades med olika förslag på skydd. De olika förslagen jämfördes och utvärderades 
med hänsyn till ställda krav och önskemål. Tillsammans med användarna valdes den bästa 
lösningen som därefter utvecklades visuellt i SolidWorks. Då materialet hos skyddet skulle 
fastställas övervägdes heltäckande genomskinlig plast, perforerad plåt, galler-, nät- och 
trådprodukter. Efter att lämpligt material valts och ritningar i SolidWorks gjorts, tillverkades 
en prototyp med hjälp av utrustning från företagets verkstad. Slutligen gjordes en 
kostnadskalkyl utifrån förslagen lösning.  

Resultatet blev en robust och stryktålig konstruktion som skyddar operatören från 
rullriktverkets rörliga delar. Trots skyddet är justeringen av riktrullarna densamma som förut, 
vilket var ett starkt önskemål från operatören. Med hjälp av verktyg går skyddet att öppna vid 
exempelvis service eller reparation, men det går även att demontera helt. Lösningen innebar 
att skydd tillverkas och monteras på varje rullriktverk, dels för att dimensionen hos övriga 
rullriktverk varierar och dels för att omställningstiden reduceras. Skydd till en del rullriktverk 
med andra dimensioner kräver därmed andra ritningar men utgår ifrån samma koncept.  

För ett komplett skydd utgör arbetskostnaderna ca 75 % av totalkostnaden som nästan uppgår 
till 5 000 kr. Men kostnaden för ett skydd till ett rullriktverk bör vara försumbart jämfört med 
kostnaden för personskador. Bortsett från företagets frånvarokostnad och eventuella 
skadeersättningar kan individen få ett livslångt handikapp. 
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1 Introduktion 
ESAB är världsledande inom svetsbranschen. Företaget producerar svetselektroder, vars 
kärntrådar, i form av raka stavar, tillverkas på klippavdelningen med hjälp av bl.a. rikt- och 
klippmaskiner. För att rikta tråden används antingen riktkroppar eller rullriktverk. För att 
minimera skaderisken hos personalen i fabriken bör skydd innesluta vissa maskiner eller delar 
av maskiner, däribland rullriktverk som under drift justeras manuellt. 

1.1 Bakgrund 
ESAB:s klippavdelning har sex produktionslinjer avsedda för klippning av solid metalltråd till 
raka stavar. Tre maskinlinjer behandlar olegerad tråd, vilka innehåller dragmaskiner, medan 
de tre resterande behandlar legerad (rostfri) tråd som körs från trådspolen direkt till 
klipplinjen. Olegrad tråd riktas med hjälp av rullriktverk medan legerad tråd är avsevärt 
styvare och riktas med roterande riktkroppar. 

Den olegerade tråden dras i dragbänk där ett flertal dragblock och dragskivor, vilka 
bestämmer trådens diameter, är uppställda i serie. Varje dragblock är försedd med en separat 
elmotor som reglerar hastigheten så att tråden ligger under dragspänning då den lämnar 
blocket. Fördelen med det är att kraften på dragskivorna minskar. Efter dragmaskinen löper 
tråden till klipplinjen som består av ett avfettningsbad, en hjälpvinda, en rikt- och klippmaskin 
och en hopsamlingsanordning för klippt tråd. 

För att maskinen avsedd för olegerad tråd ska klippa och rikta med god precision dras tråden 
först genom ett avfettningsbad för att få bort dragtvål, olja och andra föroreningar. Därpå dras 
tråden genom ett tryckluftsmunstycke för att torkas och vidare till en hjälpvinda vars uppgift 
är att reducera trycket på trådmatarmotorn, varmed tråden förhindras att slira och deformera. 
Därefter dras tråden in i klippmaskinen där den först passerar en trådmatningsenhet bestående 
av fyra par matarhjul och leds sedan vidare med hjälp av styrrör in till riktenheten med vilken 
önskat resultat åstadkoms, raka stavar fria från defekter. 

I riktenheten frigörs spänningar i tråden med hjälp av ett rullriktverk. Från rullriktverket löper 
tråden in i klippenheten som består av två klipphjul, vilka båda roterar i trådhastigheten. 
Sedan fångas de klippta stavarna upp av en utkastarenhet som transporterar stavarna till 
containerfyllaren som samlar dem i containrar för vidare transport. 

Rullriktverk justeras manuellt under drift med hjälp av en U-ringnyckel. I nuvarande 
utförande saknas skydd, vilket medför att maskinoperatörerna riskerar att skadas. Ett lämpligt 
skydd bör därför utformas så att kvaliteten hos stavarna inte försämras samtidigt som 
justering, okulära inspektioner av och åtkomlighet till väsentliga delar inte försvåras. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att ta fram förslag på utformning av maskinskydd på rullriktverk i 
tråd klippmaskiner. Skydden ska uppfylla ESAB:s standard samt EU-maskindirektiv. 
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1.3 Målsättning 
Målet med projektet är att utarbeta förslag på lämplig utformning av skydd till rullriktverk 
och utreda alla de faktorer som har beaktats. Vidare ska en prototyp inkl. kostnadskalkyl för 
föreslagen lösning tas fram. 

1.4 Företagspresentation 
ESAB, Elektriska Svetsningsaktiebolaget, grundades 1904 av Oscar Kjellberg i Göteborg. År 
1951 köpte ESAB Skånska Rundstavsfabriken i Perstop, som då tillverkade glasspinnar, och 
ca tjugo år senare, efter ett beslut 1972, byggdes här en helt ny anläggning. Denna är numera 
den enda i Sverige som tillverkar elektroder medan anläggningen i Göteborg endast tillverkar 
fluxpulver. År 1994 såldes ESAB vidare till det brittiska bolaget Charter plc. 

ESAB är världsledande inom svetsbranschen med totalt 7 800 anställda, varav ca 170 st i 
Perstorp. Huvudkontoret är beläget i London och det finns flera produktionsenheter i Europa 
som tillverkar tillsatsmaterial. Anläggningen i Perstorp är en av Europas största tillverkare av 
belagda svetselektroder med en produktionskapacitet på 20 000 ton per år. Utöver detta 
tillverkas även ca 1 500 ton pulverblandning både för internt bruk och till externa kunder. 
Hela sortimentet uppgår till 1 500 olika elektroder och produktionen bedrivs i två- och 
treskift. Av all tillverkning i Perstorp exporteras 95 %. 
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2 Utredning 
I detta kapitel beskrivs arbetssättet och teori avseende produktionsprocessen, rullriktverkets 
uppbyggnad och funktion samt krav och önskemål på skyddets funktion och utformning. 
Slutligen presenteras förslag på alternativa lösningar beträffande skyddets utformning, 
grundat på specificerade krav. 

2.1 Arbetssätt 
Projektet startades med projektbeskrivning inklusive tidplan. Därefter genomfördes projektet i 
tur och ordning enligt följande tre faser. 

Faktainsamling 
Först studerades produktionsprocessen och rullriktverken. Därefter granskades EU-direktiv 
och ESAB:s standard. Utifrån det skrevs en kravspecifikation där olika krav på utformningen 
av skyddet beskrevs. Även olika skyddsmaterial och fabrikat undersöktes samt jämfördes. 

Bearbetning 
Bearbetningen inleddes genom att rullriktverket ritades upp och lösningsförslag skissades i 
SolidWorks. Därefter utvärderades och jämfördes de olika förslagen, varpå ett förslag valdes 
tillsammans med uppdragsgivaren och operatör. Sedan utvecklades vald skiss och tillhörande 
detaljer ritades. Då utformningen var klar fastställdes materialet hos skyddet och ritningar 
gjordes. Baserat på ritningarna tillverkades en prototyp och slutligen gjordes en 
kostnadskalkyl. 

Rapport och presentation 
Förutom att en rapport skrevs gjordes en presentation i PowerPoint som underlag inför en 
muntlig framställning. 

2.2 Teori 
ESAB:s klippavdelning har sex produktionslinjer avsedda för klippning av solid metalltråd till 
raka stavar. Tråden levereras på stora valsrullar. Tre av linjerna innehåller dragmaskiner och 
behandlar olegerad tråd och de övriga tre behandlar legerad (rostfri) tråd som matas från 
trådspolen direkt till klipplinjen. Två av linjerna använder klippmaskiner, benämnda CURTO 
M 1500, vilka har en maximal kapacitet motsvarande 1 500 klipp per minut eller 9 m/s och 
täcker tråddimensioner med diametrar mellan 2,5 och 7,0 mm och varierande längd från 300 
till 1 000 mm. Olegrad tråd riktas med hjälp av rullriktverk medan legerad tråd är avsevärt 
styvare och riktas med roterande riktkroppar. 

Den olegerade tråden dras i dragbänk där ett flertal dragblock och dragskivor, vilka 
bestämmer trådens diameter, är uppställda i serie. Varje dragblock är försedd med en separat 
elmotor som reglerar hastigheten så att tråden ligger under dragspänning då den lämnar 
blocket. Fördelen med det är att kraften på dragskivorna minskar. Efter dragmaskinen löper 
tråden till klipplinjen som består av ett avfettningsbad, en hjälpvinda, en rikt- och klippmaskin 
(ex. CURTO M 1500) och en hopsamlingsanordning för klippt tråd. 
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För att klipplinjen ska klippa och rikta trådarna med god precision dras tråden först genom ett 
avfettningsbad för att därigenom avlägsna dragtvål, olja och andra föroreningar. Därpå dras 
tråden genom ett tryckluftmunstycke för att torkas och vidare till en hjälpvinda vars uppgift är 
att reducerar trycket på trådmatarmotorn, varmed tråden förhindras att slira och deformeras. 
Därefter dras tråden in i klippmaskinen där den först passerar en trådmatningsenhet bestående 
av fyra par matarhjul och leds sedan vidare med hjälp av styrrör in till riktenheten för att 
slutligen erhålla raka stavar fria från defekter. 

I riktenheten frigörs spänningar i tråden antingen med hjälp av ett rullriktverk eller med hjälp 
av roterande riktkroppar. De senare används för legerad tråd som är avsevärt styvare än 
olegerad tråd.  Från rullriktverket leds tråden in i klippenheten som består av två klipphjul, 
vilka båda roterar med samma hastighet som tråden. Sedan fångas de klippta stavarna upp av 
en utkastarenhet som transporterar stavarna till containerfyllaren som samlar stavarna i 
containrar för vidare transport. 

Rullriktverk 
Riktenheten hos klippmaskiner för olegerad tråd med dimension från 2,5 mm heter 
rullriktverk och riktar tråden i två riktningar. Därför består rullriktverket (se figur 1) av en 
vertikal (1) och en horisontal platta (2) med ett antal riktrullar (3) på varje, varav vissa är 
justerbara. Med hjälp av en hållare (4) är plattorna understödda på en bottenplatta (5), som 
fixerar riktenheten genom en låsanordning. Eftersom riktrullarna roterar snabbt vibrerar hela 
rullriktverket. 

 
Figur 1. Rullriktverk med vertikal samt horisontal platta, riktrullar, hållare och bottenplatta. 

Rullriktverket har till uppgift att frigöra tråden från spänningar. För att underlätta justering av 
riktrullarna bör tråd med jämn kvalitet användas, dvs. tråd som har ungefär samma 
spänningsstyrka. De justerbara riktrullarna är understödda på excentriska axlar, vilket gör att 
man påverkar rullarna i sidled då man vrider muttrarna. De excentriska axlarna är fastsatta i 
plattan med brickfjädrar för att förhindra plötslig vridning av axeln. Riktrullarna justeras 
manuellt med hjälp av en U-ringnyckel. 

Materialet hos riktrullarna är hårdmetall eller hårdförkromat kvalitetsstål. Rullar av 
hårdmetall består av en hårdmetallring som är limmad utanpå den yttre lagerringen. 
Förslitningen av rullarna står i direkt proportion till tryckspänningen som tråden utövar på 
rullarna, men beror även på trådens yttre kvalitet. Förslitningsspåret av hårdmetall har så goda 
förslitningsegenskaper att dess livslängd överstiger livslängden för kullagren som anses vara 
relativt billiga och lätta att byta ut. 
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Varje tråddimension behöver en speciell rullriktanordning, där rullarna är anpassade till 
trådmåttet, vilket även innebär att dimensionen på rullriktverkets plattor varierar. Det finns 
rullriktverk till tråddimension 2,5 mm, 3 mm, 3,25 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,6 
mm samt 6 mm. 

I jämförelse med konventionella roterande riktkroppar har rullriktverk flera fördelar. Först 
och främst har rullriktverken en enklare konstruktion, lägre ljudnivå och noggrannare 
justering som leder till bättre trådkvalitet. Dessutom reduceras ställtiden då tråden kan justeras 
medan maskinen är i drift. Tråden blir även perfekt riktad oberoende av trådhastigheten, vilket 
minskar kassationen i samband med start och stopp. En annan fördel är att endast en 
finjustering behöver göras efter grundinställningen eftersom varje tråddimension kräver sitt 
eget rullriktverk, vilket snabbt och enkelt byts ut.  

Skydd 
Ur skaderisksynpunkt finns det nackdelar med rullriktverket. Rullarna roterar i hög hastighet 
(periferihastigheten kan uppgå till 9 m/s), vilket kan vara farligt för personalen i maskinens 
direkta närhet. Därför ska det finnas ett skydd som varken försvårar justeringen eller påverkar 
produktionen negativt. Trådkvaliteten får heller inte försämras. Blir de tillverkade stavarna en 
aning krokiga, utanför toleransområdet, måste vissa riktrullar justeras under drift. 

Viktigt är också att överblicken över produktionsprocessen begränsas så lite som möjligt. 
Maskinoperatören måste ha god insyn och möjlighet att kontrollera alla riktrullar inklusive 
trådens passage genom riktverket under drift. Ju längre fram i riktprocessen tråden kommer 
hos respektive platta, ju mindre påverkas riktrullarna. Därför påverkas riktrullarna olika 
mycket, vilket gör att vissa lager och förslitningsspår slits mer än andra och behöver bytas ut 
oftare.  

Skyddet ska både vara lättrengörligt samt avtagbart vid t.ex. service, reparation, byte eller 
smörjning av kullager. För övrigt ska skyddet vara stryktåligt så att det tål slag och stötar. 
Andra krav på skyddet är att det ska uppfylla EU:s maskindirektiv och ESAB:s standard, 
vilket bl.a. innebär att skyddet: ska ha stadig konstruktion, placeras på säkerhetsavstånd, inte 
ge upphov till ytterligare risker och inte lätt kunna kringgås [1] [2]. 

Önskemål på utformning av maskinskyddet är att det ska vara enkelt och billigt att tillverka, 
helst med miljövänliga material och tillverkningsmetoder. Dessutom bör maskinen stängas av 
då skyddet avlägsnas vid högt varvtal, men samtidigt ska skyddet gå att öppna under lågt 
varvtal, vilket ibland underlättar då man trär tråden. För alla krav och önskemål på 
maskinskyddet, se kravspecifikation (bilaga 8.1). 
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2.3 Alternativa lösningar 
Utifrån ritning ritades ett rullriktverk (se figur 1) avsett för tråd med dimension Ø 3 – 5 mm 
upp i CAD-programmet SolidWorks och kompletterades med skydd enligt förslagen nedan. 
Mått som inte framgick av underlagsritningen uppmättes på rullriktverket med ett skjutmått. 
Skydd till rullriktverk som riktar övriga trådstorlekar ska utformas på samma principiella sätt 
men med andra dimensioner. Detta eftersom både plattornas och riktrullarnas storlek samt 
antalet rullar och deras placering varierar hos övriga rullriktverk. I följande avsnitt presenteras 
fyra förslag på design av skydd vilka utformas i gallermönstrad och därmed genomsynlig plåt. 
Förslagen har producerats med programmet SolidWorks 2006 och förevisas som 
tredimensionella CAD-modeller. 

Förslag 1 
Ett skydd utformat som en fyrkantig låda vilken omsluter respektive platt och har på sidan 
försetts med ett spår för att komma åt muttrarna med en U-ringnyckel, se figur 2. 
Säkerhetsavståndet dimensionerar spårets storlek, alternativt skyddets bredd. 

 
Figur 2. Skydd med sidospår för bättre åtkomlighet vid justering. 
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Förslag 2 
Ett skydd utformat som låda på motsvarande sätt som i förslag 1 men där spår istället har 
placerats ovanför de justerbara riktrullarna så att hylsnyckelns skaft får plats, se figur 3. 
Hylsan förs in via en öppning baktill på lådan. Säkerhetsavståndet beror antingen på spårets 
bredd eller på hylsans höjd inklusive behövlig marginal. 

 
Figur 3. Högt skydd med spår ovanför riktrullarna. 

Förslag 3 
Ett alternativ är ett fyrkantigt skydd i form av galler eller nät med maskor stora så att ett 
verktyg kommer åt för att justera rullarna. Verktyget kan vara en nyckel med smalt skaft som 
går igenom skyddet men förutsätter då en fördjupning i muttrarna eller en passande hylsa på 
varje mutter. En hävarm (ledhandtag) kan monteras på verktyget för att få en noggrann 
justering. Jämför med förslag 2 (figur 3) och bortse från spår samt öppning. 
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Förslag 4 
Ett lågt skydd i form av en fyrkantig låda intill riktrullarna med hål ovanför muttrarna så att 
en hylsa precis passar, vilket innebär justering med hylsnyckel (se figur 4). Eventuellt höjs 
muttrarna en bit ovanför skyddet så att en U-ringnyckel kommer åt dem. Beroende på 
skyddets styvhet kan brickor svetsas fast kring hålen som förstärkning. 

 
Figur 4. Lågt skydd intill riktrullarna med hål ovanför muttrarna. 



 9

3 Genomförande 
Kapitlet motiverar val av både lösningen och materialet. Även framtagningen av ritningarna 
och tillvägagångssättet vid tillverkningen förklaras ingående. Därefter redovisas en 
kostnadskalkyl för förslagen lösning. 

3.1 Val av lösning 
Vid val av lösning jämförs de olika förslagen i en idéutvärdering (bilaga 8.2) med hänsyn 
taget till väsentliga krav enligt kravspecifikationen (bilaga 8.1) som skiljer förslagen åt. 
Därefter väljs bäst lösning tillsammans med uppdragsgivaren och operatörerna. 

Samtliga skydd bedöms vara lättrengörliga, avtagbara och följer EU:s maskindirektiv samt 
ESAB:s standard. Bäst insyn bedöms förslag 2 och 3 medföra då dessa är betydligt högre, 
men å andra sidan klumpigare och något mindre stryktåliga. Kontrollmöjligheterna har främst 
med materialet (fabrikatet) att göra. Förslag 4 är justeringsvänligast, vilket även medför 
kortast ställtid. Raka motsatsen innebär förslag 2 då verktyget ska träs in från baksidan av 
skyddet, se figur 3. 

Förslag 1 och 3 är enklast att tillverka och har bättre stöd för moduluppbyggnad då skydd för 
övriga rullriktverk endast behöver ändras i bredd och längd, eftersom de inte påverkas av var 
riktrullarna är placerade, jämför figur 2 – 4. Förslag 1 har fördelen att den behåller samma typ 
av justering samtidigt som samma verktyg används. Övriga förslag innebär en ändring eller 
vidareutveckling av verktyget/justeringen. 

Enligt idéutvärdering väger fördelarna hos förslag 4 tyngst, se bilaga 8.2. Även operatörerna 
som justerar rullriktverket bedömer förslag 4 som den bästa lösningen, men önskar använda 
samma typ av verktyg som innan, dvs. U-ringnyckel. Det innebär att högre muttrar som 
sträcker sig ovanför skyddet måste användas. Samtidigt kan nyckelvidden på de nya muttrarna 
minskas för att hålen i skyddet ska bli så små som möjligt, se figur 5. 

 
Figur 5. Utvecklat lösningsförslag, förslag 4, med höga muttrar i mindre dimension. 
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Riktrullarna är inte placerade lika långt ifrån varandra på alla rullriktverk, vilket betyder att 
förslag 4 omöjligt fungerar på alla rullriktverk. En fördel är att omställningstiden reduceras 
om skyddet sitter på varje rullriktverk, eftersom ett avtagbart skydd tar tid att demontera samt 
montera. Därför ska alla rullriktverk ha varsitt skydd. 

3.2 Materialval 
Eftersom god insyn till processen är ett viktigt krav övervägs heltäckande genomskinlig plast, 
perforerad plåt, galler-, nät- och trådprodukter. Hänsyn tas även till EU:s säkerhetskrav vad 
gäller risker, stabilitet, storlek på nätmaskor etc. 

Fabrikat som utesluts 
Amorf plast (t.ex. polykarbonat) är ett alternativ, men då mycket damm och metallrester 
ansamlas kring rullriktverket försämras kontrollmöjligheterna. Ett heltäckande plastskydd kan 
kompletteras med utsug av något slag. Även metallduk utesluts eftersom denna är tunn, ej 
stryktålig och har en liten öppen area. Svetsat galler utesluts dels för att knutarna riskerar 
lossna på grund av utmattning då rullriktverket vibrerar och dels för att finmaskigt svetsat 
galler är så tunt att skyddet blir instabilt samt känsligare för slag och stötar. Ett galler kan 
kompletteras med förstärkningar som exempelvis ramprofiler.  

Möjliga fabrikat 
Sträckmetall är plåt som stansas samtidigt som den sträcks ut varav en diamantformad 
(romboid) nätmaska bildas. Maskstorleken anges mellan strängarnas skärningspunkter. Man 
kan även plattvalsa sträckmetallen för att erhålla en jämn yta, men det leder till att den öppna 
arean minskar väsentligt och då anges maskstorleken med maskornas största och minsta 
invändiga diagonaler [3]. Ett möjligt alternativ är krenelerat galler som i motsats till svetsat 
galler är vävt och bör användas i konstruktioner som utsätts för vibrationer vilket bidrar till 
reducerad risk för utmattning [4]. Alternativt kan perforerad plåt med fyrkantiga, runda eller 
mönstrade hål användas som skydd.  
 
Gemensamt för de tre fabrikaten är att de saknar svetsning och annan fysisk sammanbindning.  
Jämför man sträckmetall med krenelerat galler erhålls krenelerat galler genom en 
tillverkningsprocess som inte förstör materialet. Sträckmetall har mindre hålarea men inga 
vävda knutar som möjligtvis kan repa upp sig vid kapning eller skärning, vilket gör krenelerat 
galler riskablare att bearbeta. Enligt Liroma produktkatalog [3] får klipp i vävt galler inte vara 
närmare än ca 5 mm från tråden, för att förhindra att den lossnar. Dessutom är krenelerat 
galler instabilare och svagare än sträckmetall. 
 
Skillnaden mellan sträckmetall jämte perforerad plåt är att den sistnämnda inte sträcks ut, 
vilket gör att denna är svagare eftersom inga spänningar i form av sträckning påverkar den. 
Sträckmetallen deformationshårdnar vid tillverkningen på grund av att den sträcks ut och blir 
därmed ett starkare material. I övrigt har båda typerna samma fördelar och nackdelar. 
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Val av fabrikat 
På grund av betydligt sämre bearbetningsegenskaper hos krenelerat galler utelämnas det. 
Eftersom perforerad plåt ungefär har samma egenskaper som sträckmetall och företaget har 2 
mm tjock perforerad plåt på lager i verkstan, tillverkas en prototyp efter att vald lösning 
utvecklats (förslag 4, figur 5). Hålstorleken har betydelse då skyddet ligger nära rörliga delar, 
varför fyrkantperforerad stålplåt med hålstorlek 10 mm och kvadratdelning 14 mm väljs. 

3.3 Framtagning av ritningar 
Följande avsnitt avser skydd till ett rullriktverk med dimension Ø 3 – 5 mm, vilket totalt 
omfattar 5 olika tråddimensioner. Skydd, skyddskanter, muttrar och skruvfäste skissas upp 
och sammanställs tillsammans med rullriktverket i SolidWorks. Sedan görs ritningar på 
respektive del. I SolidWorks bockas 2 mm plåt, vilket gör att ritningarnas bockningsradier 
kanske inte stämmer exakt med de verkliga radierna som erhålls vid tillverkningen.  
 
Ett rullriktverk har två skydd, ett på vardera platta, som sitter intill de fasta riktrullarna. Trots 
att båda plattorna är lika stora inses det att skydden omöjligt kan vara identiska, eftersom de 
justerbara riktrullarna sitter på olika platser, varefter hålen hamnar. Skydden är lika breda som 
respektive plattor, men något längre för att den yttersta riktrullen befinner sig en bit utanför. 
Dessutom skärs 25 mm plåt bort från kortsidorna eftersom tråden, både före och efter 
riktenheten, matas genom ett styrrör med dimension Ø 20 mm. 
 
För att undvika bockning av alla kanter tillverkas skyddskanter som kompletterar de 
överliggande skydden och fästs på plattornas ena långsidor. Största fördelen med 
skyddskanten är att hålen kring muttrarna inte behöver bli så stora, då gångjärn fästs mellan 
skyddskanten och övriga skyddet. Simuleras vinkling av skydd med samt utan skyddskant i 
SolidWorks märks en väsentlig skillnad eftersom placeringen av gångjärnen har stor 
betydelse. För små hål gör att de höga muttrarna tar emot vid vinkling av skyddet. Ett vinklat 
skydd utan skyddskant med gångjärn mellan skyddet och platta får utseende enligt figur 6. 

 
Figur 6. Vinklat skydd utan skyddskant gör att hålen kring muttrarna måste göras onödigt stora. 
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På grund av skyddskanten och bottenplattans hållare (se figur 1), bockas endast kortsidorna på 
skyddet till den vertikala plattan. Skyddet till den horisontella plattan bockas på båda 
kortsidorna samt en långsida, eftersom skyddskanten täcker den bortre långsidan (se figur 7). 
Samtliga sidor bockas med 1 mm i radie och alla kanter svetsas ihop enligt ritningar (bilaga 
8.3 – 8.4). 

 
Figur 7. Vinklat skydd med skyddskant. 

Muttrarna höjs till 20 mm medan deras dimension minskas till 22 mm i nyckelvidd (se figur 
7). Med 20 mm höga muttrar sträcker de sig 8 mm över skyddet, vilket är tillräckligt vid 
justering då de förut totalt var 7 mm höga. Med avseende på den excentriska axelns tjocklek 
bör muttrarnas nyckelvidd inte understiga 22 mm. 
 
På grund av stor noggrannhet fixeras skydden innan hålen kring muttrarna görs, därav 
uteblivna hål på ritningarna (bilaga 8.3 – 8.4). Då skydden vinklas, enligt simulering i 
SolidWorks, visar sig Ø 32 mm vara lagom för hålen, inklusive marginal. Hänsyn tas även till 
att riktrullarna vid justering förflyttas en aning i sidled.  
 
Enligt EU:s direktiv [1] skall fasta skydd vara fästade så att de inte kan öppnas eller avlägsnas 
utan verktyg. Vid låsning av skydden används insexskruvar tillsammans med brickor. Till det 
vertikala skyddet tillverkas ett skruvfäste, som är lika långt som avståndet mellan skyddet och 
plattan. Med ett gängat hål i skruvfästet låses skyddet med en skruv. En skruv i ett gängat hål 
i plattan är tillräckligt för att låsa det horisontella skyddet (se figur 7). 

3.4 Tillverkning 
Avsnittet avser tillverkning av skydd till ett rullriktverk med dimension Ø 3 – 5 mm. 
Materialet som används är 2 mm tjock fyrkantperforerad stålplåt med hålstorlek 10 mm och 
kvadratdelning 14 mm, vilket innebär en hålarea på 51 % enligt Liroma Produktkatalog [3]. 
Utrustningen som behövs vid tillverkningen av skyddet är gradsax, vinkelslip, bockmaskin, 
borrmaskin, svets, svarv, fräs och skruvmejsel. 
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Tillverkningen av ett komplett skydd (se även bilaga 8.6) till rullriktverk börjar med att den 
perforerade plåten klipps ut, skärs och eventuellt bockas enligt ritningar till 2 olika skydd 
(bilaga 8.3 och 8.4). Även en skyddskant (bilaga 8.5) till respektive skydd tillverkas. Sedan 
svetsas och slipas hörnen på det horisontella skyddet (bilaga 8.4), avsedd för den horisontella 
plattan.  
 
För att skyddskanterna ska skruvas fast borras och gängas hål i sidan av varje platta på 
rullriktverket. Då skyddskanterna är fastskruvade, svetsas två gångjärn fast mellan varje 
skyddskant och skydd. På grund av en skruv i hållaren (se figur 1) till vertikala plattan skärs 
en bit av det skyddet bort, vilket ej framgår av ritningen (bilaga 8.3). 
 
Sexkantmuttrar tillverkas med hjälp av svarvning. För att få grepp om den excentriska axeln 
som riktrullarna understöds av fräses ett spår i muttrarna ut. Därefter monteras muttrarna fast 
på rullriktverket med hjälp av insexskruvar, vilka är längre än förut eftersom högre muttrar 
används. 
 
Då skydden är fixerade görs hålen kring muttrarna (t.ex. med hjälp av stansning), tills 
skydden, utan problem, går att vinkla (ca Ø 32 mm). Sedan tillverkas ett skruvfäste som 
svetsas fast i vertikala plattan (se figur 8). Slutligen görs hål där låsning av respektive skydd 
äger rum, dvs. i plattan, skruvfästet och i båda skydden. Hålen i plattan och skruvfästet gängas 
eftersom skydden låses med insexskruv. 

 
Figur 8. Låsning av skydd görs med skruv och bricka. 
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3.5 Kostnadskalkyl 
Kalkylen (se tabell 1) avser kostnaden för skydd, inklusive nya muttrar, till ett rullriktverk 
med dimension Ø 3 – 5 mm. Ett ark perforerad plåt på 2 000 x 1 000 mm köper ESAB in för 
ca 500 kr. Det utnyttjas bäst om klippning av delarna till skyddet görs enligt bilaga 8.7 som 
täcker 7 kompletta skydd, vilket får beaktas redan då första skyddet klipps ut. Ett komplett 
skydd består av ett vertikalt skydd (skydd1), ett horisontellt skydd (skydd2) samt två 
skyddskanter (se bilaga 8.3 – 8.5). Materialkostnaden för plåten beräknades, med mycket god 
marginal, då 6 skydd utnyttjas per ark plåt (se bilaga 8.8) och resulterar i ca 80 kr per 
rullriktverk.  
 
Muttrarna tillverkas utifrån en sexkantstång med 22 mm i nyckelvidd som, enligt företaget, 
kostar ungefär 50 kr då 36 cm stång används, eftersom ett rullriktverk kräver 18 stycken 20 
mm höga muttrar. Övriga materialkostnader som gångjärn, skruvfäste, skruvar, brickor, 
svetsar mm. uppskattas till 50 kr. 
 
Arbetskostnaderna är beräknade på 400 kr/tim. Den största kostnaden är tillverkningen och 
monteringen av muttrarna som totalt tog 5 arbetstimmar och blir således 2 000 kr. 
Tillverknings- och monteringskostnaden för skyddet och skruvfästet är något mindre eftersom 
arbetstiden uppmättes till ca 4 timmar som motsvarar 1 600 kr. Kostnadskalkylen inkluderar 
även kostnader för dokumentering/administration, vilket uppskattas till 1 000 kr. 

Tabell 1. Kostnadskalkyl för komplett skydd, inklusive nya muttrar, till ett rullriktverk beräknat på ungefärliga 
belopp. 
Materialkostnader (kr)  

Perforerad plåt:  80
Sexkantstång:  50
Övrigt:  50
Summa materialkostnader:  180

  
Arbetskostnader (kr)  

Tillverkning och montering av skydd 
och skruvfäste:  

 
1 600

Tillverkning och montering av muttrar:  2 000
Summa arbetskostnader:  3 600

  
Kostnader för 
dokumentering/administration (kr): 

 
1 000

  
 Summa kostnader (kr):  4 780
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4 Resultat 
Resultatet visar och beskriver endast skydd till rullriktverk med tråddimension Ø 3 – 5 mm 
som totalt omfattar 5 rullriktverk. Samtliga bilder visualiserar lösningen med hjälp av 
SolidWorks som hanterat mönstrad genomskinlig plåt (föreställer sträckmetall), men som i 
verkligheten är fyrkantperforerad stålplåt med hålstorlek 10 mm och kvadratdelning 14 mm. I 
och med det verkar processens kontrollmöjligheter vara sämre än vad de egentligen är (se 
figur 9). 

 
Figur 9. Komplett skydd till rullriktverk. 

Prototypen blev robust, stryktålig och säker med hål som inga fingrar kommer igenom, då 
skyddets funktion är att skydda användaren mot rörliga delar på rullriktverket. Justering sker 
på liknande sätt som förut, men med hjälp av en mindre U-ringnyckel som passar de nya 
muttrarna.  
 
Istället för att ha ett avtagbart skydd som passar alla rullriktverk, tillverkas och monteras 
skydd på varje, vilket reducerar omställningstiden. Dessvärre måste skydden anpassas till 
respektive rullriktverk då deras dimension hos bl.a. plattor och riktrullar varierar. Därför 
fordras andra ritningar på skydd till rullriktverk med tråddimension 2,5 mm, 5 mm, 5,6 mm 
och 6 mm. 
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Två skydd placeras tätt intill riktrullarna, ett på varje platta. De fästs med gångjärn på varsin 
skyddskant för möjlighet att enkelt vinkla upp skydden vid t.ex. rengöring, service, reparation, 
byte eller smörjning av kullager (se figur 10). Skyddskanten är fastskruvad i plattan för att 
respektive skydd ska gå att ta bort helt.  

 
Figur 10. Gångjärn används för att enkelt vinkla upp skydden. 

Under drift ska skydden vara låsta med skruvar, vilket innebär att man måste ha verktyg 
(insexnyckel) för att öppna det. Då styrning av maskinen sker under kontrollerade former är 
det tillåtet att vinkla upp skyddet för att t.ex. trä tråden. Enligt kostnadskalkylen (se tabell 1) 
understiger ett komplett skydd med nya muttrar 5 000 kr, där arbetskostnaderna uppgår till ca 
75 % av totalkostnaden. Tillverkningskostnaderna, inklusive monteringskostnaderna, för 
endast muttrarna utgör drygt 40 % av totalkostnaden. 
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5 Slutsatser 
Det viktigaste vad gäller maskinskydd i det här fallet är att förhindra olyckor utan att 
maskinens prestanda påverkas, vilket bl.a. innebär att kvaliteten på stavarna inte ska 
försämras. Någon slags skyddsanordning måste finnas kring rullriktverket för att minska 
risken för skada, vilket bär med sig vissa nackdelar.  
 
En nackdel är att skyddet begränsar överblicken över produktionsprocessen en aning. För 
övrigt stör skyddet inte produktionen, med undantag då skyddet vid dimensionsbyte ibland 
måste öppnas för att tråden ska träs. Det är bra att skyddet inte påverkar justeringen av 
rullriktverket, vilket leder till att ställtiden förblir densamma. Visserligen krävs en 
grundinställning på grund av nya muttrar.  
 
Det konstruerade skyddet uppfyller de uppställda kraven. Prototypen bedöms vara robust och 
stryktålig då den tål krafter i form av hårda slag och stötar. Den skyddar personalen mot 
rullriktverkets rörliga delar och anses vara säker eftersom skyddet inte går att öppna utan 
verktyg. Dessutom uppskattas hålstorleken som tillräckligt liten att en persons mindre 
kroppsdelar, som t.ex. fingrar, inte kan tränga igenom skyddet. 
 
Tillverkningen av maskinskyddet är relativt billig, enkel och miljövänlig, precis som önskat. 
Att den är enkel innebär att tillverkningen dels kan ske med hjälp av utrustning och verktyg 
från en helt vanlig verkstad och dels inte kräver några avancerade förkunskaper hos 
hantverkaren. Varken tillverkningsmetoden eller materialet bedöms vara miljöfarligt. 
 
Arbetskostnaderna, inklusive monteringskostnaderna, är de största kostnaderna enligt 
kostnadskalkylen (tabell 1). Materialet är i det stora hela ingen stor kostnad, men köps ett ark 
perforerad plåt på 2 000 x 1 000 mm in, utnyttjas det bäst då flera skydd (max 7) tillverkas. 
Att specialtillverka muttrarna är en stor kostnad men nödvändig, eftersom de måste anpassas 
till både rullriktverket och skyddet. Värt att nämna är att kostnaden för ett skydd till ett 
rullriktverk bör vara försumbart jämfört med kostnaden för personskador. Bortsett från 
företagets frånvarokostnad och eventuella skadeersättningar kan individen få ett livslångt 
handikapp. 
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6 Förslag till fortsatt arbete samt upplysningar 
Förslag till fortsatt arbete är ritningar på skydd till rullriktverk för tråd i övriga dimensioner, 
dvs. 2,5 mm, 5 mm, 5,6 mm och 6 mm. Vid behov kan ytterligare skyddskanter komplettera 
skyddet, t.ex. på den tomma långsidan av vertikala plattan eller vid plattornas kortsidor. 
 
Kvadratdelningen hos den använda plåten kan möjligtvis minskas från 14 till 12 mm så länge 
hålstorleken på 10 mm är densamma. Den öppna arean blir då 70 % istället för 51 % [3]. 
Skyddets styrka och styvhet minskar en aning men hålarean ökar med nästan 20 
procentenheter, vilket betydligt förbättrar processöverblicken. 
 
Andra upplysningar är att när skyddet inte är stängt kan ett stoppkommando ges i form av en 
ljussignal. Även en säkerhetsbrytare kan monteras på skyddet/rullriktverket för att förhindra 
att rörliga delar startar då skyddet öppnas. Skyddet kan dessutom kompletteras med belysning 
för bättre kontroll av maskindelar som kullager, riktrullar mm. För att erhålla en noggrannare 
justering av muttrarna kan en gummiklubba användas för att försiktigt slå verktyget 
(handtaget). 
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Bilaga 8.1 Kravspecifikation 

PROJEKT 
Maskinskydd på rullriktverk 
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2007-04-27 
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Bilaga 8.2 Idéutvärdering 
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Krav/Funktion 
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 Uppfyllelsegrad 1 - 10 
Överblick över produktionsprocess 9 10 10 9       

Justeringsvänlig 8 6 7 10       

Kort ställtid 8 6 8 10       

Stöd för moduluppbyggnad 9 7 10 8       

Enkel att tillverka 9 6 10 8       

Enkel vidareutveckling av 
verktyg/justering 

10 7 6 9       

           

SUMMA 53 42 51 54       



Bilaga 8.3 Ritning – Vertikalt skydd 
 



Bilaga 8.4 Ritning – Horisontellt skydd 



Bilaga 8.5 Ritning – Skyddskant 



Bilaga 8.6 Ritning – Komplett skydd på rullriktverk 



Bilaga 8.7 Klippning av ark (perforerad plåt) – 7 skydd 
 

 
Figur 8.7. Klippning av ett ark perforerad plåt på 2 000 x 1 000 mm som täcker 7 kompletta skydd, där ett 
komplett skydd består av ett horisontellt skydd, ett vertikalt skydd samt 2 skyddskanter.



Bilaga 8.8 Klippning av ark (perforerad plåt) – 6 skydd 
 

 
Figur 8.8. Klippning av ett ark perforerad plåt på 2 000 x 1 000 mm som täcker 6 kompletta skydd, där ett 
komplett skydd består av ett horisontellt skydd, ett vertikalt skydd samt 2 skyddskanter. 


