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Sammanfattning  
 

Under vårterminen 2014 har projektet ”Investeringsförslag till slipstation för servicearbete av 

skruvmatare” genomförts i kursen examensarbete för högskoleingenjörsexamen i 

maskinteknik vid Karlstad Universitet. Arbetet utfördes tillsammans med uppdragsgivaren  

Fiber Workshop som är en serviceavdelning hos Valmet AB. Det är ett företag som främst 

arbetar med att konstruera och tillverka mjukpappersmaskiner. Skruvmataren är en detalj som, 

tidigt i massaindustrin, används för att mata fram, och klämma ur fukten ur träflis. 

Servicearbetet av skruvmataren består i största del av arbete på två större detaljer, nämligen 

matarskruven och skruvröret som matarskruven är monterad i. 

 

Projektets målsättning har varit att utvärdera ett servicearbete, i form av slipning på 

skruvmatare, ur en arbetsmiljömässig synpunkt. Sedan har ett ytterligare mål varit att ta fram 

förbättringar och investeringsförslag för processen kring servicearbetet. 

 

Arbetsmiljön som undersökts har främst varit risken för vibrationsskador i hand och arm, 

risken för ergonomiska belastningsbesvär och även en dammätning har utförts, med hjälp av 

Hans-Olov Karlsson från Clarahälsan. 

Resultatet från arbetsmiljöundersökningen tyder på att hand- och armvibrationerna som 

operatören utsätts för överskrider Arbetsmiljöverkets gränsvärden. När det gäller ergonomin 

så anses slipningen av skruvröret vara ett större problem än för matarskruven. Då skruvröret 

kräver att operatören står i en arbetsställning som kräver mer koncentration och högre 

precision än under arbetet av skruvmataren. Resultatet från dammätningen tyder på att det är 

godkända nivåer i luften under sliparbete och att den säkerhetsutrustning som operatören 

använder är fullt tillräcklig. Det har trots detta funnits ett önskemål hos uppdragsgivaren att 

hitta en lösning som hanterar dammet. 

 

De förbättringsförslag som tagits fram är dels ett antal tillbehör till slipmaskinen för att 

åtgärda problemen med vibrationsskador och damm bildningen. Möjligheterna att kringgå 

sliparbetet för skruvröret helt och hållet har undersökts, det finns möjligheter att börja fräsa 

skruvröret i samband med att det svarvas, då den svarvmaskinen har drivet verktyg.  Det som 

krävs för att börja fräsa skruvröret istället för slipning är en verktygsarm till maskinen, denna 

verktygsarm har modellerats och slutkonstruerats i detta projekt. 
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Abstract 
 

The project ”Investment proposal for grinding station for service work of screw feeders” has 

been performed during the spring semester 2014 for the course Bachelor’s thesis for degree of  

Bachelor of science in machine engineering at Karlstad’s University. The project has been 

performed in cooperation with Fiber Workshop which is a service department in the company 

Valmet AB. Valmet AB is a company that develops and manufacture soft paper tissue 

machines. The screw feeder is a part that is used to feed, and squeeze out the water out of 

woodchips. The service work of the screw feeder mostly consists of service work on two 

major parts, namely the feeder screw and the split pipe, which the feeder screw is mounted in. 

 

The purpose of the project was to evaluate the service work, namely the grinding in a working 

environment point of view. Another goal of the project was to present some improvements for 

this process. 

 

The working environment which has been evaluated is primarily the risk of vibration damage 

in arm and hand, the risk of ergonomic musculoskeletal disorders and even a dust 

measurement has been performed, with the help of Hans-Olov Karlsson from the company 

Clarahälsan. 

The result from the working environment survey suggests that the operator exceed the work 

environment limits in regards to the risk of suffering damages from vibrations in the hand and 

arm. The grinding work of the split pipe is considered to be a bigger problem in regards to 

ergonomics than the grinding on the feeder screw. The split pipe requires the operator to stand 

in a posture that takes more concentration and precision than for the feeder screw. The results 

from the dust measurements indicate that the levels of dust in the air, during the grinding, are 

within the approved limits. The safety equipment used by the operator is adequate, there has 

however been a desire of the client to find a solution that manages the dust. 

 

One of the improvement proposals consists mainly of a number of accessories for the grinder 

to help improve the problems with vibration and the dust. The possibilities to circumvent the 

grinding work for the screw pipe altogether have been examined. It is possible to begin to mill 

the screw pipe in the lathe, which has a powered tool. For it to be possible to mill the split 

pipe instead of grinding, the lathe machine is in need of an extension arm, to be able to reach 

down the whole split pipe. This arm has been designed and developed in this project. 
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1. Inledning 
 

Examensarbetet har utförts på Fiber Workshop som är en tillverkningsenhet inom Valmet AB. 

Fiber Workshop är lokaliserat i Karlstad med inriktning på tillverkning och service av 

avancerade, och ofta mycket stora produkter, för cellulosaindustrin med världsomspännande 

täckning. 

Arbetsmiljöaktiviteter har med tiden blivit fler och allt viktigare i verksamheten. Ett område 

som har hamnat i fokus är slipningsarbete vid service av skruvmatare, en detalj som tidigt i 

papper- och massaprocessen matar fram träflis och således nöts ner med tiden. Det är ett 

arbete som är dåligt anpassat ur en ergonomisk synpunkt, det är tidsödande och skapar en 

dammig arbetsmiljö. Sliparbetet tar i dagsläget för en genomsnittlig matarskruv 8-10 timmar 

och lika lång tid för skruvrören.  

 

 
Figur 1. Dagens slipstation med monterad matarskruv. 

 

Målet med projektet är att dels undersöka slipstationen ur en arbetsmiljösynpunkt. Samt att ta 

fram ett antal förslag till en ny slipstation för slipning av skruvmatare som främst är bättre ur 

en arbetsmiljömässig synpunkt än vad nuvarande process är. Till de här förslagen skall även 

kostnaden för investeringarna och leverantörsnätverk bifogas. 

 
Projektets uppdragsgivare är Valmet AB och det utförs av Alexander Ekberg via Karlstad 

Universitet. Handledare på Valmet är Brian Folkesson, handledare på Karlstad Universitet är 

Anders Gåård och examinator är Nils Hallbäck.  

Examensarbetet är slutmomentet i maskiningenjörsutbildningen vid Karlstad universitet under 

fakulteten hälsa, natur- och teknikvetenskap och det omfattar 22,5 HP.  

 

Metoder som använts under projektet är dels produktutvecklingsprocessen så som den är 

beskriven i Johannesson et al. (2004). En litteraturstudie angående arbetsmiljö har utförts, 

sedan har även modellering och slutkonstruktion gjorts via CAD-programmet ProEngineer. 

Under modelleringen har även beräkningar för egenfrekvens och skruvförband utförts.  

 



 
 

 

- 6 - 

2. Material och metoder 
 

2.1  Nulägesbeskrivning 

Skruvmataren används oftast tidigt i processen för massaindustrin, allra främst i den 

mekaniska massframtagningen. Samma utrustning används även inom vissa andra industrier 

som till exempel tillverkar spånskivor. Dess uppgift är trycka ur vattnet ur träflisen så att den 

blir torr och bättre lämpad för fortsatt bearbetning. Träflisen matas från vänster (se figur 1.) 

mot pluggröret, vid pluggröret bildar trämassan en plugg som hjälper till att täta då systemet 

efter pluggröret ofta är trycksatt. 

I det här projektet är det slipningsarbetet efter svetsning på både skruvrör och matarskruv som 

har behandlats. Skruvmatarna kommer i en stor mängd olika utföranden med både höger och 

vänstergängning, olika utförande på gängor i både skruvrör och matarskruv och en mängd 

olika storlekar. De vanligaste modellerna varierar mellan en längd på 1700-3200mm, diameter 

⌀200-⌀500mm sedan finns det vissa mer ovanliga modeller som kan vara både mindre och 

större.  

 

 
Figur 2. Bild över hur skruvmataren är monterad. 

 

När skruvmataren kommer in till Fiber Workshop för servicearbete så går den igenom ett 

antal olika moment innan den kan skickas tillbaka till kunden. Skruvmatarna kommer in på 

service då gängorna på dem nötts ner och spannet mellan skruv och rör har blivit för stort för 

att effektivt mata fram träflisen. Det utförs servicearbete på både matarskruv och skruvrör, då 

de båda slits. 

 

Matarskruven 

 

Det första matarskruven går igenom är en inspektion, där operatören mäter hur mycket det är 

som nötts ner och undersöker var på skruven slitaget skett. Matarskruven inspekteras även 

efter sprickor med penetrant provning. 

 

Sedan svetsas det på nytt material längs flänsarna och ofta på andra ställen som t.ex. längs 

fram i nosen på skruven där det ofta är mycket slitage. Detta svarvas sedan ned till 

ursprungsdiametern i en CNC-styrd horisontalsvarv (Computer Numerical Control). Sedan 
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slipas det överblivna svetsmaterialet på kanterna av gängorna och på andra ställen bort med 

en tryckluftsdriven handhållen slipmaskin för att få till en slät yta och skarpa kanter. Det är 

slipningen som anses vara det största problemet just nu då det är en tidsödande process som 

inte är vidare uppskattad hos operatören. Slipningsarbetet är enformigt, dammigt och 

innefattar en dålig arbetsställning. Slipningen tar i många fall ca 8 timmar för en 

genomsnittligt sliten skruv. För fall där det krävts mycket svetsning kan sliparbetet ta upp till 

14 timmar.  

 

  
Figur 3. Matarskruv före och efter slipning. 

 

Vissa matarskruvar som kommer in är ytbehandlade med en hård kobolt/krom legering vid 

namn Stellite. Denna är olämplig att svetsa på och då krävs det att Stelliten slipas bort innan 

svetsning. För att undersöka om matarskruven är behandlad med Stellite så används en 

handhållen XRF-analys. 

 

Svetsningen över gängorna utförs av en MIG (Metal Inert Gas) svetsrobot som lägger på flera 

lager över gängorna, där varje lager bygger 2-3mm och antalet lager som läggs på är efter 

behov, ofta är spetsen sliten och även där svetsas det med roboten. Det är ofta slitage mellan 

spetsen och gängorna på skruvmataren och då behöver de svetsa på nytt material även där, 

detta görs oftast för hand där det är komplicerad geometri på detaljen. I de allra flesta fall är 

den schemalagda tiden för svetsningen 24 timmar, vid en grovt sliten matarskruv kan 

svetsningen ta upp till 40 timmar. 

 

Utrustningen som används under processen idag är: 

 Arbetsbord, kapacitet 2 ton 

 Penetrant provning (sprickindikering) 

 Travers, kapacitet 2 ton 

 Diverse mätinstrument 

 Horisontell lägesställare med tillhörande stöd, kapacitet 2 ton 

 MIG/MAG svetsrobot 

 Horisontalsvarv, kapacitet 2 ton 

 Tryckluftsdriven slipmaskin 
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Skruvrör 

 

Skruvröret går även det igenom en inspektion i samband med att servicearbetet påbörjas. 

Sedan pluggas de små hålen runt skruvröret igen med hjälp av metallplugg innan dess att 

svetsningen påbörjas. Svetsning sker mestadels halvautomatiskt med hjälp av svetsrobot, 

vissa områden som kan vara svåra att komma åt svetsas för hand. Svetsningen som sker på 

skruvröret är omfattande, nästan alla ytor på insidan av röret täcks med svetsmaterial. Efter 

det att svetsningen gjorts så sätts skruvröret in, hopmonterat i en CNC-styrd vertikalsvarv där 

öppningen svarvas till rätt innerdiameter. Efter det monters skruvröret in i en fräs för att 

pluggarna som satts in i hålen ska borras ur och detta är det sista steget innan slipningen. 

Slipningsarbetet som sker görs för att få till spåren och brytkanten som går längsmed insidan 

på skruvröret (se figur 4). 

 

  
Figur 4. Skruvrör efter svetsning samt efter slipning och svarvning. 

 

Likt sliparbetet på matarskruven så är det även för skruvröret ett arbete som tar lång tid, ca 8 

timmar för ett genomsnittligt slitet skruvrör och det är ett slitsamt arbete för operatören. 

 

Utrustning som används under servicearbetet på skruvrör: 

 Arbetsbord, kapacitet 2 ton 

 Penetrant provning (sprickindikering) 

 Travers, kapacitet 2 ton 

 Diverse mätinstrument 

 Horisontell lägesställare, kapacitet 1ton 

 MIG/MAG svetsrobot 

 Vertikalfräs 

 CNC-styrd vertikalsvarv, kapacitet 2 ton 

 Tryckluftsdriven slipmaskin 
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Operatören använder sig även av grundläggande skyddsutrustning såsom skyddskläder, 

skyddsglasögon, hörselskydd och friskluftsmask. 

 

 

2.2 Produktutvecklingsprocessen 

 

Detta projekt har genomförts enligt produktvecklingsprocessen som finns beskriven i 

Johannesson et al. (2004). Produktutvecklingsprocessen består av ett antal olika metoder som 

lämpar sig väl till projekt där en ny produkt antingen ska utvecklas eller förbättras, vilket gjort 

det till en bra metod i detta projekt då det handlar både om att utveckla och förbättra en ny 

lösning. Målsättningen med den här metoden är att på ett systematiskt sätt få fram många 

olika konceptförslag som sedan kan utvärderas och vidareutvecklas. 

Produktutvecklingsprocessen består av ett antal olika faser från förstudie till slutanpassning av 

produkten. I det här projektet har metoden använts precis som Johanneson et al. beskriver den, 

störst fokus har dock lagts på konceptgenereringsfasen då målsättningen med projektet har 

varit att presentera ett antal olika förbättringsförslag till uppdragsgivaren. 

 

 
Figur 5. Produktutvecklingsprocessens olika faser. 

 

 

De olika faserna är alla ett steg i produktutvecklingens process som slutligen leder till en 

färdig produkt. I en förstudie görs en förutsättningslös problemanalys och bakgrundsmaterial 

tas fram för att kunna belysa problemet på ett så allsidigt sätt som möjligt. I 

produktspcifikationsfasen är uppgiften att upprätta en specifikation av vad som skall 

åstadkommas i produktutvecklingsprocessen. Projektet specificeras genom en plan där mål 

och syfte tas fram. Detta leder sedan till att en kravspecifikation tas fram och denna används 

som utgångspunkt vid senare sökning av lösningar och som referens vid utvärdering av 

lösningar. 

 

Konceptgeneringsfasen bygger vidare på den kravspecifikation och det som tagits reda på 

under förstudie samt produktspecifikationen. Målet med konceptgenereringsfasen är att få 

fram så många lösningsförslag som möjligt. För att lättare finna en större mängd lösningar så 

görs problemformuleringen om till en mer abstrakt och lösningsoberoende form, i denna fas 

kan det vara lämpligt att ta fram en funktionsanalys. En uppdelning i delfunktioner gör det 

lättare ta fram dellösningar som sedan kan kombineras till totallösningar. Under konceptvalet 

så skall de koncept som genererats utvärderas efter i vilken utsträckning de uppfyller kraven 

från kravspecifikationen och funktionsanalysen. Koncepten vägs mot varandra och 

utvärderingen sker i tre steg med hjälp av olika stödmetoder, eliminering av dåliga lösningar, 

beslutsmatriser och kriteria viktmetod.  
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2.3  Produktspecificering 

 

Under produktspecificeringsfasen så är ändamålet att specificera vad som skall åstadkommas 

och det ligger till underlag vid utveckling samt utvärdering.  

 

Syftet med produktspecificeringen är bland annat att konkretisera problemformuleringen, 

säkerställa att hänsyn tas till alla intressenter och att stödja sökning av lösningsalternativ. 

Detta görs med hjälp av verktygen Olssons checklista och kriteriamatris för att på ett 

systematiskt sätt få med alla livscykelfaster, intressenter och aspekter i projektet. I Olssons 

kriteriamatris ställs dessa sedan upp mot varandra för att lättare kunna söka vilka krav som 

skall ställas upp i kravspecifikationen. Som underlag för detta ligger nulägeanalysen, se 

kapitel 2.1. 

 

I samband med att kravspecifikationen görs så definieras produktens huvudfunktion och de 

funktionella samt begränsande kriterierna ställs upp. Dessa definieras antingen som krav eller 

önskemål där de viktas från skala 1 till 5. Kriterierna skall vara lösningsoberoende, entydiga, 

kompletta, mätbara och unika på ett sätt som inte begränsar lösningen. Återkoppling sker med 

uppdragsgivare för godkännande. 

 

 

2.4  Konceptgenerering 

 

I konceptgenereringsfasen har olika lösningsförslag som uppfyller produktspecifikationens 

kriterier tagits fram med hjälp av vissa metoder och systematik. I konceptgenereringsfasen 

delades slipstationens olika funktioner upp i delfunktioner. Detta gjordes för att på så vis 

lättare kunna hitta olika lösningar till varje problem. 

 

En systematisk lösningssökning genomförs i följande steg: 

1. Formulera problemet i en bredare, abstrakt, lösningsneutral form 

2. Gör funktionsanalys med uppdelning av produktfunktionen i delfunktioner 

3. Sök lösningar till delfunktionerna 

4. Kombinera dellösningsalternativ till totallösningsalternativ 

5. Sortera ut potentiellt godtagbara totallösningskandidater  

 

Dessa punkter användes som vägledning för konceptgenereringsarbetet. För att omformulera 

problemet så användes det underlag som togs fram i undersökningen kring lagar & regler för 

arbetsmiljö och nulägesbeskrivningen (se sid 5).  

 

Slipstationens olika funktioner och de områden som behöver förbättras delades upp i 

delfunktioner i en funktionsanalys, där dellösningsalternativ sedan togs fram med hjälp av 

diskussion med uppdragsgivaren. Funktionsanalysen i det här projektet skiljer sig något från 

de som ställs upp i ett traditionellt produktutvecklingsprojekt, då det här projektet redan har 

en färdig process så är det främst processens problemområden som använts som 

delfunktioner. Även en något bredare delfunktion ställdes upp för att få funktionsanalysen så 

lösningsoberoende som möjligt och på så vis öppna upp för helt nya lösningar och 

tillvägagångssätt för avverkningen av svetsmaterial på skruvmataren. Utifrån 

funktionsanalysen så ställdes en morfologisk matris upp där dellösningarna kombineras till ett 

antal olika totallösningar. 
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2.5 Konceptval 

 

Konceptvalet utfördes med hjälp av verktygen Pahl & Beitz elimineringsmatris samt relativ 

beslutsmatris enligt Pugh (Johannesson et al. 2004). Konceptvalet är en utvärdering av de 

koncept som genererats i konceptfasen och innebär att varje alternativ skall analyseras med 

avsikten att bestämma dess värde och kvalitet i förhållande till de krav och önskemål som 

formulerats i kravspecifikationen. 

 

 

2.6 Lagar & regler för arbetsmiljö 

 

Då syftet med projektet har varit att ta fram förbättringar för nuvarande slipstation, 

undersöktes det vad lagarna säger om nuvarande arbetssituation för att se ifall det är något 

som måste åtgärdas och även för att se vilka nivåer de nya förslagen måste hålla sig under när 

det gäller dammpartiklar och vibrationsnivå. Ljudnivå är inget som lades fokus på då det 

redan finns krav på att använda hörselskydd i lokalen på grund av andra högljudda maskiner 

och processer. Det har dock varit ett önskemål att lyckas hitta en lösning som inte överskrider 

de redan existerande ljudnivåerna. Även operatörens arbetsställning har undersökts ur en 

ergonomisk synpunkt. 

 

 

2.6.1  Vibrationer 
 

En ständig fara under arbete med vibrerande maskiner är risken att råka ut för 

vibrationsskador. Under slipningsarbetet på skruvmataren så bedömdes situationen att den 

största risken ligger i hand- och armvibrationer. Helkroppsvibrationer har inte behandlats.  

 

Hand- och armvibrationer förekommer vanligtvis i samband med arbete med vibrerande 

maskiner och verktyg som stöds av handen, såsom t.ex. mejselhammare, skruvdragare och 

slipmaskiner. Utsätts en person för vibrationer under en längre tid så uppstår risk för både 

tillfälliga och bestående skador och besvär. De tillfälliga besvären från hand- och 

armvibrationer består vanligtvis utav köldkänsla, domningar och nedsatt känsel i händerna. 

Detta är något som kan öka risken för olycksfall. 

 

Bestående skador som kan drabba operatören är Raynauds sjukdom, även känt som Vita 

fingrar som yttrar sig i anfall av blekhet i fingrar och ger i samband med detta nedsatt känsel.  

Hand- och armvibrationer kan även ge upphov till nerv- och muskelpåverkan samt skador på 

leder, ligament (bindvävnader) och nerver. Detta kan yttra sig som domningar och stickningar 

i händer och kan även medföra nedsatt känsel. 

 

För att uppskatta hur skadliga vibrationerna från ett verktyg är för operatören så mäts 

accelerationsamplituden hos verktyget i m/s
2
 och även hur lång tid personen exponeras för 

vibrationerna. Arbetsmiljöverket har satt upp nivåer för vilken daglig vibrationsexponering 

som är tillåten, dels ett gränsvärde som enligt lag inte får överskridas och ett insatsvärde som 

får överskridas men innebär krav på insatser från arbetsgivaren om det överskrids 

(Arbetsmiljöverket 2005a). 
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Tabell 1. Insats- och gränsvärden för vibrationer. (Arbetsmiljöverket 2005a) 

Insatsvärde 

Hand- och armvibrationer 2,5m/s² 

Helkroppsvibrationer 0,5m/s² 

  Gränsvärde 

Hand- och armvibrationer 5,0m/s² 

Helkroppsvibrationer 1,1m/s² 

 

Ett enkelt sätt att uppskatta det dagliga exponeringsvärdet för vibrationer är att använda sig av 

den så kallade poängmetoden. För att ta reda på om insats- eller gränsvärdet överskrids 

behövs accelerationsamplituden hos verktyget vara känt, samt hur länge det används. 

Används flera olika verktyg på en dag så summeras bara poäng från de två fallen. Gränsvärdet 

per arbetsdag är 400 poäng och insatsvärdet 100 poäng (Arbetsmiljöverket 2014). 

 

 
Figur 6. Poängmetodens värden (Arbetsmiljöverket 2014) . 
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2.6.2  Dammnivå 

 

För att kunna utvärdera nuvarande arbetssituation så har lagar och regler för luftföroreningar 

undersökts, även en exponeringsmätning har utförts i fabriken. När slipningen utförs så sker 

den inom fabriken bakom två meter höga skiljeväggar utan någon typ av utsug. Därför finns 

det risk för att dammpartiklarna som uppkommer vid slipningen sprider sig i fabriken och 

påverkar hälsan hos personalen. Vilka ämnen som mättes upp diskuterades fram med 

handledare på Valmet och arbetsmiljöingenjör Hans-Olov Karlsson som utförde mätningen. 

De ämnen som uppmätts och deras tillåtna nivåer ses i tabell 2. Exponeringsmätningen 

utfördes på både svets- och slipmomentet vid två olika mätpunkter, dels hos operatörens 

andningszon samt utanför avgränsningen för att se hur mycket av föroreningarna som 

kommer förbi avgränsningarna.  

 
Tabell 2. Tillåtna nivåer för olika metaller i luften. Arbetsmiljöverket (2005b) 

Ämne 

Nivågränsvärde 

(NGV) 

Takgränsvärde 

(TGV) 

Korttidsvärde 

(KTV) Anm. 

  ppm mg/m³ ppm mg/m³ ppm mg/m³   

Järnoxid (som Fe)               

 -respirabelt damm - 3,5 - - - -   

Krom (VI)-

föreningar (som Cr)               

 -totaldamm - 0,005 - - - 0,015 C, S 

Mangan och oorg. 

Föreningar (som Mn)               

 -totaldamm - 0,2 - - - -   

 -respirabelt damm - 0,1 - - - -   

Nickel               

 -totaldamm - 0,5 - - - - S 

 

Definitioner: 

Exponeringsmätning  Mätning av halten av ett ämne i inandningsluften, oftast med 

personburen utrustning. 

 

Nivågränsvärde Hygieniskt gränsvärde för exponering under en arbetsdag. 

 

Takgränsvärde Hygieniskt gränsvärde för exponering under en referensperiod av 5 

minuter. 

 

Korttidsvärde Ett rekommenderat värde som utgörs av ett tidsvägt medelvärde 

för exponering under en referensperiod av 15 minuter. 

 

Anmärkningar: 

C = Ämnet är cancerframkallande 

S = Ämnet är sensibiliserande  Arbetsmiljöverket (2005b). 

 

För resultat över dammätningen, se bilaga 3 
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2.6.3  Ergonomi 
 

Ergonomi är läran om hur arbetsredskap och arbetsmiljö påverkar människan. Det handlar om 

hur arbetssituationen och arbetsplatsen ska se ut rent tekniskt för att inte slita på kroppen i 

onödan. Exempel på detta är arbetsställning, arbetshöjd, ljud och ljus. Skador från en dålig 

ergonomisk ställning kallas för belastningsskador och är ett av de vanligaste 

arbetsmiljöproblemen idag. Belastningsskador uppstår ofta i samband med tunga lyft, 

upprepade rörelser och obekväma arbetsställningar, högt tempo och stress kan även det bidra 

till värk och ont i kroppen. Då området kring ergonomi behandlar allt från hårt fysiskt arbete 

till kontorsmiljö så har det som är relevant för det här projektet sållats ut från 

arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

 

Några definitioner kring ergonomi och ergonomiska problem - Arbetsmiljöverket (2012): 

 

Belastningsbesvär Besvär i rörelseorganen, dvs. alla former av ohälsa i 

rörelseorganen som kan ha samband med förhållanden i arbetet. 

Besvären kan ha orsakats av arbetet eller något annat, men 

förvärras av arbetet. I begreppet ingår allt ifrån lätta, övergående 

besvär till livslånga skador. Muskuloskeletala besvär är synonymt 

med belastningsbesvär. 

 

Belastningsergonomi Den del av det större begreppet ergonomi som behandlar hur 

belastningar i arbetet påverkar rörelseorganen. 

 

Repetitivt arbete Arbete som innebär att man upprepar liknande arbetsrörelser om 

och om igen. Tiden för varje arbetsmoment är kort och rörelserna 

sker i sådan omfattning att arbetstagaren kan drabbas av besvär i 

rörelseorganen. 

 

Rörelseorganen De kroppsdelar och de strukturer (muskler, senor, skelett, brosk, 

ledband samt nerver) som gör at kroppen intar olika ställningar 

och rör på sig. 

 

Enligt Arbetsmiljöverket så skall arbetsställningar och arbetsrörelser utformas så långt det är 

praktiskt möjligt så att arbetstagarna kan använda arbetsställningar och arbetsrörelser som är 

gynnsamma för kroppen. Långvariga och ofta återkommande arbeten med böjd eller vriden 

bål, liksom arbete med händerna över axelhöjd eller under knähöjd bör undvikas. 

 

Angående repetivt arbete så skriver Arbetsmiljöverket att arbetsgivaren ska se till att det 

normalt inte förekommer arbete som är repetivt, starkt styrt eller bundet. Om ett sådant arbete 

ändå måste utföras på grund av särskilda omständigheter så ska arbetsgivaren förebygga 

riskerna för ohälsa och olycksfall till följd av hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar. 

Förebyggande arbete kan innebära att det t.ex. införs variation i arbetet, till exempel genom 

arbetsväxling, arbetsutvidgning eller pauser. 

 

När arbetssituationen undersöks ur en ergonomisk synpunkt så behöver personen som gör 

undersökningen identifiera ett antal fysiska belastningar: 

 Enstaka höga belastningar 

 Upprepade måttliga belastningar 

 Statiskt muskelarbete 
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 Ensidig belastning 

 Mycket låg belastning 

 

För att på ett enkelt och systematiskt sätt kunna bedöma belastningsergonomin i ett visst 

arbete så har Arbetsmiljöverket tagit fram modeller för att bedöma risker för besvär i 

rörelseorganen vid arbetsställningar, manuell hantering och repetivt arbete. Dessa modeller är 

något förenklade och skall därför inte användas som exakta gränsvärden, de är däremot en bra 

vägledning för ett praktiskt förändringsarbete. Alla modeller utgår från ett fullt arbetsskift. 

 

 
Figur 7. Beskrivning för hur varje område från modellerna ska behandlas. Arbetsmiljöverket (2012). 
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Figur 8. Modell för bedömning av sittande, stående och gående arbetsställningar. Arbetsmiljöverket (2012). 
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Figur 9. Modell för att identifiera och bedöma repetivt arbete. Arbetsmiljöverket (2012). 

 

 

Några faktorer som förvärrar risken för belastningsskador är om arbetet ställer höga krav på 

kraftutveckling, precision eller hastighet i rörelserna.  

I modellen för repetivt arbete så är arbetscykeln den viktigaste faktorn, ligger den i rött 

område så skall arbetet bedömas som repetivt. Det är något som är skadligt och bör åtgärdas 

så fort som möjligt. Om en eller flera övriga faktorer ligger i rött eller gult område är arbetet 

olämpligt och åtgärder bör vidtas.  

 

2.7 Modellering 

 

Som ett av lösningsförslagen till det här projektet så har en förlägningsarm, till en 

vertikalsvarv med drivet verktyget, modellerats och konstruerats. Modellering har gjorts i 

programmet ProEngineer. Vid dimensionering av modellen så ligger främst 

bakgrundsmaterialet från ett tidigare projekt som grund. Möjligheterna att tillverka en sådan 

arm har tidigare undersökts där ett designförslag på verktygsarmens utförande togs fram.  
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2.8  Beräkningar 

 

Till verktygsarmen som konstruerats i projektet så har egenfrekvensen, åtdragningsmomentet 

för skruvförbanden och belastningar samt livslängd på rullager undersökts. 

 

Formler för beräkning av egenfrekvens: 

 

      √
  

    
                                    

  

   
    

 
                                         

 

Formler för beräkning av dragspänning och åtdragningsmoment för skruvförband: 

 

                                         

 

                                              
 

                                             

 
Formel för uppskattning av belastning på lager: 

 

      
      

     
                                

 

 
Tabell 3. Olika beteckningar till ekvation 2.1-2.6. 

 Beteckningar 

 cr Kritiskt varvtal 

 Densitet 

I Yttröghetsmoment 

d Dragspänning i N/mm
2 

Kp Korrektionsfaktor fås ur diagram 

  Nyttjandegrad 

Rel Sträckgräns i N/mm
2
 

Ff Förspänningskraft i N 

As Spänningsarea i mm
2
 

Mv Vridmoment i Nm 

Ks Korrektionsfaktor 

Kg Korrektionsfaktor 

P Stigning i mm 

dm Skruvens medeldiameter i mm 

g Friktionskoefficient i gängornas kontaktytor 

a Friktionskoefficient i anliggningsplanets kontaktytor 

Da Anliggningsdiametern i mm (Ds+Dh)/2 
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3. Resultat 
 

3.1  Vibrationer 

 

Under slipningsarbetet av matarskruven och skruvröret så används en tryckluftsdriven 

handhållen slipmaskin av märket Uruy, modell UAG-50SBL-120. Den här slipmaskinen har 

enligt tabell 2 en accelerationsamplitud på 4.1m/s
2 
med en osäkerhet på 1.2m/s

2
.  

 
Tabell 4. Ljudnivå och accelerationsamplitud över Uruys slipmaskiner (Uruy 2014) 

 
 

För en genomsnittligt sliten skruv brukar den schemalagda tiden för slipningsarbetet vara 8 

timmar. När slipningsarbetet väl är igång så är en stor del av detta ingreppstid. En 

genomsnittlig uppskattning är att ca 6 timmar av detta är ingreppstid. För att bedöma risken 

för vibrationsskador i detta fall har poängmetoden använts.  

När accelerationsamplitudens osäkerhet tas i beaktning fås 3 olika värden enligt 

poängmetoden: ett extremfall där högsta accelerationsamplituden används, ett medianfall där 

ingen osäkerhet är med och ett minimifall där lägsta totalvärdet använts. 

 
Tabell 5. Poäng enligt poängmetoden för vibrationer (se figur 4, sid 9). 

Accelerationsamplitud Tid Poäng 

5,3m/s² 6h 300-363 

4,1m/s² 6h 192-243 

2,9m/s² 6h 75-108 

 

 

3.2  Ergonomi 

 

För att utvärdera arbetsställningen under sliparbetet ur en ergonomisk synpunkt på ett  så 

objektivt sätt som möjligt så har Arbetsmiljöverkets modeller för belastningsergonomi 

använts (se figur 7-9, sid 14-15). Arbetsställningen som utvärderats är den som går att se hos 

de båda operatörerna i figur 10.  
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Figur 10. Arbetsställning under sliparbete av skruvmatare och skruvrör. 

  

I figuren går det se att de båda operatörerna står framåtlutade med böjd och något vriden bål, 

även nacken är framåtlutad, något böjd och vriden, detta är något som skall undvikas i längre 

perioder enligt modellen.  

 

För bedömning över huruvida arbetet ligger i riskzon för repetivt arbete så ställdes modellen 

upp och lämplig faktor valdes efter det som passade bäst in på arbetssituationen, enligt tabell 

6. 

 
Tabell 6. Bedömning enligt modellen för repetivt arbete. 

Arbetscykel Arbetscykeln upprepas flera 

gånger i minuten under minst 

halva arbetsskiftet. 

Arbetsställningar och 

rörelser 
Begränsade möjligheter att ändra 

arbetsställningar och 

arbetsrörelser. 

Handlingsutrymme 
Arbetet är delvis styrt av annat 

eller andra. Begränsade 

möjligheter att påverka hur 

arbetsuppgiften utförs. 

Arbetsinnehåll 

Upplärning/Kompetenskrav 
Arbetstagaren utför flera 

uppgifter i en produktionsprocess. 

Arbetsväxling kan förekomma. 

Upplärning för flera områden. 
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3.3  Produktspecificering 

 

Huvudfunktionen med slipstationen är att slipa bort det överblivna svetsmaterialet från 

skruvmatare. De krav som ställs på lösningen är att det ska ske under bra arbetsförhållanden 

där operatör ska kunna utföra arbetet utan att oroa sig för konsekvenser för sin hälsa eller sitt 

välmående.  

Checklistan som ställdes upp för att få med livscykelfaserna och alla inblandade intressenter 

samt aspekter presenteras i tabell 7. 

 
Tabell 7. Cheklista 

Livscykelfaser Intressenter Aspekter 

Utveckling Kunder Funktion 

Tillverkning Lagkrav Prestanda 

Kontroll Standarder Miljö 

Användning Operatör Säkerhet 

Underhåll Serviceorganisation Ergonomi 

Eliminering Tillverkningsorganisation (leverantör) Ekonomi 

 

Tabell 8 visar kriteriamatrisen med inverkande livscykelfaster och aspekter. 

 
Tabell 8. Kriteriamatris 

Aspekter 
Process Miljö Människa Ekonomi 

Livscykelfas 

Alstring (Utveckling, 

konstruktion, m m) 
1.1 1.2 1.3 1.4 

Framställning (Tillverkning, 

montering, kontroll lagring, m 

m) 

2.1 2.2 2.3 2.4 

Avyttring (försäljning, 

distribution, m m) 
3.1 3.2 3.3 3.4 

Brukning (Installation, 

användning, underhåll, m m) 
4.1 4.2 4.3 4.4 

Eliminering (Borttransport, 

återvinning, förstöring, m m) 
5.1 5.2 5.3 5.4 

 

Med hjälp av kriteriamatrisen formulerades och sammanställdes sedan relevanta och 

lösningsoberoende kriterier till förbättringar för slipstationen. Kravspecifikationen består av 9 

krav och 8 viktade önskemål. 
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Tabell 9. Kravspecifikationens ingående krav. 

Kriteria 

nr. 
Cell Kriterium 

Krav=k Fkn=F 
Mätbar enhet 

Ö.mål=Ö Begr=B 

1 1.1  
Skall konstrueras efter 

slipprocessens behov 
K F   

2 1.3 
Skall uppfylla lagar och regler från 

AV 
K B   

3 1.3 
Nödvändig säkerhetsutrustning 

skall minimera risken för olyckor 
      

4 1.4 Lågt inköpspris Ö, 5 B Sek 

5 2.1 Lättmonterat Ö, 2 F Tid & Sek 

6 2.3 
Montering och installation skall ske 

inom ramarna för AV 
K B   

7 2.3 Låg damm spridning i lokalen K B   

8 3.2 Så närtillverkat som möjligt Ö, 1 B CO2 

9 4.1 Processen skall alstra få avvikelser K F w 

10 4.2 
Processen skall ha låg 

miljöpåverkan 
Ö, 5 B Energi 

11 4.2 Driftsäker K F   

12 4.3 

Processen skall binda upp mindre 

tid hos operatören än dagens 

process 

K B Tid 

13 4.3 Underhållsarbete skall gå enkelt Ö, 5 B Tid & Sek 

14 4.3 
Reducera vibrationsexponeringen 

hos operatören 
K B 

Enligt 

poängmetoden 

15 4.3 
Ergonomin kring processen ska tas i 

åtanke 
K B   

16 4.3 Användarvänlig K B   

17 4.4 
Processen skall förbruka billiga 

förslitningsvaror 
Ö, 5 F Sek 

 

 

3.4 Konceptgenerering 

 

Då det här är ett arbetsmiljöproblem så är det främst problem inom detta område som ställts 

upp som delfunktioner i funktionsanalysen, då dessa problem har prioriterats. Dellösningarna 

har ställts upp i en lösningsoberoende form och lösningarna som tagits fram är relativt 

allmänna och öppnar upp för att hitta mer specifika lösningar till problemet. 

Funktionsanalysen går att se i tabell 10.  
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Tabell 10. Funktionsanalys med delfunktioner och dellösningsalternativ (Johannesson et al. 2004). 

Delfunktion Dellösning       

1.  

Avverkning av 

material 

1.1  

Manuell slipning 

1.2  

Halvautomatisk 

slipning 

1.3  

Helautomatisk 

slipning 

1.4  

CNC-styrd 

svarvning/fräsning 

2.  

Reducering av 

vibrationsexponering 

hos operatör 

2.1 

Vibrationsdämpande 

utrustning till 

operatör 

2.2 

Vibrationsdämpande 

utrustning till 

slipmaskin 

2.3  

Slipmaskin med 

lägre 

vibrationsamplitud 

  

3.  

Reducering av 

damm i lokalen 

3.1  

Industri utsug 

3.2  

Stäng in slipningen 

3.3  

Utsug på verktyg 

  

  

4.  

Förbättrad 

arbetsställning 

4.1  

Lägesställare 

4.2  

Arbetsrotation 

    

    

 

Kommentarer till funktionsanalysen: 

1.1 Manuell slipning – Det här är hur det utförs idag. Det manuella sliparbetet är svårt att 

förbättra, istället är det de andra dellösningarna som kombineras med den här metoden för 

att förbättra arbetssituationen. 

 

1.2 Halvautomatisk slipning – En möjlig lösning till det här vore att använda samma 

fogföljare som sitter på svetsroboten, då det redan finns ett fullt fungerande styrsystem för 

det här och det som behöver göras är att konstruera och tillverka en styrd slipningsenhet, 

den skulle med fördel kunna sättas på svetsroboten, eller i en nytillverkad ställning. 

 

1.3 Helautomatisk slipning – En helautomatisk slipning kan skötas av en industrirobot, det här 

är en lösning som kräver en stor investering och mycket tid och kan vara svårt att 

motivera med tanke på hur få skruvmatare som servas. 

 

1.4 CNC-styrd svarvning/fräsning – Då både skruvrör och skruvmatare redan maskinarbetas 

till viss mån så skulle det vara möjligt att göra det i en större utsträckning och således dra 

ner på slipningsarbetet som krävs. 

 

2.1 Vibrationsdämpande utrustning till operatör – Det finns vibrationsdämpande handskar på 

marknaden. 

 

2.2 Vibrationsdämpande utrustning till slipmaskin – Det finns avvibreringskit som tillbehör 

till den modell av slipmaskin som används. 

 

2.3 Slipmaskin med lägre vibrationsamplitud –Det bör undersökas om det finns någon mer 

skonsam slipmaskin på marknaden än den som används idag. 

 

3.1 Industri utsug – Finns i lokalen, dock används de sällan under slipningen då de ofta är i 

vägen om de ska ge full effekt. 
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3.2 Stäng in slipningen – Ventilerat sliprum eller tält. 

 

3.3 Utsug på verktyg – Finns sugkåpepaket till slipmaskin. 

 

4.1 Lägesställare – Tidigare förslag från uppdragsgivare, finns vissa koncept på hur 

lägesställaren kan modifieras för att kunna öka rörlighetsgraden på en uppmonterad 

matarskruv.  

 

4.2 Arbetsrotation – Se till att operatörerna byter av med varandra efter ett visst antal timmar 

för att på så vis motverka att de uppnår insatsvärdet för vibrationsexponering. 

 

De olika totallösningarna som togs fram i den morfologiska matrisen presenteras i tabell 11. 

 
Tabell 11. Totallösningsalternativ 

Delfunktion Förslag 1 Förslag 2 

1 Manuell slipning Manuell slipning 

2 
Vibrationsdämpande 

utrustning till operatör 

Vibrationsdämpande 

utrustning till slipmaskin 

3 Stäng in slipningen Stäng in slipningen 

4 Lägesställare Lägesställare 

   

Delfunktion Förslag 3 Förslag 4 

1 Manuell slipning Manuell slipning 

2 
Vibrationsdämpande 

utrustning till operatör 

Vibrationsdämpande 

utrustning till slipmaskin 

3 Utsug på verktyg Utsug på verktyg 

4 Lägesställare Lägesställare 

   

Delfunktion Förslag 5 Förslag 6 

1 Halvautomatisk slipning Halvautomatisk slipning 

2 - - 

3 Stäng in slipningen Utsug på verktyg 

4 - - 

   

Delfunktion Förslag 7 Förslag 8 

1 Helautomatisk slipning Helautomatisk slipning 

2 - - 

3 Stäng in slipningen Utsug på verktyg 

4 - - 
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Delfunktion Förslag 9 
 

1 
CNC styrd fräsning/ 

Svarvning  

2 - 
 

3 - 
 

4 - 
 

 

  

3.5 Konceptval 

 

För att på ett systematiskt sätt kunna eliminera dåliga lösningar så ställdes en 

elimineringsmatris upp: 

 
Tabell 12. Elimineringsmatris över de olika lösningsförslagen (Johannesson et al. 2004) 

Elimineringsmatris för lösningsförslag till slipstation   

L
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g
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Elimineringskriterier: 
(+) Ja 

(-) Nej 

(?) Mer info krävs 

(!) Kontrollera produktspec 

Beslut: 
(+) Fullfölj lösning 

(-) Eliminera lösning 

(?) Sök mer info 

(!) Kontrollera 

produktspec 

Kommentar Beslut 

1 + + + ? + + + 
Att bygga ett permanent sliprum 

anses dyrt. Billigare lösningar 

såsom tält finns. 

? 

2 + + + ? + + +   ? 

3 + ? + + + + + 
Mer information om hur effektivt 

ett utsug på verktyget är krävs. 
+ 

4 + ? + + + + +   + 

5 + + ? -       

Att stänga in slipningen samt 

utveckla en halvautomatisk 

lösning är kostsamt. 

- 

6 + + ? ? + + - 

Information för utveckling av 

halvautomatisk slipstation är 

svårt att tillgå. Egenkonstruktion 

är tidskrävande. 

- 

7 + + + -       Helautomatiska lösningar är 

kostsamt. 
- 

8 + + + -         - 

9 + + + + + + +   + 
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Över de lösningar som gick vidare så gjordes en relativ beslutsmatris: 

 
Tabell 13. Relativ beslutsmatris (Johannesson  et al. 2004) 

Kriterium 
Alternativ 

1 ref 2 3 4 9 

Lågt inköpspris 

D
atu

m
 

0 + + + 

Lättmonterat 0 + + + 

Driftsäker 0 0 0 - 

Reducera 

vibrationsexponering 

hos operatör 

+ 0 + + 

Förbättrad ergonomi 0 0 0 + 

Användarvänlig 0 0 0 - 

Reducera 

dammspridning i 

verkstadslokalen 

0 - - 0 

Summa +   1 2 3 4 

Summa 0   0 0 0 0 

Summa -   0 1 1 2 

Nettovärde   1 1 2 2 

Rangordning   2 2 1 1 

Vidareutveckling   Nej Nej Ja Ja 

 

Kommentarer till relativ beslutsmatris: 

Till bedömningarna för varje urvalskriterium jämförs varje förslag med förslag 1 som valts 

som referens. (+) anses uppfylla kriteriet bättre än referensalternativet, (0) lika bra och (-) 

sämre än. 

De lämpligaste alternativen enligt metoderna är förslag 4 och 9.  

 

3.6  Förbättringsförslag 

 

Det första förbättringsförslaget gäller vid fortsatt slipning av skruvmataren och innehåller 

färdiga produkter som kan köpas in för att förbättra arbetsmiljön för operatörerna. 

 

Utsugspaket till slipmaskin Uruy UAG-50SBL-120 

Leverantör: Nedermann 

Pris:  ca 2500:- 

För mer information se bilaga 2. 

 

Industridammsugare Nevada 629  

Leverantör:  Nimaab.se 

Pris: 3980:- 

 

Avvibreringskit till slipmaskin Uruy UAG-50SBL-120  

Leverantör:  Ergocraft 

Avvibrering 69ABK-128 Pris 1050:- 

Sidohandtag 260015 Pris 524:- 



 
 

 

- 27 - 

Dessa tre produkter har en totalkostnad på ca 8000kr. 

För mer information se bilaga 3. 

 

Till det andra förbättringsförslaget rekommenderas det att den mesta materialavverkningen 

sker via fräsning istället för slipning. I verkstadslokalen finns redan en CNC-styrd 

karusellsvarv med drivet verktyg som lämpar sig väl till att behandla skruvrören för att på så 

sätt slippa det mesta sliparbetet. Även den horisontella svarven där matarskruven svarvas till 

rätt dimension har drivet verktyg och då kan det mesta arbetet ske i den. 

 

Materialkostnader för verktygsarmen: 

Leverantör: Tibnor 

Rundstång   S2355J2 230 L=400  Pris 2400:- 

Varmvalsad plåt  2355J2 260x260x80 Pris 500:- 

 

Totalkostnad för materialet, exklusive lager m.m, ca 3000kr. 

 

3.7 Modellering 

 

Till det här projektet så har en förlägningsarm till en CNC-styrd karusellsvarv konstruerats. 

Valmet har redan modulbaserade förlägningsarmar till en annan fräsmaskin, det som 

konstruerats är den första delen som går från verktygsinfästningen till de armar som redan 

finns, se figur 11. 

 

 
Figur 11. Verktygsarmen med och utan resterande förlägningsarmar. 

 

Konstruktionen består av tre större delar: den översta delen som agerar som 

verktygsinfästning mot svarvmaskinen, den andra delen är det större huset och den tredje 

delen är drivaxeln som går igenom alltihop. Drivaxeln är lagrad med två stycken koniska 

rullager. 
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Figur 12. Tvärsnitt över verktygsarmen. 

 

I figur 12 går det att se hur drivaxeln är lagrad. Infästningen mot verktygsinfästningen och 

huset består av 6st M12 bultar som sitter i ett cirkulärt mönster. 

Då drivaxeln är lagrad med koniska rullager så krävs det, enligt SKFs anvisningar, att lagren 

ständigt är utsatta för en viss axiallast. Detta för att försäkra att livslängden på lagren blir så 

bra som möjligt. Då axeln går fritt igenom nedersta lagret så har det lösts genom att gänga 

nedersta delen på axeln och då skruva dit en så kallad ” Precision Locknut”, det är en lagrad 

slags låsmutter som används för att ge en viss förspänning i diverse lager. 
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3.8 Beräkningar 

 

En avgränsning gjordes för egenfrekvensanalysen. Då det är axeln i verktyget som drivs så är 

det viktigast att axeln hålls under dess kritiska varvtal. Om axelns svängningsamplitud är låg 

under drift så är vibrationerna som förs över till huset försumbara. Axeln anses vara fast 

inspänd över översta lagret och under nedersta, det parti som analyserats är sträckan i mitten 

mellan lagren. 

 

Enligt ekvation 2.1 och 2.2 så är axelns kritiska varvtal: 

 

   
    

 
 

  (
     

 )
 

 
              

 

      √
  

    
   √

                 

                             

 
        

  
                

 

Axeln ligger bortom risk att nå upp till dess kritiska varvtal, då 

axeln kommer köras med maximalt 2000varv/min. 

 

Beräkning av förspänningskraft och åtdragningsmoment för 

skruvförband fås ur ekvation 2.3, 2.4 och 2.5. 

 

                                   

 

   (
         
         

)  
 

  
                          

 

                          
 

     (                       ) 

 

                                                            
 

Tabellvärden för spänningsarean togs från Karl Björk (2013), övriga tabellvärden hämtades ur 

Colly (2005). 

  

Figur 13. Vy över drivaxeln. 
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För att få ut livslängden på rullagren som valts till verktygsarmen så har en enkel kraftanalys 

utförts, sedan har livslängden uppskattats med hjälp av SKFs 

verktyg för lagerberäkningar. 

 

Effekten på motorn som driver verktyget har en effekt på 10kW 

vilket, enligt ekvation 2.6, ger vridmomentet:   

 

      
      

     
 

         

      
       

 

     
     

 
 

  

       
       

 

                     
 

Jämviktsekvation ger: 

 

                          
 

De krafter som uppkommer vid skärarbete antas främst tas upp 

av förlägningsarmarna nedanför och huset. 

 

Livslängden, enligt beräkningsverktyget som SKF 

tillhandahåller, på lagren med dessa belastningar ligger båda på 

>1 000 000 timmar. Det värde som använts för axiallasten är 

4kN, vilket är lägsta värdet för det här lagret enligt SKF. 

 

4. Diskussion 
 

4.1. Vibrationer  

 

För att på ett bra sätt kunna utvärdera resultatet så får en del saker tas i åtanke. 

Arbetsmiljöverket skriver: 

” Det är viktigt att de accelerationsvärden som används är korrekt uppmätta. Enligt 

vibrationsföreskrifterna AFS 2005:15 ska den så kallade vektorsumman baserad på mätning i 

tre riktningar användas. 

Vid användning av tillverkardata (ska finnas i bruksanvisningen enligt maskinföreskrifterna 

AFS 2008:3) behöver man därför veta hur de angivna värdena är uppmätta. Om det framgår 

att accelerationsvärdet för maskinen baseras på mätning i endast en riktning eller om det är 

oklart hur värdet är uppmätt bör angivet värde multipliceras med schablonfaktorn 2 innan man 

använder tabellen. Detta för att risken inte ska underskattas. 

Generellt är det också viktigt att tolka resultatet från uppskattningar som utgår från 

tillverkardata med försiktighet, speciellt om den uppskattade dagliga vibrationsexponeringen 

hamnar i närheten av gräns- eller insatsvärdet. 

Detta beroende på att de driftsförhållanden som föreskrivs i mätstandarderna med 

nödvändighet innebär en viss förenkling och generalisering av de verkliga driftsförhållandena. 

En annan faktor som inverkar är att vibrationerna kan öka när maskinerna slits. 

Figur 14. Krafterna som verkar på lagren. 
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Mätningar under verkliga förhållanden kan också ge osäkra värden beroende bland annat på 

hur olika arbetstagare använder maskinen. För att få ett tillförlitligt underlag kan det i många 

fall därför krävas ganska omfattande mätningar.” (Arbetsmiljöverket 2014) 

Då det inte finns någon information att tillgå över huruvida Uruy har mätt vektorsumman i tre 

riktningar eller på annat sätt så kan poängen i ytterligare ett extremfall fördubblas, vilket gör 

att gränsvärdet överstigs för det högsta- och medianvärdet över accelerationsamplituden. 

Insatsvärdet överstigs i båda fall av den lägsta. Då slipmaskinen även använts ett tag så har 

den blivit sliten och kan därmed ge ifrån sig högre vibrationsamplitud än vad leverantsörsdata 

visar. Även slitna slipskivor ökar vibrationsamplituden på slipmaskinen. 

 

Operatören ligger alltså inom risk att överstiga gränsvärdet och går med stor sannolikhet över 

insatsvärdet vilket innebär att mängden vibrationer operatören utsätts för måste minskas. 

 

 

4.2  Ergonomi 

 

Enligt resultatet från modellen över arbetsställningar (se figur 8, sid 16) så står de båda 

operatörerna i en något ogynnsamma arbetsställning. Riskbedömningen över arbetsställningen 

anses hamna i det gula området (se figur 9, sid 17) vilket innebär ”Gult område = värdera 

närmare. Belastningarna i arbetet har en sådan storlek och karaktär att flera arbetstagare 

riskerar att drabbas av belastningsbesvär på kort eller lång sikt. Gör mer noggranna 

undersökningar och bedömningar för att definitivt avgöra graden av risk. Framför allt 

tidsfaktorer (tempo, frekvenser, varaktighet etc.) behöver utredas mer ingående.” 

(Arbetsmiljöverket 2012). Modellen utgår ifrån ett fullt arbetsskift där arbetsställningen 

förekommer under en väsentlig del av arbetsskiftet, utan eller med mycket korta avbrott under 

mer än hälften av arbetsskiftet.  Något som spelar stor roll för riskbedömningen är hur länge 

arbetet utförs, vilken kraftutveckling som krävs och hur ofta arbetet behöver göras, även krav 

på precision kan förvärra riskerna. Har operatören varierande arbetsuppgifter och tillräckligt 

lång återhämtningstid mellan varje arbetspass där samma arbetsställning krävs i en längre 

period så minskar riskerna för belastningsbesvär.  

 

Angående individuella skillnader hos arbetstagare så skriver Arbetsmiljöverket (2012) 

följande: 

”Arbetstagarna har olika förutsättningar att klara av fysiska krav. Förutsättningarna varierar  

med fysiska och psykiska krafter, med kroppsmått, kön, ålder, erfarenhet, kondition, 

motivation och eventuella funktionsnedsättningar. Utgångspunkten i arbetsmiljölagen är att 

man ska skapa balans mellan arbetets krav och människans förutsättningar i första hand 

genom att anpassa arbetet till människan. Det är då viktigt att ta hänsyn till kvinnors och mäns 

olika förutsättningar vad gäller belastningar och därmed risk för ohälsa. Vid värdering av 

riskerna är det viktigt att uppmärksamma tidiga tecken på överbelastning då det kan ta 

månader, kanske år, för en skada att utvecklas. Man bör också tänka på att rörelse och 

belastning på kroppen och utmaningar för individen är en förutsättning för hälsa och 

välbefinnande. Men det finns individuella variationer på graden av belastning individen  kan 

utsättas för.”  

Det här innebär att det är relativt svårt att bedöma riskerna för belastningsbesvär hos olika 

människor och att det därför är lämpligt att gå efter Arbetsmiljöverkets föreskrifter även om 

arbetstagaren inte haft några besvär hittills. I regel bör arbete med böjd och vriden bål och 

nacke under längre perioder undvikas, speciellt om arbetet ställer höga krav på precision - 

vilket sliparbetet på både matarskruv och skruvrör gör. Därför bör arbetssituationen under de 

här momenten omvärderas och gärna åtgärdas. 
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Enligt resultatet (se tabell 6, sid 20) över huruvida arbetstagaren ligger inom risk för de 

skadeverkningar som repetivt arbete kan medföra så bedöms risken även här inom det gula 

området (se figur 7, sid 15). Repetivt arbete innebär att arbetstagaren utför en eller några få 

arbetsuppgifter med samma rörelser om och om igen, ofta med korta mellanrum. Det är 

främst vid starkt styrda processer, med högt tempo och tidspress t.ex. tillverkningsprocesser 

med takttid där belastningsskador från repetivt arbete kan tänkas uppkomma. Då 

slipprocessen handlar om att hela tiden slipa snarlika ytor så finns det viss risk för att 

belastningsskador kan uppkomma på lång sikt. Risken kan dock anses vara låg då den 

schemalagda tiden för sliparbetet på en matarskruv eller skruvrör ger gott om utrymme för 

arbetstagaren att ta pauser. Risken för belastningsskador anses dock högre för skruvröret än 

för skruvmataren. Sliparbetet på skruvröret kräver ofta att arbetstagaren får hålla slipmaskinen 

på ett dåligt sätt, samtidigt som det kräver hög precision vilket anses förhöja risken. Under 

sliparbetet på skruvmataren så kan arbetstagaren använda sig utav samma position för nästan 

hela skruven. 

 

4.3.  Förbättringsförslag 

 

De förslag som tagits fram i det här projektet är dels en lösning som är billig och väldigt enkel 

som bygger vidare på de arbetsmetoder som redan används. Den andra lösningen är 

verktygsarmen som konstruerats i det här projektet, det är en lite dyrare lösning som bygger 

på att skruvröret går igenom färre steg under servicearbetet. 

 

Under konceptgenereringen, se kapitel 3.4. Så tas ett förslag upp om att även stänga in 

slipningen. Konceptgenereringen gjordes innan resultatet från dammätningen tagits fram, 

resultatet från dammätningen indikerar att nivåerna redan är inom arbetsmiljöverkets utsatta 

gränsvärden (se bilaga 3). Därför så arbetades det inte vidare med den här idén utan den 

lösning med utsugspaketet som tagits fram anses att den ska vara fullt tillräcklig. Då 

slipningen genererar mycket damm som kräver mycket städning och gör att det blir halt på 

golvet så har det varit ett önskemål från de som slipar att hitta en lösning som på något vis 

åtgärdar detta. 

 

I konceptgenereringsfasen finns även ett tidigare förslag om att förbättra lägesställaren så att 

matarskruven kan få större rörlighetsgrad. Detta arbetades inte vidare med, dels av tidsbrist 

och även då ergonomin ansågs vara ett större problem för skruvröret än för matarskruven och 

ergonomiproblemet för skruvröret löses med hjälp av verktygsarmen. 

 

Angående verktygsarmen så finns det vissa problem, dels  kommer det ökade fräsningsabretet 

på skruvröret öka tiden den maskinen är belagd. Den kommer även öka tiden det tar för 

CAM-beredaren att förbereda varje skruvrör för maskinbearbetning. Enligt beredaren så kan 

tiden per skruvrör öka mellan 2-3 timmar och tiden det tar att fräsa skruvröret anses vara ca 

40min per spår. Skruvrören har ofta mellan 6-12 spår, vilket ger att det tar mellan 4-8 timmar 

beroende på vilken typ av skruvrör det är som skall fräsas. Det finns alltså inte så mycket att 

spara in tidsmässigt från det här förslaget, men det löser däremot alla arbetsmiljöproblem. 

  

4.4. Modellering 

 

Modellen av verktygsarmen konstruerades på ett sådant sätt att materialkostnaden skulle 

hållas nere och även att tillverkningen skulle gå lätt. I och med att modellens större delar är 

uppdelat i tre,s å är det inget större råmaterial som krävs utan det är standardvaror som är 
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enkelt att köpa in. Lagringen som valts ut till verktygsarmen är samma lagring som finns i en 

annan verktygsarm som Valmet tidigare har gjort, vilket är en fördel då de redan har viss 

erfarenhet med de här lagren. 

 

Angående den del som går mot verktygsinfästningen på verktygsarmen så mättes de måtten 

upp med skjutmått på plats, då det inte fanns något ritningsmaterial att tillgå. Därför kan det 

vara lämpligt att kontrollmäta det ytterligare en gång innan tillverkningen startar.  

 

5. Slutsats 
 

Den rådande arbetsmiljön som undersökts uppfyller inte riktigt de krav som 

Arbetsmiljöverket ställer. Dels ligger operatören inom riskområdet för att drabbas av 

vibrationsskador i hand och arm. Operatören har även uttryckt vissa klagomål över 

dammnivån som uppkommer under slipningsarbetet. När det gäller ergonomin så är det främst 

sliparbetet på skruvröret där ergonomin behöver åtgärdas, för skruvmatarna anses den 

ergonomiska arbetssituationen vara duglig. 

 

De lösningar som tagits fram är av lite olika karaktär. Dels en lösning som anses enkel som är 

ett avvibreringskit samt ett utsugspaket till slipmaskinen detta skall vara fullt tillräckligt för 

att åtgärda arbetsmiljöproblemen som uppstår vid slipningen av matarskruven. Då ergonomin 

ansetts ha varit ett problem för slipningen på skruvröret så har en lösning som åtgärdar även 

det tagits fram. Verktygsarmen som har konstruerats i det här projektet öppnar upp 

möjligheter för en alternativ arbetsmetod för att på så vis kringgå sliparbetet till stor del. 

 

6. Tackord 
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B. 1.1 

Bilaga 1. Utsugspaket 

 



 
 

 

B. 2.1 

Bilaga 2. Avvibreringskit 

 
  



 
 

 

B. 3.1 

Bilaga 3.  Resultat dammätning 

  Valmet AB 

Brian Folkesson 

Box 1014 

651 15 Karlstad   

   

   

   

   

 

Dammätning inhalerbart, total och respirabelt vid svetsning och 

slipning. Cr VI vid svetsning 
 

Bakgrund 

Mätningen är ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultatet är en plattform att utgå 

från vid riskbedömning av arbetsmomenten. Mätningarna ska även ligga till grund för ett 

examensarbete. 

Instrument 

Pumpar, rotameter och filter inhyrda från Arbets- och Miljömedicinska kliniken i Örebro 

Tillvägagångssätt 

Vid svetsningen sattes respirabelt filter innanför huva och svetsvisir. Det inhalerbara filtret för 

Cr VI var mestadels utanför huvan.  

Vid slipstation monterades ett respirabelt, inhalerbart och ett totaldammfilter innanför 

skärmarna. Ett inhalerbart filter placerades utanför skärmarna och ett inhalerbart filter var 

mobilt, placerades på operatören. Flöden över filtren kontrollerades med jämna mellanrum  

 

Resultat 

Se bifogade protokoll 

Kommentar 

Det är ett filter som visar på ”exponering” över Gränsvärden. Vid detta arbetsmoment, 

slipning, används huva med visir med renad tilluft. Filtret var placerat utanför visiret. Innan 

raster rengjordes overallen med hjälp av tryckluft. Det är inte lämpligt, eftersom metalldamm 

kan tränga in i tyget och gnida mot huden. Kan ge irritation och även eksem på huden. Vid 

svetsning placerades det respirabla filtret innanför svetsvisiret. CrVI filtret placerades utanför.  

Ämnena var för sig ligger under Gränsvärden med undantag för ovanstående filter, 6173.  

Utanför skärmen ligger det med betryggande marginal under gränsvärden, 6175. 

 

 

Hälsningar 

 

 

Hans-Olov Karlsson 

Arbetsmiljöingenjör  

Clarahälsan AB 



B. 3.2 

 

  

µg / prov mg / m³ luft 

Provet märkt 6299 
R 

6157 
T 

6161 
R 

6173 
IH 

6174 
IH 

6175 
IH 

6299 

R 

6157 

T 

6161 

R 

6173 

IH 

6174 

IH 

6175 

IH 

5877 

T 

HG 

mg/m
3 

 Dammängd 130 570 130 570 1000 500 0,42 2,2 0,41 25,9 4,1 2,5  10 

Beryllium (Be) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,00033 <0,00038 <0,00031 <0,00045 <0,00041 <0,00041  0,002R 

Magnesium (Mg) <2,0 <2,0 2,1 4,6 <2,0 <2,0 <0,0065 <0,0076 0,00656 0,0209 <0,0082 <0,0082   

Aluminium (Al) 130 150 110 150 110 110 0,423 0,5725 0,34375 0,6818 0,4508 0,45082  2,0R 

Kalcium (Ca) 

(HG=CaO) <50 <50 <50 70 <50 <50 <0,16 <0,19 <0,156 0,3182 0,2049 0,2049  
 1,0IH 

Vanadin (V) <0,1 <0,1 <0,1 0,21 <0,1 <0,1 0,00033 <0,00038 <0,00031 0,0010 <0,00041 <0,00041  0,05R 

Krom (Cr) <2,0 4,5 3,3 36 4,3 <2,0 <0,0065 0,0172 0,01031 0,1636 0,0176 <0,0082  0,5T 

Järn (Fe) <100 100 <100 240 <100 <100 <0,33 0,3817 <0,313 1,0909 0,4100 0,4100   3,5R 

Mangan (Mn) 
0,77 2,1 2,2 14 2,4 0,65 0,003 0,0080 0,00688 0,0636 0,0098 0,002664 

 0,1R 

0,2T 

Kobolt (Co) 0,29 1,3 <0,1 6,1 1,1 0,12 0,001 0,0050 <0,00031 0,0277 0,0045 0,000492  0,02IH 

Nickel (Ni) 3,3 4,7 4,5 36 5,7 <2,0 0,011 0,0179 0,01406 0,1636 0,0234 <0,0082  0,5T 

Koppar (Cu) 
4,5 4,4 12 27 4,8 <2,0 0,015 0,0168 0,0375 0,1227 0,0197 <0,0082 

 0,2R 

1,0T 

Zink (Zn) 4 2,2 2,1 2,3 <2,0 2,4 0,013 0,0084 0,00656 0,0105 <0,0082 0,009836  5,0T 

Arsenik (As) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,00033 <0,00038 <0,00031 <0,00045 <0,00041 <0,00041  0,01T 

Molybden (Mo) 
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <0,0065 <0,0076 0,00625 <0,0091 <0,0082 <0,0082 

 5,0R 

10,0T 

Kadmium (Cd) 
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,00033 <0,00038 <0,00031 <0,00045 <0,00041 <0,00041 

 0,005R 

0,02T 

Antimon (Sb) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,00033 <0,00038 <0,00031 <0,00045 <0,00041 <0,00041  0,25IH 

Barium (Ba) <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <0,0065 <0,0076 0,00625 <0,0091 <0,0082 <0,0082  0,5T 

Tallium (Tl) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,00033 <0,00038 <0,00031 <0,00045 <0,00041 <0,00041   

Bly (Pb) 0,81 0,6 0,49 0,45 0,6 0,55 0,003 0,0023 0,00153 0,0020 0,0025 0,002254  0,1IH 

Cr VI             0,00003 0,005T 



 
 

 

B. 3. 3 

Placering av filter 

 



 
 

 

B. 3. 3 

Filterplacering under svetsning: 

  
  



 
 

 

B. 3. 3 

Filterplacering under slipning 

 

   



B. 4.1 

Bilaga 4. Sammanställningsritning 
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