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SAMMANFATTNING

Sammanfattning
Valmet tillverkar och levererar kompletta system för energi, massa och
pappersproduktion till kunder globalt. En enhet inom Valmet, Flash Drying
& Baling Technology, levererar bland annat manuella avtrådningslinjer för
avtrådning av massabalar som de distribuerar globalt.
Examensarbetet har gått ut på att analysera arbetsmiljön för
operatörerna vid Valmets avtrådningstransportörer och ta fram en
produkt eller koncept som förbättrar säkerheten och ergonomin, samt
framhäver Valmets varumärke.
Med hjälp av fältstudier, intervjuer, marknadsundersökning,
problemidentifiering samt funktionsanalyser och andra designmetodiska
tekniker har projektet lett fram till ett koncept för säker hantering av
massabalar mellan lager och avtrådningstransportör.
Arbetet har lett fram till att denna transport/hanteringssäkring bäst sker
vid avtrådningstransportörens kringutrustning, mer specifikt hos truckens
klämaggregat. Projektet har lett till att ett klämaggregat har utformats
för att förhindra ras av massabalar, på väg till och vid avlastning på
avtrådningstransportören, men även för att framhäva Valmets varumärke.
Konceptet har också visat sig ha potential kring hur själv trådklippningen
kan gå till, vilket diskuteras i rapportens slut.

3

Innehållsförteckning
6

Inledning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bakgrund
Syfte
Mål
Vision
Målgrupp
Användning av resultat
Tidsplanering

6
7
7
7
8
8
8

9

Metod
Analytisk fas
Kreativ fas
Presentationsfas

9
9
9

10

Genomförande

Marknadsanalys
Konkurrentanalys
Fältstudie
Problemidentifiering
Säkerhet
Ergonomi

Funktionsanalys av avtrådningstransportör
Användning av funktionsanalys

Aktivitetsanalys
Valmets uppgradering av arbetsmiljön vid
avtrådningstransportören
Sammanställning av intervjuer
Ljussättning
Ljudnivå
Luftkvalitet
Säkerhet
Skyddsutrustning
Estetik
Användargränssnitt
Ergonomi

10
11
12
13
13
16
17
17
18
19
20
20
20
20
21
21
21
21

4

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Slutsats av problemidentifiering, funktionsanalys,
aktivitetsanalys, intervjuer och ny information om
uppgradering
Säkring av slutsats
Marknadsundersökning för klämaggregat
Konkurrentanalys för klämaggregat
Formdiskussion
Semantik
Pragmatik
Syntax

Diskussion kring lösningar med handledare
Funktionsanalys för klämaggregat
Kravspecifikation för klämaggregat
Formsökning 1
Formsökning 2
Formsökning 3

Resultat
Återkoppling till problemanalys – Säkerhet
Återkoppling till problemanalys – Ergonomi
Koncept
Diskussion
Projektet
Fältstudien
Designen
Fortsatt utveckling
Produktens ekonomiska fördelar

Presentation
Modellarbete

Källförteckning

22
22
23
24
25
25
25
26
27

28
29
31
32
33

34
34
36
37
40
40
40
40
41
41

42
42

Bilaga 1 - Utdrag ur fallstudie kring olyckor i pappersbruk
Bilaga 2 – Intervjuunderlag – Undersökning av arbetsmiljö vid avtrådningslinje
Bilaga 3 - Tidsplanering

5

INLEDNING
Bakgrund
Flash Drying & Baling Technology levererar sedan ett antal år tillbaka
manuella avtrådningslinjer för avtrådning av massabalar till
pappersproducenter. De manuella avtrådningslinjerna består i huvudsak
av en avtrådningstransportör där balar lastas på med truck och där
ståltråden runt massabalarna avlägsnas manuellt, följd av en
mellanlagringstransportör. Mellanlagringstranportören följs av en lutande
transportör där massabalarna transporteras till en massaupplösare
(pulper). I konceptet ingår också en trådvinda för kompaktering av den
avlägsnade ståltråden, en arbetsplattform och en golvpulpet för lokal
styrning av linjen. Valmet CE-märker produkterna varför ett arbete har
lagts ner på att göra produkterna säkra för användarna. Det har även
lagts ner ett arbete på att förbättra ergonomin, främst vid arbete vid
avtrådningstransportören. Det finns dock ett behov av att ytterligare
förbättra säkerheten och ergonomin runt avtrådningslinjen för att
ytterligare öka konkurrenskraften samt att ge linjen ett modernt och
samlat helhetsintryck som förstärker Valmets företagsidentitet.
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Syfte

INLEDNING

Syftet med projektet är att utifrån ett helhetsperspektiv föreslå
förbättringar av säkerheten och ergonomin för den personal som kommer
i kontakt med utrustningen i sitt dagliga arbete. Fokus ligger på
avtrådningstransportören och dess kringutrustning.
Utöver detta skall projektresultatet föreslå åtgärder som förbättrar
funktionen på produkterna sett ur ett användarperspektiv och undersöka
produkternas utseende och i förekommande fall ge konceptförslag så att
linjen får ett modernt helhetsintryck som förstärker Valmets
företagsidentitet.

Mål
Målsättningen har varit att utveckla en produkt som fyller projektets
syften. Redovisning sker med modellbygge, presentation, bildmaterial
samt rapport.

Vision
Visionen är att designarbetet ska bidra till förbättrad säkerhet, ergonomi
och trevnad för operatörerna som arbetar vid avtrådningslinjen. En
önskvärd fortsättning är om mitt designarbete bidrog till Valmets
säkerhetsmässiga och ergonomiska riktlinjer.
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INLEDNING

Målgrupp
Målgruppen är operatörerna vid avtrådningslinjen. Önskvärt är att även
inköpare och säljare ser fördelarna med projektresultatet.

Användning av resultat
Jag önskar att projektets resultat mottas väl och implementeras in i
avtrådningslinjens konstruktion.

Tidsplanering
Januari 2014 – 27 maj 2014. För detaljerad tidsplan, se bilaga 3.
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METOD

Metod
Designmetodik och projektmetodik användes för genomförandet av
projektet.

Analytisk fas

För att sätta mig in i processer och produkter för papperstillverkning
började jag med att undersöka Valmets varumärke och produkter. Efteråt
gick jag vidare med att titta på de största konkurrenterna för att avgöra
se hur de skiljer sig åt.
En fältstudie genomfördes för att kunna genomföra intervjuer med
målgruppen men också för att se avtrådningsarbete utföras i
verkligheten. Video- och fotodokumentation av Valmets manuella
avtrådningslinjer gjordes också.

Kreativ fas

Genom att använda mig av idégenereringstekniker som skiss, 3dmodellering (i datorprogram) och fria diskussioner med Johan Bylander
har idéer utformats. Produktsemiotik har också varit ett viktigt inslag.

Presentationsfas

Inför presentation tillverkades presentationsmodell, presentationsmaterial
(affisch och material för muntlig presentation) och en rapport.
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GENOMFÖRANDE

Marknadsanalys

Det finns ett antal aktörer på den globala marknaden för tillverkning av
processlinjer till pappersindustrin. Valmet är en av de största aktörerna
på marknaden med 11 000 anställda.
Det här projektet är specifikt inriktat mot avtrådningsprocessen, som är en
tvungen delprocess, på grund av att den absolut vanligaste metoden för
att behålla omslagspappren på massabalar är att binda med ståltråd.
Ståltrådsbindningen medför fördelar och nackdelar.
Fördelarna är bland annat att lastpallar kan undvaras (lastpallarna tar
onödig transportplats) eftersom balstaplarna blir så pass stabila att de
kan ställas direkt på golvet. Tekniken man använder för att trådbinda
balarna är också beprövad och välfungerande.
Däremot är det ett kvarstående problem att avlägsna trådarna effektivt.
Det finns automatiska processlinjer för avtrådning men dessa lösningar
kräver höga volymer på grund av hög inköpskostnad och är inte så
flexibla när man behöver köra flera olika små volymer för
papperstillverkning. De manuella lösningarna är istället flexibla och
förhållandevis billiga men innebär mer arbete för operatörerna. På den
globala marknaden är manuella avtrådningslinjer fortfarande absolut
nödvändiga och därmed är det viktigt att se till att operatörerna har en
säker och ergonomisk arbetsplats.
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GENOMFÖRANDE

Konkurrentanalys

Valmets internationellt största konkurrenter gällande tillverkning av
processlinjer för avtrådning är FMW, Sicma och Voith. Samtliga
ovannämnda företag etablerade sig i pappersindustrin på 50- och 60talet och är alla europeiska. De har alla starka varumärken men skiljer
sig åt på en del punkter. Sicma (Italien) konkurrerar främst med pris,
medan Valmet (Finland), Voith (Tyskland) och FMW (Österrike) inriktar sig
mer på kvalitet i leveranserna och större leveranser av hela anläggningar.
De andra huvudsakliga konkurrenterna är Globe Machine (USA) och
Advanced Dynamics USA (USA).
Nationellt, i Sverige, ser konkurrenterna lite annorlunda ut. De är mindre
och mer specialiserade. Svenska företag som ägnar sig åt manuella
avtrådningsprocessen är bland annat Metrans och Trancel.
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GENOMFÖRANDE

Fältstudie
Tillvägagång
Fältstudien gick till på så vis att jag och min handledare (på Valmet)
Johan Bylander färdades till Värmland och besökte pappersfabrikerna
Nordic Paper i Säffle och Rexcell Tissue & Airlaid AB i Skåpafors. Med
mig hade jag ett intervjuunderlag (se bilaga 2), med frågor kring
operatörernas arbetsmiljö, för att få en sorts samhörig grund/kontinuitet i
intervjuerna. Grundlig videofilmning och fotografering av arbetsmiljö och
arbetsprocess genomfördes också. Valmet har genomfört uppgraderingar
av sina avtrådningstransportörer vilket diskuteras efter fältstudiedelen av
rapporten.
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GENOMFÖRANDE

Problemidentifiering
Säkerhet
Vid fältstudien framkom en del riskfaktorer som bör åtgärdas:
1: Då pappersbalarna transporteras från lagret till avtrådningstransportören
så används som regel truckar med klämaggregat. Föraren klämmer om den
nedersta balen och åker till avtrådningstransportören med tre ytterligare
massabalar ovanpå. Vid en tvär sväng eller hastig inbromsning kan stapeln av
massabalar falla åt sidan eller framåt där arbetande personal kan finnas. Vid
en sådan olycka så kan man räkna med allvarliga skador.
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GENOMFÖRANDE

Problemidentifiering
Säkerhet
2: Vid transportbanden har man sedan tidigare installerat nödstoppslinor.
Dessa är dock i flera fall felplacerade och därmed otillgängliga i händelse
av olycka.

3: Ståltrådar sprätter iväg med kraft när de klipps med klippverktyget. Vid
intervjuer vittnade samtliga operatörer om att ståltrådarna som sprätter
iväg utgör en fara för framför allt ögonen men även för underarmar som
ofta får små sår av ståltrådens ändar.
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GENOMFÖRANDE

Problemidentifiering
Säkerhet
4: Ståltrådarna som är klippta ligger på golvet samt hänger i luften om
de är av innan de lastas på avtrådningstransportören. De utgör en fara
på så vis att man riskerar att snubbla över trådarna och eftersom
trådändarna ibland hänger i luften kan de även skada delar av kroppen,
exempelvis ögonen.

5: Skyddsutrustning: Då lastning-och avtrådningsprocessen undersöktes på
plats visade det sig att den tilltänkta skyddsutrustningen inte användes som
den skall.

Figur 1

Figur 2
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Problemidentifiering

GENOMFÖRANDE

Ergonomi
Vid fältstudien noterades även att vissa arbetsmoment skedde
oergonomiskt:
1: Klippning kräver ibland att operatören måste sträcka sig över balen
på transportören med klippverktyget som hänger i en skena ovanför
avtrådningstransportören, vilket inte är optimalt. På en del arbetsplatser
använder man istället manuell bultsax vilket är än mer olämpligt då det
kräver en muskelansträngning i obekväm position.

2: Ibland fastnar avklippta ståltrådar mellan lyftbalkens tänder och balen.
Detta trots att lyftbalkens uppgift är just att underlätta avlägsnandet av
ståltrådar. Operatörerna brukar när detta sker rycka och dra tills ståltråden
lossnar. Detta kan till exempel medföra muskel- och förslitningsskador.
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Funktionsanalys av avtrådningstransportör

KÄLLFÖRTECKNING – Bilaga 2

Huvudfunktion

Avlägsna trådbindning

Delfunktioner (nödvändiga)

Medge trådklippning
Medge trådavlägsnande
Medge styrning
Medge baltransport
Medge balmottagande
Uppfylla lokala bestämmelser för hälsa och säkerhet
Uppfylla EU-direktiv för hälsa och säkerhet
Motstå slitage
Erbjuda säkerhet
Äga ergonomi

Önskvärda funktioner

Uttrycka företagsidentitet
Underlätta underhåll
Underlätta montage

Användning av funktionsanalys

Funktionsanalysens syfte är att definiera och värdera
upptänkliga krav och önskemål på produkten.
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Aktivitetsanalys

En aktivitetsanalys utfördes för att klargöra var i processen säkerhet och
ergonomi kan påverkas.

GENOMFÖRANDE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Sätta sig i truck
Köra truck till lager
Gripa om balstapel
Lyfta balstapel
Köra balstapel till avtrådningstransportör
Ställa av balstapel på transportör
Flytta klämaggregatets grepp till balen ovanför
Mata fram balen ett steg (knapptryckning) för att ge plats åt nästa bal.
Upprepa steg 6-8 tre gånger till
Gå ur truck
Klippa trådar manuellt med klippverktyg
Lyfta balarna (knapptryckning) upp från transportörkedjan med lyftbalk
Avlägsna trådar manuellt från balar
Sänka balarna (knapptryckning) till transportkedjan med lyftbalk
Transportera uppsamlad tråd till trådinsamling/trådvinda
(1.) Sätta sig i truck
Säkerhet och ergonomi direkt kopplat till aktiviteterna 1-16
- Inom projektets område (kringutrustning är avgränsat till
utrustning som är i fysisk kontakt med massabalar och
avtrådningstransportör)
Säkerhet

Här kan man se att de flesta aspekterna angående
säkerhet handlar om baltransport (från lager till
avtrådningstransportör) men även trådavlägsnandet.

Ergonomi

Här kan man se att de flesta aspekterna angående
ergonomi handlar om klippandet och avlägsnandet av
tråd.

18

Valmets uppgradering av arbetsmiljön vid
avtrådningstransportören

GENOMFÖRANDE

Strax efter fältstudien fick jag ta del av 3D-modeller framtagna av Valmet som
tydliggjorde deras uppgradering av deras manuella avtrådningstransportör.
Tidigare hade jag haft tillgång till tvådimensionella ritningar som jag, visade
det sig, hade feltolkat till viss del. Jag hade till exempel missförstått rasskyddets
utformning. Dessa nya insikter ledde till att projektets riktning förändrades
något och det blev rimligt att titta närmare på kringutrustningen eftersom de
ergonomiska åtgärderna var utförligare än jag tidigare under projektets gång
hade trott. Här förklaras Valmets åtgärder ytterligare:

Tidigare
modellen

Nya
modellen

Vänstra bilden visar att: - trådsamlaren står långt bort (onödigt gående)
- operatörerna står oskyddade för fallande balar
- trådklippning och trådkastning (i trådsamlare) sker
vid oergonomisk arbetshöjd
Högra bilden visar att:

- operatörerna numera har ett rasskydd mot
framåtfallande massabalar
- den plattform som numera ingår i
avtrådningstransportören hjälper operatörerna att
klippa och kasta trådarna i ergonomisk arbetshöjd
- trådsamlaren står lättillgänglig vid
arbetsplattformen
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Sammanställning av intervjuer
Under fältstudien på fabrikerna Rexcell i Skåpafors och Nordic Paper
i Säffle genomfördes fem intervjuer med avtrådningsoperatörer på
plats. För att intervjuerna skulle kunna jämföras så användes ett
gemensamt intervjuunderlag (bilaga ). Frågorna i underlaget gäller
operatörens miljö som helhet, dock kan inte alla faktorer påverkas
vid avtrådningstransportören.

Ljussättning

Majoriteten uppfattade ljussättningen vid avtrådningstransportören
som ”Bra”.

Ljudnivå

Operatörerna uppfattade sin arbetsmiljö som bullrig men hade
samtidigt förståelse för att de arbetade på en pappersfabrik där
mycket ljud alstras av övriga maskiner. Därför använder man
hörselkåpor. Nordic Paper i Säffle har även ett inbyggt
kommunikationssystem i sina hörselkåpor.

Luftkvalitet

Luftkvaliteten påverkas negativt i en pappersfabrik. Fukt och värme
uppstår då pappret som produceras i fabriken torkas med
vattenånga. Även dammhalter i luften påverkas negativt eftersom
det är en fiberrik produkt som produceras. Åtgärder mot detta
problem sker dock inte vid avtrådningstransportören utan främst med
hjälp av fabrikens ventilationssystem.
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Säkerhet

GENOMFÖRANDE

Alla intervjuade, utom en, ansåg att säkerheten kunde förbättras.
Trådklippningen är ett problem (av mindre allvarlig grad) som de flesta
tog upp. Trådar är ibland mycket spända och kan sprätta iväg när de
klipps och kan då ge sårskador på blottad hud (främst armar) samt
ögonskador. Ett annat mer allvarligt problem är rasande balstaplar, vid
transport från lagerhållning till transportör (balar väger upp till 333
kg/st). Om en eller flera balar rasar över en operatör så kan man räkna
med mycket allvarliga skador, till och med dödliga. Under intervjuerna
fick jag bekräftat att balstapelras sker emellanåt och att det då är en
riskfaktor.

Skyddsutrustning

Samtliga intervjuade ansåg att skyddsutrustningen var tillräcklig för att
skydda operatören mot sprättande trådar men några nämnde att det
fanns brister i rutinerna kring användandet. I nya avtrådningsanläggningen
ingår ett rasskydd som skyddar operatörerna mot rasande massabalar.

Estetik

De intervjuade var alla nöjda med estetiken i fabriken. De har
förståelse för att estetik inte ges så stort utrymme i pappersfabriker. Det
uttalades två kommentarer om att ljusare och mer enhetliga färger i
fabriken vore önskvärt för att få ett ljusare klimat.

Användargränssnitt

Operatörerna menade att nödstoppsknappar/linor är placerade för
långt från arbetsstationen. I övrigt var de nöjda.

Ergonomi

Manuell klippning av tråden upplevdes som oergonomisk av
operatörerna. När tråden ibland fastnar mellan tänder på lyftbalk
(eller transportörkedjan) måste operatören med muskelkraft få loss den.
Korrigering av felplacerade massabalar med muskelkraft på
transportören upplevdes också som oergonomiskt.
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Slutsats av problemidentifiering, funktionsanalys,
aktivitetsanalys, intervjuer och ny information om
uppgradering

GENOMFÖRANDE

Ergonomiska brister kring trådavlägsnandet har på det stora hela
åtgärdats i och med Valmets uppgradering av arbetsplatsen i anslutning
till avtrådningstransportören. Detta ledde mig till att titta närmare på
säkerheten och ergonomin angående kringutrustningen som också låg
inom projektets område.
Eftersom det finns flera förbättringsområden kring säkerhet har jag valt
att lägga projektets fokus enligt hur allvarliga skador som kan uppstå till
följd av brister vid avtrådningstransportören och dess kringutrustning. Av
den anledningen valde jag att gå vidare med den största faran, nämligen
rasande massabalar.
Den främsta orsaken till att balstaplar rasar är att den nedersta balens
trådar har skadats mot golvet eller av klämaggregat vid omlastning
(eftersom skrymmande fraktpallar inte gärna används) vilket ger
instabilitet till balstapeln när den transporteras med truck. Men en tvär
inbromsning eller sväng vid trucktransport kan också resultera i att
balstapeln rasar.
Rutinmässiga brister kring användandet av skyddsutrustning är inte
Valmets ansvar. Det ligger på respektive arbetsplats lednings ansvar samt
vilka bestämmelser, försäkringskrav etc. de följer.

Säkring av slutsats
För att försäkra mig om att min slutsats inte var helt fel valde jag att
undersöka problemet med rasande massabalar. Jag fann en undersökning
om just olycksfall i pappersfabriker. I den kan man läsa att fallande
massabalar och rullar är den näst vanligaste dödsorsaken, strax efter att
förolyckas i valsmaskiner och andra stora processmaskiner som används i
pappersfabriker. Undersökningen, se bilaga 1, är från 1993 men
eftersom klämaggregaten ser ut nu som de gjorde då så kan den anses
aktuell. Jag pratade även med min handledare Johan för att säkerställa
att jag inte hamnar utanför Valmets intresseområde och fick veta att mitt
projekt har en intressant vinkel som Valmet inte ägnat sig åt innan.
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Marknadsundersökning för klämaggregat
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Klämaggregat för specifikt massabalar finns det några olika modeller av
på marknaden och de har antingen hög eller låg profil. Faktum är att jag
endast hittade ett exempel på klämaggregat för massabalar med hög
profil. Ingen förutom den största tillverkaren av klämaggregat för
massabalar, Cascade Corporation, verkar ha ägnat sig åt den problematik
som kommer med låg profil.

Hög profil

Figur 3

Låg profil

Figur 4
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Konkurrentanalys för klämaggregat

De två huvudsakliga potentiella konkurrenterna är:

GENOMFÖRANDE

Figur 5

Figur 6

Cascade Corporation är världsledande inom teknik för hantering av
material med truck. Bolzoni Auramo är stora internationellt på samma
område de också, Cascade överstiger dock Bolzoni Auramo i omsättning.
Bägge tillverkar aggregat för alla tänkbara applikationer. Båda
företagen säger sig sätta störst värde vid att kontinuerligt utveckla sina
produkter enligt sina kunders behov.

24

Formdiskussion
För att formge en produkt som skall brukas inom tunga industrin i fabriker så
bör man ha produktsemiotiska aspekter i åtanke, nämligen:

GENOMFÖRANDE

Semantik
Vad skall klämaggregatet uttrycka?
Något som är tydligt i fabriksmiljö är alla vinkelräta linjemöten och den
tekniska nakenheten. Det tekniskt nakna och vinkelräta uttrycker (på grund
av teknisk tradition) en semantisk signal om ärlighet, exempelvis gällande
i vilket skick konstruktionen/maskinen är i och vad den hållfasthetsmässigt
klarar av. Skall man formge en produkt i detta fabrikssammanhang bör
man kanske inte dras iväg allt för mycket mot det organiska då det kan
uttrycka en oärlighet mot användare.

Pragmatik

Hur påverkas klämaggregatets formgivning av sin omgivning?
Traditionellt befinner sig en fabriksinteriörs uttryck nära det
produktionstekniska, det vill säga att formerna har fått rätta sig efter
den produktionsteknik som ansetts lämpligast. Detta har resulterat i ett
övervägande vinkelrätt och enkelkrökt utseende inne i fabrikerna. För
att klämaggregatet skall följa Valmets visuella riktlinjer samt smälta
samman med Valmets processlinjer men ändå lagom bryta ifrån resten
av fabrikaten (i fabriken) så bör man respektera produktens
omgivning och samtidigt ge produkten ett något accentuerande
uttryck.
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Formdiskussion
Syntax

GENOMFÖRANDE

Hur förhålla sig till andra klämaggregat?
Klämaggregat för massabalar har inte formmässigt utvecklats i någon
större mån sedan dess introduktion. Typiska formelement återges här:
Sänkning av profil mot främre delen är
för förarsiktens skull men också för att
spara material och öka yttrycket mot
balen vid klämning

Hålen i armarna är ett
formgivningselement för att
erbjuda visuell transparens både
för förare och omgivningen, och
för mer ökad möjlighet till
nyttolast.

Figur 7

Nedsjunken bottendel beror på
att klämaggregatets rörliga del
inte kan ligga mot golvet, på
grund av risk för skadeåverkan.

Högprofilaggregaten har
en mycket tillbakadragen
formgivning, som mest
liknar en rektangel.

Figur 8

Ribbor eller ”knappar” på
insidan av klämaggregatet
finns för att öka friktionen mot
lasten.
Figur 9
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Diskussion kring lösningar med handledare

GENOMFÖRANDE

Ett problem med många av dagens klämaggregat för massabalar är att
de skadar trådbindningen vilket medför problem som instabilitet i
balstapeln men även att själva trådklippandet försvåras då tråden
fastnar på olämpliga ställen. Detta har Cascade Corporation tagit fasta
på och erbjuder därför rundade ”knappar” som minskar möjligheterna
för skada på tråden. Detta var något jag ville ta vidare.
Jag tog upp förslaget med min handledare Johan Bylander att utveckla
ett par högprofilerade hylsor som monteras på befintliga klämaggregat
men det innebär med stor sannolikhet mest problem, eftersom det skulle
krävas mycket starka och specifikt anpassade fästanordningar för olika
modeller. I längden är det smartare att konstruera hela aggregatet.
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Funktionsanalys för klämaggregat

GENOMFÖRANDE

För att bena ut vilka funktioner klämaggregat egentligen skall ha och vad som
är rent önskvärda funktioner gjordes en funktionsanalys.

Transportera massabalar

Huvudfunktion

Medge höjning/sänkning av klämaggregat
Medge grepp om massabal
Motstå påfrestningar
Klara bestämmelser

Delfunktioner (Nödvändiga)

Förhindra ras (av balstapel)
Erbjuda säkerhet
Erbjuda sikt
Uttrycka företagsidentitet
Medge trådklippning
Underlätta underhåll
Underlätta montage

Önskvärda funktioner
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Kravspecifikation för klämaggregat

GENOMFÖRANDE

Ska
Transportera massabalar

Transportera balstapel till
avtrådningstransportör

Uppfylla lagkrav

Uppfylla lyftdonsbestämmelser och andra
lokala lagar och krav i de länder
klämaggregatet kommer att marknadsföras

Klara fysiska påfrestningar

Klämaggregatet skall klara kontinuerlig användning
24h/dygn x 350 dygn/år och vikter upp till minst
1350 kg.

Erbjuda säkerhet

Operatörer och medarbetare skall uppleva en ökad
säkerhet jämfört med dagens tillgängliga
produktutbud. Säkerheten bör omfatta förhindrande
av ras och medgivande av sikt.

Medge höjning/sänkning
av klämaggregat

Höjdkraven för att kunna lasta balar på transportör
befinner sig inom en trucks stativs normalkrav på
arbetshöjder.

Medge grepp om
massabal

Greppet skall klara sidmåtten (balens) 580-1000
mm, samt vikt upp till 4 x 333 kg (333 kg är maxvikt
per bal för transportören. 333 kg är också största
vikt på idag förekommande balar).

Fortsättning på kravspecifikation nästa sida
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Kravspecifikation för klämaggregat

GENOMFÖRANDE

- fortsättning
Bör

Uttrycka företagsidentitet

Klämaggregatet bör äga uttryck för Valmets
företagsidentitet.

Medge trådklippning

Om fördelaktigt bör klämaggregatet medge
trådklippning.

Vara skonsam mot balar
och ståltråd

Det är en nackdel för avtrådningsoperatören om
balar är trasiga och ståltråden är avklämd.
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Formsökning 1

GENOMFÖRANDE

För att utforska formmöjligheterna skissade jag ett antal profiler.
Sidprofilen är klämaggregatets främsta formgivningsperspektiv och en
rimlig utgångspunkt. Jag har behållit formelement från dagens
klämaggregat på flera skisser för att inte dra iväg alltför mycket från
dess produkttecken.

1

4

2

5

3

6

1. Har en alltför täckande sidprofil. Man vet inte om trucken är lastad
eller ej. Dålig sikt för förare. Samma problem som med dagens
klämaggregat med hög profil.
2. ”Snittad” form som kanske inte helt hör hemma i en fabrik, påminner
mer om köksmaskiner.
3. Enkel och lite för odefinierad. Har formelement inspirerade av dagens
klämaggregat.
4. Enkel form där man tydligt ser om trucken kör lastad samt att
truckföraren har god sikt. Passar in i fabriksomgivning.
5. Lite mer spännande variant av nr 4, dock är sikten också lite mer
begränsad.
6. En annorlunda variant med burspråk istället för heltäckande sida.
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Formsökning 2

GENOMFÖRANDE

Jag beslutade mig för att gå vidare med skiss nr 6 eftersom den skickade
rätt signaler till mig. Semantiskt skickar burspråk signalen att ”något
farligt hålls under kontroll”, vilket är bra i detta fall. Dock märkte jag att
tvärgående stänger gav ett alltför starkt sådant intryck (fängelsekänsla),
så en lösning på det krävdes. Jag ville dessutom ha med lite
upprepningar och icke vinkelräta linjer i formgivningen som ger harmoni
mellan formdelarna och lagom accentuerar klämaggregatet mot resten
av fabriksmiljön. En annan fördel med detta formval är att det innehar
den tekniska nakenhet jag var ute efter. Det är också fortfarande lite
otydligt var Valmets varumärke borde placeras. Enligt deras riktlinjer för
varumärkesplacering skall logotypen helst placeras högt på en välvd yta
med vit bakgrund.
Föraren har bättre sikt än med dagens klämaggregat med hög profil.
Människor i omgivningen kan tydligt se om trucken är lastad.
Armarnas och stängernas insida är försedda med piggar för att säkra
massabalarna i greppet.
Produkttecknet för klämaggregat är fortfarande tydligt.
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Formsökning 3

GENOMFÖRANDE
Här har jag beslutat mig för formen och har infört harmoni med
hjälp av linjeupprepningar.
Jag har även tagit fasta på Valmets visuella riktlinjer och skapat
yta för varumärkesplacering. Längst upp på produkten är också
varumärket skyddat från att med tiden slitas bort, då
klämaggregatet används i en påfrestande miljö.
Mittendelen som stabiliserar stängerna passar att använda som yta
för accentuerande färg för att få omväxling från den valda
primärfärgen
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Återkoppling till problemanalys - Säkerhet
Problem

Lösning

RESULTAT

Ras av balstaplar

Ras av massabalar förhindras med
klämaggregatkonceptet som tagits
fram som projektresultat.

Felplacerade nödstoppslinor

Nödstoppslinor är numera
(enligt Valmets uppgradering
av arbetsmiljön vid
avtrådningstransportören)
olycksfallsstrategiskt
placerade vid
arbetsplattformen.
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Återkoppling till problemanalys - Säkerhet
Problem

Lösning

RESULTAT

Skador vid trådklippning
Hud- eller ögonskada som kan
uppstå vid klippning av trådar
motverkas med bättre rutiner kring
användande av skyddsutrustning,
på respektive arbetsplats.

Skaderisk på grund av ej
insamlade ståltrådar

Skador eller snubbelolyckor som
kan uppstå motverkas med bättre
rutiner angående insamling av
trådar på respektive arbetsplats.

Brister i användandet av
skyddsutrustning
Brister i användandet av
skyddsutrustning motverkas med
hjälp av bättre rutiner på
respektive arbetsplats.
Figur 1

Figur 2
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Återkoppling till problemanalys - Ergonomi
Problem

RESULTAT

Oergonomisk arbetsställning

Trådar som fastnar i
lyftbalken

Lösning
Arbetsplattformen som ingår i Valmets
uppgradering av arbetsmiljön vid
avtrådningstransportören samt
placeringen av trådsamlaren gör så att
operatörerna arbetar i en mer
ergonomisk arbetsposition

Muskel- och förslitningsskador som kan
uppstå på grund av att operatören rycker
i tråd som fastnat mellan lyftbalk och
massabal motverkas genom att
operatören släpper ner lyftbalken och
sedan lyfter igen. På så vis hamnar
tråden i fritt läge.
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Koncept

RESULTAT
Vinklade former som
harmoniserar klämaggregatets
utseende och accentuerar mot
fabriksmiljö

Tydlig och hög placering av
varumärke på välvd vit yta.
Höjdplacering skyddar logotyp
mot slitage

Yta lämplig för produktnamn.
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Koncept

RESULTAT

Hög profil förhindrar
balras åt sidorna

Piggar förhindrar
balras framåt och
bakåt
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Koncept

RESULTAT

Förarens vy
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Diskussion

RESULTAT

Projektet

Projektet inleddes med fokus på att vidareutveckla arbetsmiljön vid Valmets
avtrådningstransportör. Valmets produktutvecklare hade alltså gjort ett
föregående arbete angående säkerhet och ergonomi, men ville se om jag
kunde ta det arbetsresultatet vidare i detta projekt. En bit in i projektet, efter
fältstudien, fick jag ta del av 3D-modeller vilket påverkade projektets
riktning. Av fältstudien fick jag bland annat viktiga insikter om
säkerhetsbrister gällande balhanteringen vid avtrådningstransportören och
av 3D-modellerna förstod jag djupare hur Valmets uppgraderade
avtrådningslinjer ser ut och fungerar. Mitt arbetsutrymme krympte något men
istället blev det tydligare var jag kunde göra mest nytta vad gäller säkerhet
och ergonomi.

Fältstudien

Det var tack vare fältstudien projektet kunde genomföras. Fabriksbesöken
(och video- och fotodokumentationen av besöken) gav mycket värdefull
information kring avtrådningsprocessen och ledde till insikter som annars
hade varit omöjliga nå. Hade fabrikerna med manuella processlinjer för
avtrådning varit närmre belägna så hade förmodligen ett återbesök med
nytt intervjuunderlag och nya insikter från analyserandet kunnat bidra till
projektet.

Designen

Formgivningens avsikt är att inte förstöra produktens trovärdighet för
användarna. Man hade kanske kunnat experimentera mer med formen men
det hade krävt förhållandevis djupa studier i bland annat maskindirektivet
och andra tekniska dokument. Man kan vara relativt säker på att resultatet
hade landat i en ganska tillbakadragen design i vilket fall eftersom det finns
en del begränsningar när det gäller hur breda, höga, långa, tunga e.t.c.
konstruktioner kan vara inne i en fabriksmiljö. Piggarna som säkrar
balstapeln i klämaggregatets grepp hade kanske kunnat utformas mer
optimalt eftersom det fortfarande finns en liten risk att tråden hamnar mellan
piggens spets och balen, och då skadas.
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Diskussion
Fortsatt utveckling

RESULTAT

Under projektet framgick det att om man kunde integrera trådklippningen i
klämaggregatets design så vore det en ergonomisk fördel och
skademinimerande eftersom det skulle avlägsna det manuella
trådklippandet. Det torde också vara en ekonomisk fördel att integrera
trådklippningen i klämaggregatet eftersom man då kunde avlägsna
klipputrustningen som hänger ovanför avtrådningstransportören. Detta visade
sig dock vara en svår uppgift att lösa, vilket man förstår också när man tittar
på marknadens alternativ för trådklippning; antingen är det dyrare
automatiska eller så är det billigare manuella avtrådningslinjer som gäller.
Medan projektet fortgick så har jag haft en del idéer kring detta som jag
diskuterat med min handledare Johan Bylander men inte kommit fram till nåt
som vore idémässigt bärkraftigt nog för att ingå i projektet.
Det hade varit intressant att ta designen vidare i form av till exempel hålrum
i klämaggregatets nedre del, som man kan se hos många klämaggregat.
Man bör i så fall försäkra sig om att det inte försvagar konstruktionen för
mycket då hålrummen för gallrets infästning antagligen behöver vara relativt
djupa.

Produktens ekonomiska fördelar
Om detta projekts klämaggregat skulle implementeras i Valmets
avtrådningslinjer så kunde man avlägsna rasskyddet som finns i dagens
konstruktion för manuell avtrådning.
En annan ekonomisk fördel är gallret som kan tillverkas med långa stänger
som sedan kapas till önskad längd (eftersom fabriker tar emot olika
balstorlekar) då klämaggregatet monteras. På detta vis sparar man
arbetstid vid tillverkning samt att kunden får en anpassad produkt.
Ingen yta är dubbelkrökt vilket bidrar också till en förenklad produktion.
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Modellarbete

PRESENTATION

Steg 1: färdigställ 3D-modell

Steg 3: Spackla och slipa modell
till yta är redo för lackning

Steg 2: Skriv ut modell i 3D-skrivare

Steg 4: Lacka och montera

Steg 5: Färdigställ modell.

42

Källförteckning
1. Figur 1
www.woodcraft.com/product/2080838/29193/adjustable-face-shield.aspx

2. Figur 2
www.harborfreight.com/cotton-and-leather-gloves-41977.html

KÄLLFÖRTECKNING

3. Figur 3
www.cascorp.com/downloads/links/6051653/$FILE/HighProfilePulpBaleClamp.pdf

4. Figur 4
www.bolzoni-auramo.ca/index.aspx?m=53&did=99

5. Figur 5
www.insidermonkey.com/blog/hedge-funds-are-crazy-about-cascade-corporationnysecasc-alamo-group-inc-nysealg-lindsay-corporation-nyselnn-107234/

6. Figur 6
www.bolzoni-forks.se/

7. Figur 7
www.bolzoni-auramo.ca/index.aspx?m=53&did=742

8. Figur 8
www.cascorp.com/downloads/links/6051653/$FILE/HighProfilePulpBaleClamp.pdf

9. Figur 9
www.cascorp.com/downloads/links/6819626/$FILE/50-70D_Pulp%20
Bale%20Clamp-US-web.pdf

Alla bilder utan figurbeteckning är tillverkade och renderade
av projektledare Lars Peterson Orsman.
Valmets olika dokument med guidelines är interna och ingår
alltså inte här i bilagan
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Utdrag ur fallstudie kring olyckor i pappersbruk:

KÄLLFÖRTECKNING – Bilaga 1
Länk till hela undersökande rapporten ”Selected Occupational Fatalities
Related to Pulp, Paper and Paperboard Mills as Found in Reports of OSHA
Fatality/Catastrophe Investigations”:
https://www.osha.gov/Publications/ppp.pdf

Intervjuunderlag – Undersökning av arbetsmiljö vid avtrådningslinje

KÄLLFÖRTECKNING – Bilaga 2

Intervjuunderlag – Undersökning av arbetsmiljö vid avtrådningslinje

KÄLLFÖRTECKNING – Bilaga 2

Intervjuunderlag – Undersökning av arbetsmiljö vid avtrådningslinje

KÄLLFÖRTECKNING – Bilaga 2

Intervjuunderlag – Undersökning av arbetsmiljö vid avtrådningslinje

KÄLLFÖRTECKNING – Bilaga 2

Intervjuunderlag – Undersökning av arbetsmiljö vid avtrådningslinje

KÄLLFÖRTECKNING – Bilaga 2

Föreläsning

Föreläsning

Inlämning projektbeskrivning

Föreläsning

7

10/2 - 16/2

6

3/2 - 9/2

8

Föreläsning

17/2 - 23/2

Under vecka 5 - 12 pågår även andra kurser parallellt med examensarbetet.

Dokumentation och rapportskrivning sker löpande under projektets gång.
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tors

ons Föreläsning

tis

mån faktainsamling

Förstudier,

Vecka 5
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9

Föreläsning

Aktivitetsanalys

Fältstudier,
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Examination i
Recreational
design
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Idégenerering
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Examensarbete - Tidsplanering
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CAD

Idégenerering
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Tidsplanering
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Modellbygge

28/4 - 4/5
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CAD
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