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Abstrakt 

Examensarbetet har utförts på uppdrag av LKI Käldman under vintern 2018 och våren 
2019. LKI Käldman utvecklar och tillverkar system som automatiserar logistiken för 
plåthanteringsmaskiner inom metallindustrin. 
 
Second output station är en tilläggsmodul för lagringstornet ASLUL 3015. 
Examensarbetets behov utgörs av att man vid produktion inte har möjlighet att testa 
stationen tillsammans med lagringstornet. Därför krävs en testutrustning som kan 
simulera de signaler som vid användning av ASLUL 3015 far mellan tornets huvudcentral 
och stationen. 
 
Målet med examensarbetet var att planera och förverkliga en testutrustning som möter 
uppdragsgivarens specifikationskrav. Testutrustningen kompletteras med utförliga 
testanvisningar och -protokoll för att erhålla standardiserade testrutiner som garanterar 
att stationen möter kundernas krav på funktion och kvalitet. 
 
Genomförandet kräver en god teknisk förståelse över den process som ska styras och 
kontrolleras. Testutrustningens utveckling kräver en förmåga att skapa elektriska 
konstruktioner med korrekt val och dimensionering av komponenter samt material i 
avseende till specifikationskraven. 
 
Som resultat erhölls utförliga testrutiner till Second output station. Testutrustningen 
tillåter operatören att säkert och tillförlitligt styra och kontrollera stationens samtliga 
komponenter. Testanvisningar och -protokoll säkerställer att testen utförs enhetligt i 
logisk ordning. 
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Tiivistelmä 

Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona LKI Käldmanille talvella 2018 ja keväällä 2019. 
LKI Käldman suunnittelee ja valmistaa järjestelmiä, jotka automatisoivat teräksen 
käsittelykoneiden logistiikan metalli-alalla. 
 
Second output station on lisämoduuli varastointitorniin ASLUL 3015. Opinnäytetyön 
tarve muodustuu siitä, että valmistuksessa ei toistaiseksi ole mahdollista testata 
laitteistoa samanaikaisesti ASLUL:n kanssa. Tästä johtuen tarvitaan kokeiluvarustusta, 
joka voi simuloida signaalit, jotka ASLUL:n käytössä menee tornin pääkeskuksen ja 
aseman kautta. 
 
Opinnäytetyön tavoite oli suunnitella ja toteuttaa kokeiluvarustus, joka vastaa 
toimeksiantajan vaatimuksia. Kokeiluvarustus täydennetään perusteellisilla 
testausohjeilla ja -pöytäkirjalla, jotta voidaan saavuttaa standardisoidut testausrutiinit, 
jotka varmistavat, että asema vastaa asiakkaiden toiminnallisuuden ja laadun 
vaatimuksia. 
 
Toimeksiannon toteutus vaati hyvää teknistä ymmärrystä liittyen prosessiin, jota on 
tarkoitus ohjata ja valvoa. Kokeiluvarustuksen suunnittelu vaati kykyä kehittää 
elektronisia rakennelmia oikealla koon ja komponenttien valinnalla, viitaten 
toiminnallisuusvaatimuksiin. 
 
Tuloksena syntyi perusteellisia testausrutiineja Second output stationille. 
Kokeilujärjestelmä sallii ohjaajan turvallisen ja luotettavan ohjauksen aseman kaikille 
komponenteille. Testausohjeet ja -pöytäkirjat varmistavat, että kokeet suoritetaan 
yhtenäisesti ja loogisessa järjestyksessä. 
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Abstract 

This thesis was performed for LKI Käldman during winter 2018 and spring 2019. LKI 

Käldman develops and manufactures systems that automatically handle logistics for 

sheet handling machines for the metal industry. 

 

Second output station is an auxiliary module for storage unit ASLUL 3015. The demand 

for this thesis is due to LKI’s incapability to test the station with ASLUL during 

production. Hence, a test device is needed to simulate the signals between ASLUL’s main 

electrical central and station. 

 

The goal with this thesis was to plan and implement a test device which meets LKI 

Käldman’s functional requirements. The test device is completed with detailed test 

manuals and protocol to obtain standardized test routines, which guarantee that the 

station meets clients’ requirements related to function and quality. 

 

The completion of this thesis requires a technical understanding for the process to be 

regulated and controlled. Implementation of the test device requires an ability to create 

electrical circuits by correct selection and sizing of components and material in regards 

to functional requirements. 

 

Detailed test routines for Second output station was obtained as a result of this thesis. 

The test device allows operators to safely and reliably regulate and control the station’s 

components. The use of test manuals and protocols ensure that tests are performed in a 

standardized and logical manner.  
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1 Inledning 

Företag som utvecklar produkter eller system i serie har ett behov av att säkerställa att 

systemet i fråga möter kundernas krav på funktion och kvalitet. Detta kräver utförliga 

testrutiner som bör beaktas redan under planeringsskedet. Noggrannheten kring testrutinerna 

bestäms beroende på systemet som testet utförs på. Komplexa eller unika system kräver 

relativt invecklade testförlopp, där det kan ligga i tillverkarens intresse att utveckla någon 

form av fysisk testutrustning för att optimera testrutinerna för systemet i fråga. 

Testutrustningar brukar inom industrin benämnas testriggar, testbänkar, testare, m.m. Vid 

planering av testutrustning bör fokus ligga kring att hålla tillverkningskostnaderna låga 

samtidigt som alla funktionskrav möts. 

Testningen av ett system eller en produkt utförs vanligtvis i sista skedet av 

utvecklingsstadiet. Miljön och omständigheterna under testet bör efterlikna de i vilka 

systemet eller produkten förväntas fungera. På så sätt kan alla eventuella problem kring 

funktionalitet kontrolleras och korrigeras. 

1.1 Uppgiftsbeskrivning 

ASLUL 3015 är ett lagringstorn för Amadas laserskärare. ASLUL sköter också transporten 

av rå- och bearbetat material till och från laserskäraren. Second output station är en 

tilläggsmodul till ASLUL för att enkelt kunna plocka de utskurna delarna automatiskt med 

en plockmaskin eller manuellt. 

1.1.1 Bakgrund 

Vid produktion har man inte möjlighet att testa stationen genom att montera ihop den med 

ASLUL tornet. Detta pga. utrymmesbrist och för att upprätthålla ett optimalt materialflöde i 

produktion. Därför behövs en testutrustning till stationen för att simulera signalerna som vid 

användning av ASLUL går mellan tornets elcentral och stationen. Utöver själva 

testutrustningen ska även anvisningar för hur stationen elektriskt och mekaniskt bör inställas 

tas fram. 
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1.1.2 Syfte 

Ingenjörsarbetets syften var att kunna säkerställa att Second output station fungerar som den 

ska när den kopplas ihop med ASLUL-tornet hos kunden. Det andra syftet var att genom 

testrutinerna kunna hålla en högkvalitativ gemensam standard på stationerna som levereras. 

På så sätt säkerställs att varje station möter kundernas krav på funktion och kvalitet. 

1.1.3 Mål 

Målet med ingenjörsarbetet var att planera och förverkliga en testutrustning: 

• för att verifiera att stationens givare ger ut signal på rätt sätt vid rätt tillfälle 

• som kan styra stationens pneumatiska ventiler och cylindrar 

• som med hjälp av en frekvensomriktare kan styra stationens växelströmsmotor. 

Dokumentation: 

• anvisningar över hur stationen kopplas och testas mot testutrustningen 

• protokoll på elektriska och mekaniska inställningar som bör utföras i enlighet med 

testet 

• elektriska scheman och layout över testutrustningens elcentral. 

1.2 Uppdragsgivare 

Som uppdragsgivare för ingenjörsarbetet fungerar LKI Käldman Ltd. LKI är beläget i 

Pedersöre kommun, med en större produktionshall i Bennäs och en mindre i Lövö. Sedan 

LKI förvärvade mjukvaruföretaget Camline Oy har företaget även en enhet i Villmanstrand. 

LKI grundades 1979 av Leif Käldman som påbörjade verksamheten som underleverantör av 

bearbetade maskindelar till svarvning och borrning. Fem år senare utvecklade Käldman den 

första egna produkten, ett programmerbart bakre anslag till en kantpress. 

I början av 1990-talet levererades det första automatiserade systemet för plåthantering på 

beställning av ABB. Efter ytterligare några år levererades det första system till den japanska 

industrijätten Amada GmbH, vilket inledde ett stadigt samarbete mellan företagen som pågår 

ännu idag. 
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Under 2000-talet har LKI expanderat avsevärt, både i personalstyrka och produkutbud. Idag 

är LKI ett välkänt namn i den Europeiska marknaden för automatisk plåthantering. Företaget 

fungerar som arbetsplats för ca 180 personer och omsätter årligen över 30 miljoner euro. 

(LKI, 2019) 

 

Figur 1. Flygfoto över LKI Käldmans produktionshall i Bennäs. 

1.3 Produktpresentation 

Vid LKI Käldman tillverkas automationslösningar som sköter logistiken för industriella 

plåthanteringsmaskiner, såsom bockningsmaskiner, laserskärare eller stansmaskiner. 

Affärsiden är att tillgodose kunderna med ett system som möjliggör att deras plåtbearbetning 

kan utföras på ett automatiserat, säkert och tidseffektivt vis. Därför tillverkas det flera olika 

lösningar för att täcka alla behov som kunderna kan ha inom marknaden.  

I företagets produktionsenheter utförs så gott som alla arbetsmoment som krävs för att 

tillverka ett komplett system, vilket innebär att företaget har få underleverantörer. Svetsning, 

bearbetning, montering, testkörning och packning utförs alltsammans av företagets 

anställda, vilket leder till att man på företaget besitter en bred teknisk kompetens inom flera 

yrkesområden. 
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1.3.1 ASLUL 3015 

ASLUL är en maskin som automatiskt transporterar material till och från Amadas 

laserskärare. ASLUL erbjuder också lagringskapacitet för såväl råmaterial som bearbetat 

material. Sifferkombinationen 3015 betyder att material bestående av tunnplåtar med en 

maxlängd på 3015 millimeter kan bearbetas. Utöver ASLUL 3015 tillverkas även en 

liknande maskin, ASLUL 4020, som kan bearbeta tunnplåtar av större dimensioner. 

Figur 2 föreställer Amadas laserskärare sammankopplad med ASLUL 3015. ASLUL är 

sammansatt av flera olika moduler som tillsammans utgör ett komplett system. Modulerna 

tillverkas på företagets delmonteringsavdelning och monteras ihop till färdiga system på 

slutmonteringen, vartefter de kalibreras och testas. ASLUL:s mest betydande moduler består 

av: 

• pålastningsenhet 

• paletter för råmaterial 

• avlastningspaletter 

• avlastningsenhet 

• palettväxel 

• pin-bord 

• skärpaletter 

• palettlyft 

• plattform för service. 
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Figur 2. ASLUL lager- och transportsystem för Amadas laserskärare. (LKI, 2019) 

 

Råmaterial förvaras på paletter placerade i tornets övre lagringshyllor. En produktionscykel 

inleds med att material förflyttas från materialpalett till skärpalett i tornets pålastningsenhet. 

Pålastningsenheten består av sugkoppar som är indelade i sektioner för att kunna lyfta olika 

plåtstorlekar. Ett s.k. x-anhåll beläget vid service plattformen kontrollerar att tunnplåtarnas 

tjocklek och kondition befinner sig inom förutbestämda ramar. Tornets palettlyft, som 

förflyttar paletter mellan lagringshyllorna på olika höjdnivåer, transporterar skärpaletten till 

palettväxeln. Palettväxeln rymmer två skärpaletter och sköter utbytet av obearbetat och 

bearbetat material mellan ASLUL och laserskäraren. Efter att laserskäraren skurit klart 

transporteras bearbetat material med palettlyften in till maskinens avlastningsenhet som 

separerar färdigt utskurna delar från det resterande materialet, vartefter det placeras på en 

avlastningspalett. Avlastningspaletten sänks ner på ett externt pin-bord under palettlyften, 

varifrån delarna kan avlastas. 

ASLUL  manövreras från maskinens tillhörande operatörspanel antingen manuellt eller mha. 

automatiserade produktionscyklar, som finns sparade i panelens mikrodator. 

1.3.2 Second output station 

Second output station är en tilläggsmodul för ASLUL-maskinen. Stationen tillgodoser 

kunder med en sekundär plats för inspektion och utkörning av bearbetat material. Eftersom 

det finns gott om utrymme omkring stationen, så kan bearbetat material enkelt plockas 

manuellt med gaffeltruck, men stationen kan också utrustas med en automatiserad 

plockmaskin för att effektivare hantera materialet. LKI tillverkar en plockmaskin lämplig 
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för detta ändamål, TK, som kan monteras över stationen. TK är en plockrobot med hög 

automationsgrad som snabbt kan röra sig i X-, Y- och Z-led för att plocka utskurna delar 

beroende på var på stationens skärpalett de befinner sig. 

Stationens elektriska komponenter består av: 

• Växelströmsmotor som kör skärpaletten fram och tillbaka mellan stationen och 

ASLULs palettväxel. Skärpaletten hakas fast med en kula som finns monterad på 

stationens motorkedja. Ett segment av motorkedjan består av givarbleck. 

• Givare monterade vid stationens ändlägen (övergångs- och avlastningsposition) som 

vid detektering av motorkedjans givarbleck saktar ner och stannar motorn. 

• Pneumatisk cylinder vars kolvstång fungerar som en låsningsmekanism mot 

skärpaletten. Kolvstångens läge övervakas av givare monterade utanpå cylindern, 

och strypventiler reglerar luftgenomströmningen till cylindern. 

• En splitterbox som fungerar som anslutningspunkt för stationens givar- och 

ventilkablage. 

• Luftenhet bestående av magnetventiler som fungerar som anslutningspunkt för 

stationens pneumatik. 

Till stationen hör också en skyddsdörr vars komponenter består av: 

• Pneumatisk cylinder som öppnar och stänger skyddsdörren i höjdled. Dörrens 

position övervakas av cylindergivare. Strypventiler för reglering av 

luftgenomströmning. 

• Säkerhetsgivare som övervakar skyddsdörrens läge och ingår i maskinens 

nödstoppssystem. 

• Optiska givare som kontrollerar höjden på det bearbetade material som transporteras 

till stationen på skärpaletten. 
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Figur 3. Second output station med skyddsdörr. 

 

Hos kunden monteras stationen ihop med ASLUL på dess högra sida, parallellt med  

palettväxeln. Stationen får via huvudcentralens PLC-enhet en signal om att skärpaletten är 

redo att köras ut för avlastning, vartefter stationens motor startar för att köra kedjan i rätt 

position för att kunna haka fast skärpaletten. Skyddsdörren öppnar så att skärpaletten kan 

passera, samtidigt som höjden på det bearbetade materialet övervakas med optisk 

givarteknik. Skärpaletten transporteras mot stationens avlastningsposition, tills den stannar 

på signal från avlastningspositionens stoppgivare, och låses fast mha. det pneumatiska 

cylinderlåset. Därefter stängs skyddsdörren och operatören meddelas via manöverpanelen 

att materialet är redo att avlastas. Slutligen när allt material avlastats körs skärpaletten mot 

stationens övergångsposition. Motorn stannar på signal från övergångspositionens 

stoppgivare, då skärpaletten körts tillbaka in i ASLUL:s palettväxel. För att åstadkomma 

driftsäkrare motorstopp saktar alltid motorn in före den helt stannar på signal av stationens 

retardationsgivare, belägna vid övergångs- och avlastningspositionerna. 
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1.3.3 Säkerhet 

Stationen befinner sig inom en skild säkerhetszon vars område definieras av en ljusridå. 

Ljusridån är en säkerhetsanordning som med hjälp av speglar och laserstrålar bildar ett 

skyddsstaket kring stationen. Ifall en person eller övrigt objekt passerar laserstrålarna, så 

utlöses en stoppsignal till ett säkerhetsrelä i huvudcentralen som direkt bryter strömmen till 

stationens motor.  

Stationens skyddsdörr separerar ASLUL:s och stationens säkerhetszoner och öppnas vid 

palettövergång. Dörrens läge övervakas av en induktiv säkerhetsgivare som utlöser en 

stoppsignal till ett annat säkerhetsrelä i huvudcentralen varje gång som dörren öppnas. För 

att säkerhetsreläet ska föra vidare stoppsignalen från givaren, behöver den också motta 

stoppsignal från ljusridån. När det inträffar bryts inte bara strömmen till stationen, utan också 

till ASLUL:s och laserskärarens motorer, pumpaggregat och övriga arbetselement. 

 

 

Figur 4. Second output station sammankopplad med ASLUL. 
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2 Komponentteori 

För att kunna testa och styra elektriska komponenter på ett korrekt och effektivt sätt bör en 

god förståelse av komponenternas uppbyggnad och syften i systemet bildas. 

Missuppfattningar kring en komponents ämnade funktion kan leda till att den inte testas 

korrekt eller överhuvudtaget, vilket inte garanterar att komponenten fungerar. I kapitlet 

behandlas teori om elektriska och pneumatiska komponenter som ingår i stationens 

uppbyggnad, samt komponenter som krävs för att förverkliga testutrustningens kapabilitet 

att testa stationens enligt specifikationskrav. 

2.1 Växelströmsmotor 

En asynkron växelströmsmotor, även känd under benämningen induktionsmotor, är en 

elkraftskomponent som används i mycket bred industriell utsträckning. Nästan hälften av all 

elektricitet som produceras i Europa konsumeras av industriella motorer (European 

Commission, 2014), som i 9 av 10 fall är en induktionsmotor. (Madison Gas and           

Electric, 2019) 

Motorns höga användningsgrad beror på dess robusta konstruktion och att den är relativt 

billig att tillverka i förhållande till prestanda och livslängd. Den asynkrona 

växelströmsmotorn benämns induktionsmotor eftersom motorn omvandlar elektrisk energi 

till rörelseenergi genom elektromagnetisk induktion.  

2.1.1 Elektromagnetisk induktion 

I experiment på 1830-talet observerade fysikern Michael Faraday att ett tidsberoende 

magnetflöde genom en konduktiv slinga ger upphov till en elektrisk ström i slingan, en ström 

som rimligtvis drivs av ett elektriskt kraftfält (EMF = electromotive force), som inducerats 

av det varierande magnetflödet. Detta induktionsfenomen, som är en fundamental naturlag 

kan åstadkommas genom: 

• Flödesändring genom fixerad konduktiv slinga med tidsberoende magnetfält. 

• Flödesändring genom rörlig (ex. roterande) konduktiv slinga med stationärt 

magnetfält. 

• Kombination av ovanstående flödesändringsmekanismer. (Ågren , 2014, s. 95-96) 



 10 

Faraday insåg snart att ett inducerat elektriskt kraftfält driver strömmen, och att tidsberoende 

magnetflöden är källor till spänningen som induceras till följd. Fysikern James Clerk 

Maxwell preciserade senare Faradays upptäckt genom att framföra relationen: 

𝑈𝑖𝑛𝑑(𝑡) = −
𝑑Ф

𝑑𝑡
 

där 

 Uind är den spänning (V) som induceras, 

 Ф är det magnetiska flödet (Wb) som är produkten av det magnetiska fältet genom 

 en viss yta, 

 dФ är förändringar i det magnetiska flödet och 

 dt är förändringar i tidsplanet och (Ågren, 2014, s.99) 

 minustecknet visar att den inducerade strömmen har en sådan riktning att 

 självinduktionen motverkar flödesändringen från det yttre magnetfältet, vilket är 

 Lenz lag som ger stabilitet. Om motsatsen vore fallet skulle induktion vara ett 

 självförstärkande instabilt fenomen. (Ågren, 2014, s. 98) 

2.1.2 Asynkron motor i drift 

En asynkron motor utgörs av två huvudkomponenter; stator och rotor. Statorn består av tre 

identiska kopparlindningar för respektive fasspänning.  Rotorn består av en burlindning som 

är infälld i statorn, utan fysisk vidrörning.  

När statorlindningarna ansluts till en symmetrisk trefasig växelspänning alstras ett roterande 

magnetfält kring lindningarna. Enligt Faradays induktionslag inducerar magnetflödet en 

spänning i rotorledarna då dessa skärs av flödet, vilket ger upphov till ström i rotorledarna. 

Ledarna kommer då påverkas av en riktad kraft som motverkar orsaken till sin egen 

uppkomst, dvs. orsaken till den inducerade spänningens uppkomst. Det är denna kraft som 

försätter rotorn i rotation och ger upphov till vridmoment på motoraxeln. (Alfredsson & 

Jacobsson, 2016, s.94) 

Rotationshastigheten n, definieras vanligtvis i rpm (revolutions per minute) enligt: 
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𝑛 = 𝑛𝑠(1 − 𝑠) = 120 •
𝑓

𝑝
(1 − 𝑠) 

där 

 n är motorns asynkrona varvtal, rotationshastigheten (r/min), 

 ns är magnetflödets synkrona varvtal,  

 s är eftersläpningen (r/min, eller i procent), 

 f är nätets växelfrekvens (Hz) och 

 p är antalet polpar i rotorn. 

Om rotorn skulle uppnå det synkrona varvtalet fås det inte någon induktion och inte heller 

något vridmoment. Friktionsförluster leder till att rotorn aldrig uppnår flödets hastighet, utan 

roterar alltid med en viss eftersläpning, dvs. det asynkrona varvtalet är alltid lägre än det 

synkrona varvtalet. (Alfredsson och Jacobsson, 2016, s.94) 

2.1.3 Frekvensomriktare 

Frekvensomriktaren är en komponent med vilken man kan reglera frekvensen och 

spänningen till en elektrisk motor och således styra dess hastighet. Nätets trefasiga 

växelspänning likriktas i frekvensomriktarens likriktarbrygga. Den likriktade 

spänningssignalen filtreras sedan i en kondensatorkrets för att erhålla en helt rippelfri 

likspänningssignal. I frekvensomriktarens inverteringskrets hackas likspänningssignalen 

upp med hjälp av IGBT-komponenter (Insulated Gate Bipolar Transistors). Genom att styra 

specifika transistorers på- och frånkopplingsfrekvenser fås en godtycklig 

växelspänningssignal med given amplitud och frekvens. Amplituden bestämmer motorns 

spänning medan frekvensen bestämmer motorns rotationshastighet. Denna 

signalbehandlingsteknik kallas för pulsbreddsmodulering. 
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Figur 5. Förenklad bild av frekvensomvandlarens huvudkomponenter. 

 

2.1.4 Bromsning 

Växelströmsmotorn bromsas dynamiskt genom att låta frekvensen reduceras över en viss tid, 

vilket kallas för nedrampning. Nedrampningstiden specifieras i frekvensomriktarens 

parametrar. Då frekvensomriktarens hastighetsreferens reduceras, saktar motorn in och 

börjar fungera som en generator. Rörelseenergin på motorns axel konverteras till elektrisk 

energi som matas tillbaka till frekvensomriktarens likspänningskrets. Ifall den regenererade 

spänningen blir för hög kan interna komponenter i frekvensomriktaren förstöras eller 

överspänningsskydd utlösas oavsiktligt. (GE Consumer & Industrial, 2015, s.7) 

Lösningen är att redirigera överflödig regenererad spänning i frekvensomriktarens 

likspänningskrets till ett s.k bromsmotstånd, där spänningen omvandlas till värme. Ohmtalet 

på bromsmotståndet förkunnar hur väl energin omvandlas till värme och således hur effektivt 

motorn bromsas in. Bromsmotståndets yta blir snabbt väldigt varm och rekommenderas 

därför monteras på avstånd från övriga elektriska komponenter, t.ex. på utsidan av 

elcentralen. 

Dynamisk bromsning är lämplig för retardation från maximal frekvens ner till en annan 

frekvens, från lägre frekvenstal till total motorstopp är andra retardationsprinciper att 

föredra. (GE Consumer & Industrial, s. 28) För detta ändamål är stationens 

växelströmsmotor utrustad med en integrerad mekanisk broms. Bromsen utgörs av en skiva 

som med fjäderkraft pressas mot rotorn. Genom att spänningssätta bromsens elektriska spole 

släpper fjädern och frigör rotorn. Detta innebär att vid direkt bortkoppling av strömmen 

bromsas motorn in och stannar vilket är av största vikt inom maskinsäkerhet, då laster som 
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plötsligt försätts i rörelse kan orsaka förödande skador i systemet och dess omgivning. (Gear 

Units and Gearmotors, 2008, s.103) 

2.2 Givare 

I en högteknologisk värld som blir allt mer automatiserad, så spelar givaren en betydande 

roll, inte minst inom den industriella sektorn. Givare är ett paraplybegrepp för elektriska 

sensorer, en komponent som tillåter ett elektriskt system att insamla information om 

händelser eller förändringar i dess närliggande omgivning. De metoder som givarna 

använder för att övervaka omgivningen kan närmast efterliknas av människans biologiska 

sinnen, då det finns givarteknik för att se, höra, känna, m.m.  

Majoriteten av givarna som används i LKI:s komponentsortiment är inbeställda från 

sensortillverkaren IFM Electronics. 

2.2.1 Induktiva givare 

Induktiva givare är sensorer som enbart känner av metalliska objekt, utan att givaren fysiskt 

behöver vidröra metallytan. Induktiva givare är ideala i industriella applikationer då smuts, 

damm eller fukt varken påverkar eller försämrar givarens funktion. 

En induktiv givare använder sig av elektromagnetisk induktion för att känna av objekt. 

Givaren består i huvudsak av fyra olika komponenter: 

• spole 

• oscillator 

• schmitt-trigger 

• utgång. 

Då den induktiva givaren spänningssätts producerar oscillatorn en sinusformad signal med 

given frekvens och amplitud. Oscillering skapar i sin tur ett symmetriskt magnetfält över 

givarens fältyta. När ett metalliskt objekt befinner sig i magnetfältet induceras  

virvelströmmar på metallobjektets yta, vilket resulterar i effektförluster i magnetfältet. För 

att kompensera förlusterna ökar oscilleringsamplituden tills det överskrider ett förutbestämt 

gränsvärde. Gränsvärdet övervakas av en Schmitt-trigger som aktiverar givarens utgång. 
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Om givaren har en NO-konfiguration är utgången en på-signal. Ifall givaren har en NC-

konfiguration är utgången en av-signal. Utsignalen kan sedan behandlas via en extern 

kontrollenhet som anger läget på givaren. 

Detekteringsavståndet för induktiva givare är relativt kort, från ett par millimeter till ca.       

60 mm, beroende på tillverkare. Avståndet varierar också beroende på vilket metalliskt 

grundämne eller legering som ska detekteras. Detekteringsavståndet som specifieras i en 

induktiv givares datablad är i regel det avstånd som givaren detekterar vanligt järn. (T. A. 

Kinney, 2001) 

 

Figur 6. Induktiva givarens uppbyggnad. (Kinney, 2001) 

2.2.2 Optiska givare 

Optoelektroniska givare är sensorer som även de har bred utsträckning inom industriell 

automationsteknik. Till skillnad från induktiva givare, så har optiska givare ett betydligt 

längre detekteringsområde. Detekteringsmaterial spelar inte heller någon roll. 

Ett optiskt givarsystem består av två komponenter, en sändare och en mottagare. När 

sändarkomponenten spänningssätts sänder den ut en infraröd ljussignal. Denna ljussignal 

aktiverar mottagarkomponentens utgång. (IFM Electronic, 2019) 
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Figur 7. Optiska givare. (IFM Electronics) 

2.2.3 Cylindergivare 

Cylindergivare fungerar enligt samma princip som induktiva givare. Cylindergivarna 

monteras på höljesväggens utsida och kan detektera kolvens position genom ringmagneter 

som har lagts på kolven. För att detektering ska fungera bör utöver ringmagneterna inga 

övriga magnetiska metaller infinnas i givarnas detekteringsområde. Därför är höljesväggen 

tillverkad av icke-magnetiserbart material, exempelvis aluminium eller rostfritt stål. (IFM 

Electronic, 2019) 

 

Figur 8. Cylindergivare monterade utanpå höljesväggen. (IFM Electronics) 
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2.2.4 Splitterbox 

Den ökade nivån av givarteknologi inom automationsindustrin kräver högre kvalitet och 

säkerhet på kabeldragning och anslutningsteknik. En splitterbox är en gemensam 

anslutningspunkt för ett systems givar- och ställdonsutrustning. Passformen på 

splitterboxens uttag gör att givarkablarnas kontaktdon bara kan anslutas på ett sätt, vilket 

eliminerar risken för mänskliga anslutningsfel. Givarkablarnas kontakt har gängor som 

skruvas på splitterboxens uttag och fastspänns. Således hålls anslutningarna vibrationståliga 

samtidigt som de erbjuder god IP-säkerhetsklass. 

 

Figur 9. Splitterbox. (IFM Electronics) 

2.3 Pneumatiska komponenter 

Pneumatiska komponenter och system har en betydande roll vid automatisering och 

mekanisering inom praktiskt taget alla industrigrenar. Teknikområdet utmärker sig för stor 

flexibilitet, driftsäkerhet och god driftsekonomi. De vanligaste pneumatiska komponentera 

utgörs av luftcylindrar och styrventiler. 

2.3.1 Ventiler 

Ventiler styr arbetselementens rörelser, då det gäller riktning, kraft och hastighet. Eftersom 

det finns nästan oändligt med olika ventilkonstruktioner behandlas endast de ventiltyper som 

är relevanta för detta arbete. 

• Riktningsstyrande ventiler, är den största gruppen och omfattar ett mycket brett 

sortiment av funktioner och storlekar. Under denna ventilgrupp hör magnetventilen, 



 17 

en ventil som öppnar för genomströmning på signal från elektriska styrsystem. 

Ventilen utgörs av en magnetkärna som tätar mot ett nedre säte i ventilhuset. När 

ventilens magnetspole spänningssätts, lyfts kärnan och öppnar en flödesväg för 

luften. (Evensen & Ruud, 1995, s.44) 

 

Figur 10. Symbol för magnetventil. 

 

• Spärrventiler är en typ av ventiler som öppnar för genomströmning i framriktningen, 

medan strömning i backriktningen blockeras. Spärrventiler kallas också för 

backventiler. En fjäderbelastad ventilkägla spärrar för genomströmning i ena 

riktningen. När luften strömmar i motsatt riktning, lyfts käglan från sätet och ventilen 

ger full genomströmning. (Evensen & Ruud, 1995, s.56) 

 

Figur 11. Symbol för spärrventil. 

 

• Strypventiler är ventiler som styr den genomströmmande luftmängden och kallas 

därför också för mängdreglerande ventiler. Detta fungerar genom att variera 

ventilens genomströmningsarea. Det sker genom att en konisk spindel flyttas upp 

och ner i ett ventilsäte, oftast genom en skruvrörelse. (Evensen & Ruud, 1995, s.53) 

 

Figur 12. Symbol för strypventil. 
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2.3.2 Cylindrar 

En pneumatisk cylinder består av ett cylindriskt rör som är tätat i båda ändar med gavlar. 

Inuti cylindern löper en kolv med kolvstång som går ut genom ena gaveln. Kraften överförs 

av kolvstången, som drivs fram och tillbaka med tryckluft.  

Den pneumatiska cylindern kan vara antingen enkelverkande eller dubbelverkande. 

• I en dubbelverkande drivs kolven med tryckluft i båda riktningarna. På kolven och 

kolvstången finns tätningar som hindrar luften att passera mellan kolv och 

cylinderrör. Bra tätningar är en förutsättning för att cylindern ska kunna arbeta utan 

läckage och med minsta möjliga energiförbrukning. Cylindern har två 

luftanslutningar, en till pluskammaren och en till minuskammaren. När luft släpps in 

i pluskammaren skjuts kolven utåt, och när luft släpps in i minuskammaren dras 

kolven tillbaka in i cylindern, med förutsättningen att den motsatta kammaren blivit 

avluftad. (Evensen & Ruud, 1995, s.21–22) 

 

Figur 13. Symbol för dubbelverkande cylinder. 

 

• I en enkelverkande cylinder drivs kolven med tryckluft i den ena riktningen, medan 

motsatt riktning styrs med t.ex. returkraften från en inbyggd fjäder. I industriella 

system är det också vanligt att returkraften tas från den motkraft som återför 

cylindern. Till skillnad från en dubbelverkande cylinder kan den enkelverkande 

cylindern ha endast en luftanslutning. (Evensen & Ruud, 1995, s.22–23) 

 

Figur 14. Symbol för enkelverkande cylinder. 
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3 Elektriska scheman 

För att underlätta felsökning och uppföljning av ett elektrotekniskt system, i detta fall 

testutrustningens elcentral,  är det nödvändigt att noggrannt konstruerade elscheman för 

centralen i fråga finns till förfogande. I elschemat ska centralens alla kopplingar, 

anslutningspunkter och komponenter framgå på ett detaljerat och logiskt sätt. Allmän 

information som ritningskonstruktör, datum, revisionnummer ska också antecknas i 

elschemat. 

3.1 Elplaneringsverktyget E3.series 

Vid LKI använder man sig sedan 2015 av E3.series för konstruktion av elscheman. E3.series 

är ett modulärt CAD-system utvecklat av företaget Zuken för att designa och dokumentera 

elektriska, pneumatiska och hydrauliska system. Programmet är Windows-baserat, vilket 

innebär att de vanligaste Windows-kommandona fungerar i programmet. Eftersom 

programmet är modulärt, så kan nya moduler införskaffas enligt användarens mer specifika 

behov. Vid LKI använder man sig av följande E3-moduler: 

• E3.schematic är programmets kärna som alla tilläggsmoduler kretsar kring. I denna 

modul skapas elektriska dokument såsom elscheman, kopplingsdiagram, 

komponentlistor och PLC-kopplingar. Dess objektorienterade arkitektur förhindrar 

användaren från att i misstag skapa ogiltiga kopplingar såsom kortslutningar eller 

lösa anslutningar. Komponenterna förs in i schemat från programmets 

komponentdatabas, vilken användaren själv kan modifiera och expandera enligt eget 

önskemål. Vid LKI har man således skapat en komponentdatabas innehållande alla 

komponenter som aktivt används i produktion. (Zuken) 

• E3.panel är en tilläggsmodul i vilken användaren kan skapa layouter för elcentraler i 

2D eller 3D. E3.panel är dynamiskt integrerat med E3.schematic så användaren kan 

parallellt jobba mellan modulerna. Komponenter som införs i E3.schematic sparas i 

en mapp i E3.panel, och vice versa. Eftersom planeringsverktyget känner till 

komponenternas fysiska dimensioner kan komponenten enkelt placeras på rätt ställe 

och kollisioner undvikas. (Zuken) 
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• E3.3DRoutingBridge är en tilläggsmodul som möjliggör kompatibilitet mellan 

E3.series och andra större MCAD-system. Genom E3.3DroutingBridge kan scheman 

och andra dokument integreras med de flesta MCAD-systemen. Detta underlättar för 

att få enhetlig design vid framställning av fullständiga modeller som involverar flera 

planeringsverktyg, exempelvis 3D-modelleringsverktyget SolidWorks. (Zuken) 

 

 

Figur 15. Skärmdump av arbetsvyn i E3.schematic. (Holmberg, 2015) 
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4 Riskidentifiering 

För att eliminera risken att stationen utsätts för materiella skador under testning bör vissa 

säkerhetsfunktioner implementeras i testutrustningens elektriska struktur för att förhindra 

eller undvika vissa maskinrörelser. Som generellt begrepp kan riskhantering mer eller 

mindre delas in i följande element: 

 

Figur 16. Riskhanteringsmodell. (Effso Tools, 2012) 

  

Inledningsvis görs en grundlig analys av processen för att identifiera riskerna. I nästa steg 

uppskattas sannolikheten för att varje risk kan inträffa. Därefter görs en utvärdering av 

konsekvenserna som varje inträffad risk kan leda till. Denna del av riskhanteringsprocessen 

karaktäriseras av mer analytiska metoder, medan själva riskhanteringen utgörs av att vidta 

praktiska åtgärder och uppföljningar för att eliminera eller åtminstone reducera riskerna till 

en för ändamålet acceptabel nivå. (Effso Tools, 2012) 

Eftersom stationen är en relativt liten process, så är inte heller riskerna under testning många. 

Främst handlar det om att identifiera och eliminera risker som kan leda till materiella skador 

på antingen stationen, testutrustningen eller stationens tillhörande skärpalett. Risken för 

personskador bedöms som ytterst minimala eftersom alla maskinrörelser initeras manuellt 

på ett säkert avstånd från stationen. Utifrån riskhanteringsmodellen gjordes en 

riskbedömningsmatris för testning av stationen. Skattningskolumnen delas in i sannolikheten 

för att risken inträffar samt tids- och ekonomiska kostnader som incidenten skulle leda till. 
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Tabell 1. Riskbedömningsmatris. 

Identifiering Skattning Värdering Åtgärder Uppföljning 

Stationens 
kedjehjul 
kan vid motordrift 
kollidera med 
kedjans givarbleck. 

Låg sannolikhet 
 
 
 
                           
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjHög      
jjjjjjjjjjjjjjkostnad 

Givarblecken 
förstörs 
och 
kedjehjulet 
skadas. 

Stoppgivarna bryter  
signalen till 
frekvens- 
omvandlarens 
digitala ingångar. 

Uppföljning av 
säkerhetsåtgärd 
för att 
säkerställa 
dess korrekta 
funktion. 

Palettlåset kan 
under  
drift skadas till 
följd av 
kollision med skär- 
paletten. 

Medelhög  
sannolikhet 
 
 
                                   
jjjjjjjjj  Medelhög 
ertertertkostnad 

Palettlåsets 
cylinder 
förstörs och 
skär- 
palettens yta 
skadas. 

Palettlåset kan 
endast 
ställas in när 
skärpaletten 
befinner sig i 
position 
för fastlåsning. 

Uppföljning av 
säkerhetsåtgärd 
för att 
säkerställa 
dess korrekta 
funktion. 

Skärpaletten kan 
falla 
av rälsarna ifall 
den 
körs för långt mot  
stationens ända 
för 
palettöverföring. 

Mycket låg  
sannolikhet 
 
 
                                                                
jjjjjjjjjj           
jjjjjjjjjj Medelhög 
jjjjjjjjjjjjjjkostnad 

Skärpalettens 
yta 
och hjul skadas 
avsevärt. 

Drift med skärpalett  
kan endast utföras 
när 
paletten är i 
stationens 
retardationszon. 

Uppföljning av 
säkerhetsåtgärd 
för att 
säkerställa 
dess korrekta 
funktion. 

Stationens motor 
körs  
felaktigt eller av 
misstag 

Låg sannolikhet 
 
 
 
                           
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjHög          
jjjjjjjjjjjjjjkostnad 

Risken för 
ovan- 
stående 
scenarion 
ökar. 

Manöverkrets 
konstruerad 
på så sätt att 
oavsiktlig 
motordrift 
minimeras. 

Uppföljning av 
säkerhetsåtgärd 
för att 
säkerställa 
dess korrekta 
funktion. 
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5 Testutrustningens konstruktion 

Vartefter en utredning över vilka komponenter och material som ska utgöra testutrustningen 

utförts, påbörjades planeringen av dess fysiska modell. Testutrustningen består av en 

elkabinett med måtten 380 x 700 x 250 mm. Inuti elkabinetten infälls en monteringsplåt var 

alla elektriska komponenter, DIN-skenor, kabelkanaler m.m. fästs. Elkabinetten och dess 

innehåll utgör testutrustningens elcentral. Centralen monteras upprätt mot ett stativ, så att 

elkabinettens dörr bildar en frontpanel som fungerar som ett slags fysiskt användargränssnitt 

mellan elcentralen och operatören. Elkabinetten ska inte behöva öppnas under testsekvens. 

Operatören ska kunna utföra testet enbart mha. styr- och kontrolldon fästa på elkabinettens 

frontpanel. Kablage mellan testutrustningen och stationen sammankopplas om möjligt med 

han- mot honkontaktdon, eller trådvis inkoppling till radklämmsgrupper monterade på DIN-

skenor utanpå elkabinettens sidor. 

Stativet förses med hjul för enkel transport mellan monteringsceller. På stativet svetsas även 

en hängkrok som stöd för testutrustningens matnings- och lågspänningskabel. Stativet är 140 

cm högt vilket erbjuder ergonomisk testförhållanden för operatören. 

5.1 Elcentral 

Elcentralen är testutrustningens kärna. Centralen omfattar alla elektriska komponenter och 

kretsar nödvändiga för styrning och kontroll av stationens motor, givare, och ventiler. Utöver 

komponenter och kretsar som direkt berör stationens testfunktioner implementeras även 

komponenter som förbättrar centralens nivå på skydd och säkerhet, såsom automatsäkringar, 

jordningspunkter och en nödstoppsknapp. 

Elcentralens frekvensomriktare får sin matningsspänning från nätet via en kraftkabel. Övriga 

växelspänningskomponenter i motorkretsen matas med 230 VAC från en av faserna. 

Likspänningskomponenter såsom relän, led-element och tryckknappar, samt 

frekvensomriktarens digitala ingångskort, matas med 24 VDC från elcentralens strömkälla. 

Strömkällan omvandlar 230 VAC till 24 VDC som kan fördelas över en total last på 5 A. 

Härifrån matas även stationens givare och magnetventiler via en lågspänningskabel som 

kopplas från stationens splitterbox mot testutrustningen. 

Elcentralens elektriska scheman och layout uppritade i E3.series finns bifogade i slutet av 

ingenjörsarbetet som bilaga 4. 



 24 

5.1.1 Positionering av komponenter 

Komponenterna placeras och fästs antingen rakt ovanpå monteringsplåten, eller på 

fastskruvade DIN-skenor. Komponenternas position i elcentralen följer interna riktlinjer och 

bestämmelser för komponentpositionering. Komponenter av samma typ ska helst placeras 

intill varandra. Växel- och likspänningskomponenter samt ledare bör så långt det går 

avskiljas för att undvika störningar inducerade till följd av EMC. Radklämmor monteras 

långt ner på centralen, då kablar som regel införs från centralens undersida. 

5.1.2 Uppmärkning 

Alla ledare, kablage och komponenter i testutrustningens elcentral märks upp enligt ett 

internt märksystem som används vid LKI. Uppmärkning underlättar avsevärt ifall eventuella 

felsökningar eller omkopplingar bör utföras i testutrustningens elskåp. 

• Komponenterna uppmärks med bokstavering som beskriver vilken typ av komponent 

det handlar om. Ifall flera komponenter av samma typ ingår, så följs bokstaveringen 

av ett löpande ordningsnummer för att skilja komponenterna åt. 

• Ledarnas märkning bestäms av vilken typ av signal som ledaren överför. Vid 

tillverkning av testutrustningen har företagets interna system för trådmärkning 

försummats, och istället har ett mer lättförståeligt trådmärkningssystem använts, som 

beskriver till vilken komponent ledaren är ansluten. 

• Kablage märks alltid med bokstaven ”W” medan efterföljande bokstavering 

reflekterar den komponentmärkning som kabeln är ansluten till.  
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6 Testfunktioner 

Testfunktioner som kan utföras från testutrustningens frontpanel utformas enligt  

uppdragsgivarens funktionskrav. Signaler till och från stationens växelströmsmotor, givare, 

och ventiler ska behandlas på så sätt att deras korrekta funktion kan garanteras. 

6.1 Styrning av stationens växelströmsmotor 

Motorn som används på stationen är tillverkad av SEW Eurodrive. SEW är ett globalt företag 

vars affärside är att tillgodose sina kunder med snabba, dynamiska och högpresterande 

drivsystemprodukter för oräkneliga processer, system och maskiner. (SEW Eurodrive, 2018) 

Växelströmsmotorn har produktkoden DRS90M4BE2. Från produktkoden kan information 

on motorns konstruktion avläsas: 

• DR: Motorn ingår i DR-serien, en specifik motorserie som SEW tillverkar. 

• S: Motorn uppfyller kraven för energieffektivitetsklassen EFF2, vilket är standard 

effektivitetsklassen. 

• 90M: Motorns fysiska storlek. 

• 4: Motorn har en fyrpolig rotorkonstruktion. 

• BE2: Motorn är utrustad med en integrerad elektromekanisk broms. (DR Series AC 

Motors, 2008, s.23) 

Motorns tekniska data finns specifierad i såväl produktkataloger som på motorns märkplåt. 

Den angivna motordatan är tillförlitlig i installationssmiljöer där omgivningstemperaturen 

inte överskrider +40 ⁰C och installationshöjd är lägre än 1000 m.ö.h. (SFS-EN 60034, 2010, 

s.29) 
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Tabell 2. Data för stationens motor. 

 

(DR Series AC Motors, 2008, s. 82) 

 

Från motorkåpan löper två 4G1.5 mm2 skärmade kablar för drift och broms. Vid test 

inkopplas driftkabeln till frekvensomriktaren, och bromskabeln inkopplas tvåpoligt till ett 

bromsreläs slutande kontakter. Motorn ska kunna köras i båda riktningarna, med två olika 

hastighetsreferenser. 
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6.1.1 Dimensionering av frekvensomriktare 

För motorapplikationer som inte kräver positionsfeedback använder man sig vid LKI i regel 

av SEWs Movitrac® frekvensomriktare som styrkomponent. Frekvensomriktaren som 

används för att styra stationens motor är en 3 x 400 VAC Movitrac® omriktare med 

produktkoden MC07B0015-5A3-4-00. 

Tabell 3. Frekvensomriktarens data.  

 

(Movitrac/System Manuals, s.25, 2013)  

 

Stationen är en dynamisk applikation vars motor utför arbete i horisontell riktning. 

Frekvensomriktarens utgångsström bör vara minst lika hög som motorn nominella 

strömförbrukning, och spänningen över motorlindningarna ska finnas inom 

spänningsintervallet angivet på omriktaren. Omriktaren kan ge 150 % utgångsström under 

en minut, vilket behövs för att överkomma motorns startmoment vid full last med skärpalett. 

(Movitrac/System Manuals, s.120, 2013)  

Movitrac-omriktaren är utrustad med ett ingångs- och utgångskort för digitala 

kontrollmetoder, t.ex. med PLC-signaler eller i detta fall med brytare. Omriktarens 

parametrar inställs så att ingångarna används för att styra motorns rotationsriktning och 

hastighet, medan utgångskortet används för att styra bromsrelät som frigör motorns 

mekaniska broms vid drift. 
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Figur 17. In- och utgångskonfiguration 

6.1.2 Manöverkrets 

Motorns rotationsriktning manövreras från testutrustningens frontpanel med en valbrytare. 

Valbrytaren har tre olika lägen: 

1. I valbrytarens första läge aktiveras frekvensomriktarens digitala ingång 1, som kör 

motorkedjan mot stationens avlastningsposition. 

2. Valbrytarens andra läge aktiverar frekvensomriktarens digitala ingång 2, som kör 

motorkedjan i motsatt riktning, mot stationens övergångsposition. 

0. Valbrytarens nolläge. Brytaren fjädrar tillbaka till nolläget direkt 

manövreringsgreppet släpps. 

Manöverkretsen omfattar också en på- och av-knapp som är kopplade till motorkontaktorns 

anslutning för styrsignal. Med på-knappen tillslagen matas frekvensomriktaren med 

nätspänning via huvudkontaktorns slutande strömkontakter, samtidigt som kontaktorns 

hjälpkontakt sluts och tillåter operatören att använda valbrytaren. Denna 

manöverkretskonstruktion innebär att stationens motor endast kan köras ifall på-knappen är 

tillslagen, vilket avsevärt reducerar risken att motorn i misstag försätts i drift. 
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Figur 18. Manöverkrets för motor. 

6.2 Kontroll av givarsignaler 

Samtliga givare som monteras på stationen har en gemensam anslutningspunkt i form av en 

splitterbox. I splitterboxen finns en kabel ingjuten som med kontaktdon kopplas mot 

testutrustningens lågspänningskabels kontaktdon. Signalerna från givarna bör behandlas på 

så sätt att operatören som utför testet visuellt kan kontrollera varje givares tillstånd. För varje 

givare monterad på stationen finns ett relä tilldelat inuti testutrustningens elskåp som tänder 

en lampa, som indikerar att givaren ger signal.  

Ur säkerhetsaspekt utifrån riskbedömningsmatrisen är det nödvändigt att specifika givare 

förhindrar eller tillåter en viss maskinrörelse att utföras under vissa omständigheter. Detta 

innebär att testutrustningen bör fördela givarsignalerna på ett sätt som tillåter givarsignalen 

att kontrollera eller styra flertal kommandon. 

I figur 19 illustreras hur signalen från slow-down givaren LS34 används för två ändamål; en 

indikeringslampa tänds, samtidigt som signalen till frekvensomriktarens digitala ingång för 

normalfart bryts. 



 30 

 

Figur 19: Exempel på hur signal används för två olika ändamål 

6.2.1 Lägesindikering 

Givarnas tillstånd representeras visuellt på testutrustningens frontpanel i form av 

indikeringslampor som tänds när en signal från givare mottas. Indikeringslamporna utgörs 

av led-element som är integrerade bakom lampornas linser. Led-elementen matas med           

24 VDC från testutrustningens integrerade strömkälla. Indikeringsfärgen på lamporna beror 

på vilken typ av information signalen från givarna förmedlar: 

Tabell 4. Redogörelse för indikeringsfärger. 

Indikeringsfärg Indikering Aktiveringsvillkor 

Grön *Höjden på bearbetat 
material ok 

Signal mellan 
optiska givare 

Röd 

*Skärpalett befinner sig i  
stationens slutposition 
*Höjden på bearbetat material 
för högt 
*Säkerhetsstopp från 
skyddsdörr 

Signal från stopp-  
eller övervakande givare 

Gul *Skärpalett befinner sig i 
stationens retardationszon 

Signal från retardations  
givare 

Vit *Palettlåsets läge 
*Skyddsdörrens läge 

Signal från cylindergivare 
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6.3 Styrning av ventiler 

Palettlåsets och skyddsdörrens cylindrar styrs via stationens magnetventiler, som mha. 

elektriska signaler öppnar eller stänger för luftgenomströmning. Magnetventilerna styrs 

manuellt med testutrustningens tryckknappar, två knappar för låscylinderns ventiler samt två 

knappar för dörrcylinderns ventiler. Tryckknapparna är kopplade direkt till testutrustningens 

strömkälla, som vid knapptryck släpper fram en 24 VDC styrsignal till ett relä. Ventilerna 

aktiveras då reläts kontakter sluts. 

 

Figur 20. Ventilstyrning med tryckknappar och relän. 
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7 Dokumentering 

För att skapa tydliga och enhetliga testrutiner bör testutrustningen kompletteras med 

nödvändiga dokument som beskriver testutrustningens uppbyggnad och användning. Vid 

LKI vill man som regel alltid att elektriska scheman ska finnas tillgängliga för en elektrisk 

central eller liknande system.  

På företaget används också utförliga testprotokoll för varje delmontage som ingår i en 

komplett maskinserie. I testprotokollet beskrivs hur delmontaget testas och inställs. 

Testpunkterna ska följa en logisk ordning och undertecknas med ansvarig montörs eller 

kontrollants initialer efter utfört test. 

Utöver dessa mer allmänna dokument bör också specifika testanvisningar konstrueras som 

mha. text och bilder beskriver hur stationen testas och kopplas mot testutrustningen som 

tagits fram under ingenjörsarbetet. 

7.1 Testprotokoll 

Testprotokollet för Second Output Station införs som eget kapitel i testprotokollet för 

ASLUL 3015 som maskinserie. Testprotokollet delas in i två delar: 

• Assembly Manual, som beskriver på vilket sätt alla nödvändiga testpunkter och 

inställningar ska kontrolleras. Assembly Manual för Second Output Stationen finns 

bifogad i bilaga 2. 

• Assembly Protocol, där alla testpunkter finns samlade i tabellform och understrykes 

av ansvarig montör efter utförande av testpunkt i fråga. Assembly Protocol för 

Second Output Station finns bifogad i bilaga 3. 

7.2 Testanvisningar 

Testanvisningarna infogas i sin helhet i bilaga 1. Testsekvensen är relativt enkel. 

Testanvisningarna är främst ämnade som stöd för montörer som för första gången utför 

testet, eller som minnesuppdatering ifall oklarheter kring testandet av någon funktion råder. 

Testanvisningarna behandlar: 
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• inkoppling av kablage mellan Second output station och testutrustningen 

• testkörning av motorn, samt kontroll och inställning av motorns retardations- och 

stoppgivare 

• palettlåsets inställning 

• testande av skyddsdörr och dess komponenter 

• nedstängning och frånkoppling. 
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8 Resultat  

Konstateras kan att alla funktionella krav som ställdes på ingenjörsarbetet från 

uppdragsgivaren håll har bemötts. En  ändamålsenlig testutrustning bestående av en elcentral 

upprätt monterat mot ett stativ har tagits fram. Testutrustningen är utformad så att test kan 

utföras säkert, med minimal risk för person-, eller materialskador. Centralens elektriska 

struktur är resultatet av noggranna utredningar över vilka komponenter och kopplingar som 

krävs för att uppfylla testutrustningens funktionskrav. Testutrustningens frontpanel fungerar 

som ett fysiskt användargränssnitt mellan elcentralen och operatören, varifrån alla 

testfunktioner kan initieras med valbrytare, tryckknappar, och indikeringslampor.  

Stationens växelströmsmotor kan med hjälp av testutrustningens frekvensomriktare och 

manöverkrets på ett säkert och tillförlitligt sätt testas och köras för att garantera att motorns 

drift- och bromskablage är rätt kopplat. 

Testutrustningens indikeringslampor verifierar att stationens givare ger ut signal vid rätt 

tillfälle, samt att givarkablaget är rätt inkopplat. Informationen kring vilken givare som är 

aktiv förmedlas tydligt till operatören genom logiskt val av indikeringsfärg och positionering 

av lamporna på testutrustningens frontpanel.  

Korrektheten kring stationens pneumatik och tillhörande kablage kan kontrolleras med 

testutrustningens tryckknappar som styr palettlåsets och skyddsdörrens cylindrar.  

Testanvisningar över hur stationen kopplas och testas mot testutrustningen skapades och 

finns tillgängliga i produktionens datorer och surfplattor. Testanvisningarna kompletterar 

testutrustningen, och beskriver grundligt hur varje testmoment bör utföras, samt hur 

korrektheten kring varje testmoment konstateras. Genom standardiserade testrutiner 

uppdagas eventuella felkopplingar och övriga kvalitetsbrister på stationen vartefter testet 

utförs. 

Assembly Manualen för ASLUL 3015 med Second output station som tillägg uppdaterades 

med aktuella anvisningar över vilka testpunkter och inställningar som bör utföras i enlighet 

med test mot testutrustningen. Testpunkterna infördes i Assembly Protokollet där testets 

ansvarighetsperson undertecknar och förkunnar att testet utförts och godkänts. 

Detaljerade elektriska scheman och layout för testutrustningens elcentral konstruerades och 

finns till hands ifall det i framtiden blir aktuellt med omstrukturering till följd av 

funktionstillägg, eller ifall elcentralen behöver felsökas. 
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Figur 21. Testutrustningens utseende. 

 

9 Diskussion 

Ingenjörsarbetet påbörjades under vintern 2018 med att reda ut vilka komponenter som 

behövs för att ta fram testutrustningen. Parallellt med planering över komponent- och 

materialbehov påbörjades uppritandet av elektriska scheman och layout i 

elplaneringsverktyget E3.series. Avsaknaden av tidigare erfarenhet inom schematisk 

konstruktion och krav på noggrannhet gjorde ritprocessen utmanande. Ritandet varvades 

frekvent med inlärning från diverse skolningsmappar och andra liknande dokument förrän 

ett komplett elschema för testutrustningen erhölls. 
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Under ihopmonteringen av testutrustningen stiftades även närmare bekantskap med 

stationen i form av deltagande i monteringsarbetet. Efter att ha bekantats med stationen från 

ett mer makroperspektivt håll uppdagades några punkter som borde beaktas och korrigeras 

både i testutrustningen och elschemat, men även nya ider väcktes. 

Hittills har två stationer testats med testutrustningen och levererats. Testen som utförts har 

varit av mer experimentell natur, där avvikelser mellan testen noterats och åtgärdats. 

Sannolika felkopplingar och kvalitetsbrister som eventuellt uppkommer under 

monteringsskedet kunde också identifieras. Utifrån testen specifierades även innehållet i 

testanvisningarna, för att konstatera i vilken ordning det är mest logiskt att utföra 

testpunkterna. 

Vid LKI finns flertal testutrustningar för att testa olika maskiner och delmontage. 

Testutrustningarna har namngivits för att hålla ordning på var i produktionshallen de 

förvaras, och till vilken maskin den hör. Testutrustningen som togs fram under 

ingenjörsarbetet fick namnet ”Elin”. 

Vidareutveckling av ingenjörsarbetet är till viss mån möjlig. Utöver ASLUL tillverkas andra 

maskinserier som också säljs tillsammans med tilläggsmodulen Second output station. I 

framtiden kan det vara av intresse att kunna testa samtliga maskiners stationer med 

testutrustningen, för att få en gemensam kvalitativ standard för stationerna. Detta skulle dock 

kräva en uppdatering av såväl testutrustningen som inkopplingen av kablage mellan övriga 

maskiners huvudcentral och station, vilket skulle blivit överflödigt för ingenjörsarbetets 

tidsram. 

Ingenjörsarbetet omfattade många arbetsmoment vilket gett en god inblick i hur en ingenjörs 

vardagliga arbete ser ut, samt gett en förståelse över hur viktig planeringen kring varje 

arbetsmoment är. Inför ingenjörsarbetet har tidigare anställningar på diverse avdelningar vid 

LKI varit till stor fördel.  
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1 Connecting 2nd output station to test device 

- Before making any connections, make sure main switch on test device 
is turned off (0). 

- Connect motor cables WM11 and WM11B according to picture picture below. 

 

- Connect splitbox cable WXS1 according to picture below.  
 

 

- Connect air supply to 2nd station valve unit (NOTE! 6 bar 
air pressure to be used). 

- Finally, connect three phase power to test device via an 
extension cord, and turn main switch on (1). 
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2 Motor test drive: Adjustment of stop- and slowdown sensors 

- Check that no tools or other obstructions hinder motor chain 
movement. 

- Check that slowdown sensors (LS34 & LS35) and stop-sensors (LS33 & 
LS36) are not at risk for colliding with chain block during chain 
movement. 

- Begin test drive by enabling motor circuit by pressing the green on-
button.  

 

 
 

- Cautiously drive motor chain towards changer end-position with test 
device selector switch. 

 

 
 

- As chain block approaches changer end slowdown sensor (LS35), 
adjust sensor so it can detect chain block. Do the same for changer 
end stop sensor (LS36). 
 

- Verify that indication LEDs on test device light up in a correct manner, 
as sensors detect chain block. 
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- Once changer end sensors have been tested and adjusted, drive motor 
chain towards station end-position. 

 

 
 

- As chain block approaches station end slowdown sensor (LS34), adjust 
sensor so it can detect chain block. Do the same for station end stop 
sensor (LS33). 

 
- Verify that indication LEDs on test device light up in a correct manner, 

as sensors detect chain block. 

 

    
 

- Once all sensors have been properly tested and adjusted, finish test 
drive by disabling motor circuit with the off-button. 
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3 Testing of safety door 

- Connect cable from safety sensor on door to terminals on test device 
according to picture below. 

 

 
 

- Test opening and closing of safety door. Verify that door opens/closes 
on correct button. 

 

  
 

- Adjust distance between safety sensor on door and door frame. Verify 
that sensor works properly by confirming that indication LED “safety 
door stop” lights up, unless door is fully closed. 

 

 
 
 



 

 
Page 7 of 9 Release:1.0 

7 

 

- With door fully opened, adjust cylinder sensor for “door 
open” (LS39) and verify that correct indication LED lights 
up. 

 

 
 

- With door fully closed, adjust cylinder sensor for “door closed” (LS3A) 
and verify that correct indication LED lights up. 

 

 
 

- Test optical sensors (LS03C/T and LS03C/R) by interrupting the signal 
sent from transmitter to receiver. Verify that indication LED “Pallet too 
high for TK” lights up. 
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4 Testing of pallet lock 

- Pallet lock can be tested once a cutting pallet is available. 
- With cutting pallet correctly placed on 2nd station, drive motor towards 

station end-position, as done previously during test drive. 
- As motor stops on stop sensor (LS36), check if pallet lock piston lines 

up with lock module on cutting pallet.  

 
- If piston position doesn’t line up, adjust stop sensor to allow cutting pallet 

to be driven further inwards, or to be stopped on a more outwards 
position. 

- Once stop position for cutting pallet has been adjusted, test locking and 
unlocking of pallet. Verify that pallet is locked/unlocked on correct 
buttons. 

 

 
 

- With pallet locked in place, adjust cylinder sensor for “pallet is locked” 
(LS37) and verify that correct indication LED lights up. 
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- With pallet unlocked, adjust cylinder sensor for “pallet is unlocked” 
(LS38) and verify that correct indication LED lights up. 

 

 
 
 

5 End of test 

- If any test sequence didn’t work properly or not at all, try locating the 
source of error and repeat said test sequence. 

- Fill in all test related checkpoints in machine test protocol according to 
instructions. 

- Disconnect test device from 2nd output station in reverse order as 
opposed to when connecting. 
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1 Second station assembly (Option) 
Test second station with test device “ELIN” according to test instructions.  
 

1.1. Sensors LS37 – LS38 (Pallet lock cylinder)

Figure 1. Second station; Sensor locations on ASLUL 3015 2nd output station; View 1.

Figure 2: Second station; Sensor locations on ASLUL 3015 2nd output station; View 2 
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1.1.1. LS37 (Pallet is locked) 
Sensor adjusted with pallet in place. 
 

1.1.2. LS38 (Pallet is unlocked) 
Sensor adjusted with pallet lock all the way back. 
 

1.1.3. Pallet lock movement is smooth 
 

1.2. Safety door adjustments 
 

1.2.1. Door movement is smooth 
 

1.2.2. All cables and hoses around the cylinder are properly suspended. 
Must not hang lower than the cylinder. 
 

1.2.3. Adjustment of sensor LS107 (safety door) 
Sensor tested for correct function and placement. 
 

1.2.4. Adjustment of sensors LS39 – LS3A (door cylinder) 
LS39 (Safety door is open) 
Sensor adjusted with safety door fully opened. 
LS3A (Safety door is closed) 
Sensor adjusted with safety door fully closed. 
 

1.2.5. Adjust/Check the sensors LS03C/T – LS03C/R (Pallet too high for TK) 
 

1.3. Test drive 
 

1.3.1. Pallet chain function and direction 
The motor must be ‘Star-connected’ as shown in figure 14. 

 
Figure 3: Second station; Motor 'Star-connected' 

 
1.3.2. Adjustment of sensors LS33 – LS36 (Pallet chain sensors) 

LS33 (Pallet chain is at station position) 
Sensor tested for correct function and adjusted for placement. 
LS34 (Pallet chain is in station slow-zone) 
Sensor tested for correct function and adjusted for placement. 
LS35 (Pallet chain is in changer slow-zone) 
Sensor tested for correct function and adjusted for placement. 
LS36 (Pallet chain is in changer position) 
Sensor tested for correct function and adjusted for placement. 
 

1.4. Check that all bolts are tightened and sealed 
 

1.5. Check that the chain is tensioned 
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1.6. Electrical motor 
Note the serial number of the electrical motor in the assembly protocol. 
 

1.7. Marking of motor-, sensor-, and valve -cables 
All cables for electrical motors, -sensors and valves are marked according to 
electrical drawings. 
 

1.8. Rust protection 
Protect all machined and unpainted surfaces with rust protection. 
 

1.9. Lubrication 
Lubricate all grease fittings and other lube points. 
 

1.10. General control and inspection 
• Surface finish is smooth. 
• All bolts, screws and nuts are securely fastened. 
• Seal on all bolt heads and nuts. 

• Clean out the electrical connection box. 
• All cables are smoothly wired. 
• Clean up the machine. 

 
1.11. 2nd station ready for transport 

 
1.11.1. Brackets are mounted 

 Brackets for securing cutting pallet (2 pcs). 
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Task Type Value/Notes 
 

Initi
als 

1.     Second station (option) - - - 

1.1.   Sensors LS37 – LS38 (Pallet lock cylinder) - - - 

1.1.1. Sensor LS37 (pallet is locked) Adjust   

1.1.2. Sensor LS38 (pallet is unlocked) Adjust   

1.1.3. Pallet lock movement is smooth Set   

1.2   Safety door adjustments - - - 

1.2.1. Door movement is smooth Set   

1.2.2. All cables and hoses around the cylinder are properly 
suspended 

Set   

1.2.3. Sensor LS107 (safety door) Adjust   

1.2.4. Safety sensors LS39 – LS3A (door cylinder) Adjust   

1.2.5. Sensors LS3C/T – LS3C/R (Pallet too high) Adjust + 
Check 

  

1.3.  Test drive - - - 

1.3.1. Pallet chain function and direction Check   

1.3.2. Sensors LS33 – LS36 Adjust + 
Check 

  

1.4.   Bolts are tightened and sealed Check   

1.5.   Chain is tensioned Check   

1.6.   Electrical motor Note   

1.7.   Marking of motor-, sensor-, and valve -cables Check   

1.8.   Rust protection Protect   

1.9.   Lubrication Lubricate   

1.10. General control and inspection Check   

1.11. 2nd station ready for transport - - - 

1.11.1. Brackets are mounted Check   
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