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Sammanfattning 

Skaltek utvecklar och tillverkar utrustning för kabelhantering. En produktgrupp rör avrullning och 
upptagning av kabel på trumma som används vid tillverknings- och omspolningslinor. Kablar kan vara allt 
från tunna enkelledare i elektronik till havskablar mellan kontinenter. Tillverkningen av kablar sker i flera 
steg där varje moment i tillverkningen sker genom att kabeln rullas av från en trumma och efter processen 
tas upp på en ny inför nästa steg i tillverkningen eller för vidare omspolning till mindre kundanpassade 
trummor.  

För att få plats med så mycket kabel som möjligt på trumman och undvika korsläggning som kan skapa 
problem i vidare hantering eftersträvas en strukturerad och tät läggning. På grund av orsaker till största 
delen beroende av olika kablars egenskaper är det svårt att erhålla denna strukturerade läggning utan risk 
för att kabeln klättrar upp på tidigare varv. Lösningen är då att lägga kabeln med ett par mm avstånd (gap) 
mellan varven och acceptera en ostrukturerad läggning. Accepterat blir då att önskad längd kabel får plats 
och ligger någorlunda jämt fördelad över trumman.  

Skalteks intresse ligger i att erbjuda funktioner som förbättrar möjligheten till en strukturerad tät läggning 
för kunden. Arbetet har syftat till att kartlägga fel, dess orsaker och effekten av dem och utifrån detta ta 
fram ett koncept som kan förbättra läggningen av kabel på trummor genom att minska antalet fel som 
uppstår vid upptagningen. 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 Bachelor of Science Thesis 

TRITA-ITM-EX 2019:438 

 

Active module for laying arm 

Controlled cable take-up to reel 

   

  Per Nilsson 

Johannes Örberg Kada 

Approved Examiner KTH Supervisor KTH 

2019-06-11 Louise Maniette Johan Kristoffersson 

 Commissioner Contact at company 

 Skaltek AB Daniel Laurinen 

 

Abstract 

Skaltek develops and manufactures equipment for cable management. One of their product segments 
concerns the unwinding and take-up of cable on reels used in manufacturing and rewinding lines. Cables 
can be everything from thin single conductors in electronics to ocean cables between continents. The 
production of cables is made in several stages where each step consists of rolling the cable from a reel and 
after the process taking it up on a new one for the next step in the production or for further rewinding to 
smaller customized reels. 
 
In order to accommodate as much cable as possible on the reel and avoid crossing that can create 
problems in further handling; a structured dense lay is sought. Due to reasons mainly dependent on the 
characteristics of different cables, it is difficult to obtain this structured arrangement without the risk of 
the cable climbing up on previous turns. The solution is then to lay the cable with a couple of mm 
distance (gap) between the turns and accept an unstructured layering. Accepted will then be that the 
desired length of cable will fit and lie reasonably flat over the drum. 
 
Skaltek's interest lies in offering functions that improve the possibility of a structured laying for the 
customer. The work has been aimed at mapping errors, its causes and the effect of them and, on this 
basis, developing a concept that can improve the laying of cables on reels by reducing the number of 
errors that occur during the take-up. 
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1 Inledning 

Kablar används i en oändlig mängd applikationer, allt från enkelledare i mindre elektronik till 
komplexa havskablar som sträcker sig mellan kontinenter. 

Kabeltillverkningen börjar ofta med att ledarna extruderas ur koppar eller aluminium för att 
sedan tvinnas med fler kardeler eller förses med isolering. Beroende på kabelns komplexitet 
adderas fler och fler lager med olika material för att till slut skapa en komplett kabel. 

Mellan samtliga processteg hanteras, förvaras och transporteras kabeln eller den extruderade 
profilen på trummor. Vid upptagning till trumma uppstår ofta avvikelser i läggningen. Dessa 
avvikelser kan försvåra kommande processer i tillverkningen, minska antal möjliga meter 
kabel på trumman, ge ett dåligt intryck ut till kund eller i värsta fall skada kabeln. 

1.1 Problemformulering 

Avvikelsens orsak och effekt skiljer sig mellan tillverkningsprocessens olika steg, material och 
dimensioner på kabeln.  

Viss problematik ligger i det faktum att tillverkningsprocessen ofta kräver en kontinuerlig 
hantering av den nyproducerade kabeln då processen sällan går att stoppa. I dag har 
operatören möjligheten att åtgärda vissa fel med en begränsad mängd inställningar och 
manuella ingripanden. Detta ställer dock vissa krav på operatören och resultatet är inte sällan 
kopplat till operatörens erfarenhet.  

Ett oplanerat stopp i tillverkningen blir snabbt kostsamt, samtidigt som ett manuellt 
ingripande riskerar personskador. Kan man maskinellt förebygga eller åtgärda vissa av dessa 
fel för en säkrare arbetsmiljö och en bättre läggning?  

1.2 Mål 

Målet med förstudien är att kartlägga fel som kan uppstå när en kabel läggs på trumma, 
möjliga orsaker, effekten av felen samt eventuella skillnader mellan fel i en tillverknings- eller 
omspolningslina. 

Slutmålet med projektet är ett lösningsförslag som kan minska mängden fel eller felorsaker, 
genom att förebygga orsaken eller uppkomsten av ett fel eller automatiskt åtgärda ett fel efter 
att det har hänt. 
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1.3 Avgränsningar 

Enligt önskemål från Skaltek avgränsas lösningar som hanterar trummans utseende. 
Trummans kvalitet, material och utseende ligger hos kunden och är inte ett objekt för 
förändring. 

Arbetet behandlar inte andra kabelhanteringsmetoder än läggning på trumma. 

Arbetet behandlar inte upptagning av annat än polymermantlade kablar och för dessa 
ingående ledarkärnor/kardeler som är en del av tillverkningsprocessen. 

Arbetet behandlar inte fel i läggningen vilka kan härledas till orsaker där operatörens 
inställning eller fel på anläggningen är orsaken. 

Dimensioneringen av komponenterna är endast ansatta för att kunna beskriva konceptet. För 
eventuellt vidare arbete måste noggrannare dimensions- och hållfasthetsberäkningar utföras.  
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2 Metoder 

I kapitlet beskrivs arbetsprocessen och de metoder som tillämpats för att nå de uppsatta 
målen.  

2.1 Processen 

Arbetet inleddes med att skapa en grundförståelse för problemet. Kunskapen om problemet 
är stort på Skaltek varför inledande intervjuer gjordes av dess personal. Litteratur och 
vetenskapliga artiklar studerades för en större förståelse av de faktorer som påverkar kabelns 
läggning på trumman. Observationer av kabelupptagning gjordes både på Skaltek där 
upprepade tester av två olika kabeltyper kunde utföras samt via ett studiebesök hos en större 
kabeltillverkare.  

Som ett hjälpmedel för att sammanställa de möjliga faktorer som kan påverka läggningen 
negativt användes Ishikawa-diagram. Ett första urval gjordes för att avgränsa antalet 
möjligheter till förbättringar och arbeta vidare med de med störst potential. De med störst 
potential användes i den första idégenereringen där både förebyggande, aktiva och 
efterjusterande funktioner studerades. Ett andra urval gjordes därefter med effekt och 
genomförbarhet som kriterier för att begränsa placeringen av konceptet. Följande 
konceptgenerering, konceptval och konceptförfining avslutas med resultat där den tekniska 
lösningen som bäst möter behoven presenteras. 

2.2 Litteraturstudier 

Litteratur och tekniska rapporter studerades för en större förståelse av de faktorer som 
påverkar kabelns läggning på trumman. Likheten och problemen mellan upptagning på 

Figur 1: Processbeskrivning 



 

4 

 

trumma och spole gav ett bredare utbud av information då den för upptagning på trumma 
var begränsad. 

2.3 Observationer och tester 

Som ett viktigt steg för att förstå användare och identifiera behov utfördes observationer. 

Helt passiva observationer ger viktig information om hur en produkt används utan 

observatörernas interaktion (Eppinger s 119). För att identifiera ytterligare behov och 

funktioner utfördes även tester. I testerna kunde observerade avvikelser återskapas under 

kontrollerade former. 

2.4 Kesselring 

Metoden syftar till att sålla bort ett antal koncept och lokalisera brister där man kan försöka 
förbättra koncepten. Kesselring är ett lämpligt verktyg där viktade kriterier kan göra det 
lättare att skilja ut likvärdiga koncept. De olika koncepten förs in överst i var sin kolumn för 
att jämföras med urvalskriterier som listas i den vänstra kolumnen. Ett exempel på en sådan 
matris visas i figur 2. Kriterierna väljs baserat på de behov som har identifierats och som har 
möjlighet att särskilja koncepten. Kriterierna viktas efter hur stort värde respektive anses ha 
för lösningen och man fokuserar även på skillnader för varje kriterium. 

Alla koncepten poängsätts mellan 1 till 5, ett kriterium åt gången hur väl det uppfyller 
respektive. Varje koncepts viktade summa sammanställs i matrisens nedre rader. När 
summeringen har gjorts rangordnas koncepten varvid man kan identifiera de med högst 
värde. Här kan man överväga om det finns möjlighet att kombinera och förbättra vissa 
koncept genom att se vilka kriterier som drar ner betyget (Ulrich & Eppinger, 2014,  
s204-211). 

Kesselringmatrisen användes för att strukturerat välja ut konceptet med störst potential att 
uppfylla målbilden och för att se möjligheter till förbättringspotentialer i konceptet. 

2.5 Ishikawa 

Ishikawadiagram, även kallat orsak-verkandiagram eller fiskbensdiagram används till att hitta 

rotorsaker till problem. Det utformas som en fisk där huvudproblemet anges i dess huvud 

Figur 2 Exempel på Kesselringmatris 
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och orsakerna noteras på benen. Först beskrivs och definieras de tydliga orsakerna till 

problemen. Sedan hittas orsakerna till dessa och vidare orsakerna till orsakerna. På detta sätt 

hittar man grundorsaken till huvudproblemet (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Detta användes som ett stöd för att hitta och sammanställa de faktorer som kan orsaka fel i 

läggningen, både från brainstorming samt information från den teoretiska referensramen. 

2.6 PDCA 

Plan Do Check Act (PDCA), också känd som Deming-cykeln är en arbetsmodell för att 
förbättra en process eller ett system och ingår i Lean Production/Kaizen. Den kan användas 
som verktyg genom ett helt förbättringsprojekt, för specifika projekt där identifierade 
områden kräver förbättring eller där avvikelser från standarden har upptäckts i befintliga 
projekt. PDCA-cykeln är skapad som en dynamisk modell där avslut i ett steg automatiskt 
initierar start i nästa (Figur 3). 

Cykeln börjar med Plan där det bestäms vad som behöver förbättras och hur det ska 
genomföras. I följande fas Do, genomförs lösningen. Om möjligt i liten skala först för att 
upptäcka och åtgärda eventuella felaktigheter. I nästa, Check, utvärderas ändringen. Frågor 
som ska besvaras är bland annat om utfallet blev som önskat och vad som eventuellt gick fel. 
Sista fasen är Act där beslut tas om utfallet på lösningen var så bra att det ska tillämpas eller 
om det inte gav önskat resultat och läggs ner eller börjar om med ny lösning. Resultatet kan 
också varit positivt och då kan man om man önskar fortsätta med en mer komplex lösning 
vilket leder till en fortsättning i PDCA-cykeln (Dimitrescu, Babis, Alecusan, Chivu & Faier 
2018). 

2.7 Intervjuer/Enkät 

Då litteratur som belyste ämnet var begränsat blev intervjuer och enkäter en viktig källa till 
kunskap om upptagning av kabel och vilka problem som finns. Kvantitativ information som 
enkäter används i designarbete för att få förståelse för problemet, inte för att bevisa något. 
Enkäterna bör därför föregås av en kvalitativ studie för att bättre förstå frågeställningarna 
och svaren (Wikberg, Nilsson & Törlind 2015, sid 59).  

Intervjuerna utfördes som semi-strukturerade för att inte begränsa svaren. Detta arbetssätt 
innebär att det finns en lista med områden och några frågor man vill ha svar på men det är 
öppet för flexibilitet i vad den intervjuade berättar (Wikberg, Nilsson & Törlind 2015, sid 
83).  

Figur 3: PDCA-cykeln 
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2.8 Identifiering av möjligheter  

Den här tekniken beskrivs i (Eppinger, sid 70) som ett arbetssätt att använda då man har 

många möjligheter till förbättringar att bearbeta och sålla ifrån. Möjligheter kan genereras 

med många strukturerade tekniker där sammanställning av fel (Eppinger sid 76) är den teknik 

som ansågs bäst lämpad här. Möjligheterna är i detta fall de felfaktorer som konstateras från 

den teoretiska referensramen och som sedan sammanställs som behov i urvalsmatrisen. 

För att sålla ut möjligheter med störst potential nämner (Eppinger sid 83) att ett mycket 

effektivt sållningskriterium är en helhetsbedömning från en grupp individer om möjligheten 

är värd upp till ett par veckors ytterligare undersökning. Vårt urval skedde genom att en 

grupp av de tidigare intervjuade med god insikt om ämnet viktade möjligheterna 1 -5, där 5 

har störst genomslag för en bättre läggning.  

Nästa steg är att utveckla lovande möjligheter där det enligt (Eppinger, sid 84) bör satsas på 

mer än en möjlighet. De med högst poäng och teknisk genomförbarhet valdes ut för den 

första konceptgenereringen. 
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3 Nulägesbeskrivning 

Den grundläggande processen börjar med att kabelns fria ände fästs i trumman. Vanligtvis 
träs kabeln genom ett hål i trummans ena fläns för att sedan fästas på trumflänsens yttre sida. 
Därefter påbörjas trummans rotation och kabeln lindas (läggs) kring trummans kärna 
samtidigt som trumman flyttas i sidled (traverseras). 

Detta kapitel beskriver grundläggande fakta om kablar, trummor och de olika 
applikationerna med dess moduler för att ge en förståelse för efterföljande text. 

3.1 Grundläggande fakta 

Det här stycket ger en grundläggande kunskap om kablar och trummor och benämningar på 
dess komponenter.  

3.1.1 Kabel 

En kabel består av flera olika lager eller skikt där varje lager ger kabeln speciella egenskaper 
och funktioner. Kablar finns i oändliga variationer och dimensioner som sträcker sig från 
några få millimeter upp till flera decimeter i diameter. Användningsområden omfattar allt 
från enkelledare i mindre elektronik till komplicerade sjökablar med flera olika ledare i fiber 
och aluminium.  

Ledaren består ofta av en koppar- eller aluminiumlegering som i sin tur består av en eller 
flera trådar som har tvinnats. En ledare som består av flera tvinnade trådar är ofta mycket 
flexiblare än en homogen ledare. Ledarens tvärsnitt kan ha flera olika former men det är inte 
ovanligt att den är rund eller sektorformad (NKT 2015). 

Ledarisoleringen är i dag en polymer, exempelvis en gummi- eller plastblandning. Den 
fältstyrka kabeln är tänkt för bestämmer tjocklek och renhet i isoleringen. Isoleringens 
huvudsakliga uppgift är att behålla separerade spänningar mellan flera olika ledare (NKT 
2015). 

Utfyllnaden är ett skikt som bland annat ger kabeln ett runt tvärsnitt. Den skapar även en bra 
grund för både skärm och mantel. Utfyllnaden består ofta av polymer men kan ibland ha 
olika typer av folier för att skydda kabeln mot väta (NKT 2015). 

Skärmen är ofta en koppar- eller aluminiumlegering i form av band eller flätade trådar. 
Skärmen ligger koncentriskt och används ofta i högspänningskablar för att skydda kabeln 

Figur 4 Beskrivning av kabelns uppbyggnad 
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mot elektriska fält men utgör även ett utmärt personskydd. Skärmen används även som noll- 
eller skyddsledare (NKT 2015). 

Manteln är kabelns yttersta skikt och skyddar kabeln mot kemikalier och mekanisk nötning. 
Manteln består ofta av elastomerer eller polymerer exempelvis PVC, men efter 
Europakommissionens delegerade förordning (EU 2016/364, OJ L 68, 15.3.2016) används 
mer halogenfria material, HFFR (Halogen Free Flame Retardant) som PE (Polyeten) och PP 
(Polypropen) (NKT 2015). 

Beroende på kabelns användningsområde finns flertalet olika extra skikt. Mellan mantel och 
skärm är det inte ovanligt med en armering som skyddar kabeln mot olika typer av mekanisk 
åverkan, dragpåkänningar eller brand (NKT 2015). 

3.1.2 Trumma 

Kabeltrummor finns i en mängd olika utföranden beroende på användningsområde, 
applikation och process. Trumman är generellt en dyr produkt då den tillverkas med hög 
precision vilket gör att trumman har ett pantvärde för att kunden ska returnera trumman när 
kabeln eller profilen är förbrukad. 

Viktigt för en kvalitativ trumma är raka trumflänsar, konstant kärndiameter och välplacerade 
centrumhål (Bustos, 2019). Kabeltrummor typ K4-K30 är standardiserade i SIS 842801 med 
dimensioner och SIS 842802 med provning, hantering och viktrekommendationer. 

Under ett besök på Nexans i Grimsås framgick det att operatörerna själva får avgöra 
huruvida en trumma är i kondition nog att användas och centrumhålets skick fastställs med 
hjälp av en tolk. 

I dag används en mängd olika material vid tillverkning av trummor, bland annat plywood, 
trä, wellpapp, plast och metall. Internt på en produktionslinje används ofta en metalltrumma 
då den generellt håller mycket hög kvalitet och hållfasthet vilket erbjuder goda 
förutsättningar för en bra läggning (Eriksson, 2019). 

När kabel ska levereras till kund i exempelvis en kund- eller leveransspolning används ofta en 
trä- eller plywoodtrumma. Även dessa håller god kvalitet i början av sin livscykel men de 
försämras på grund av slitsam användning och förvaring utomhus (Eriksson, 2019). 

För mindre kabeldiametrar vid leverans i mindre mängder används ofta plast- eller 
wellpapptrummor som inte sällan är en engångsprodukt som efter användning ofta kasseras. 

3.2 Applikationer 

Läggning av kabel sker generellt i två olika applikationer. Dels vid tillverkning av kabel, dels i 
omspolning eller leveransspolning där kabel spolas från en trumma till en annan. 

Figur 5: Kabeltrummans uppbyggnad. 
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3.2.1 Tillverkning 

Vid tillverkning av kabel används ofta en växlingsstation som har i uppgift att snabbt kunna 
byta från en full trumma till en tom trumma. I denna typ av process är det inte ovanligt med 
höga hastigheter och det är sällan möjligt att varken sakta ner eller stoppa processen. 

Om ett fel uppstår i läggningen har operatören ofta få alternativ för justering och sällan blir 
läggningen helt perfekt. Fokus ligger på att tillverka så mycket kabel som möjligt, på så kort 
tid som möjligt. 

En trumma som har spolats i anslutning till tillverkningen går ofta vidare internt för vidare 
hantering. Det finns flera olika alternativ där den uppspolade kabeln kan vara en del i en 
annan större kabel och går vidare till nästa process. Den kan också spolas om på en ny 
trumma eller förpackas i mindre plastförpackningar för leverans till kund. 

3.2.2 Omspolning 

När kabeltrumma ska till kund går ofta kabeln genom en omspolningslinje för att 
leveransspola önskad längd kabel. Kabeln går här från en trumma till en annan.  

Under omspolningen finns fler möjligheter till att påverka läggningen då hastigheten inte är 
styrd av en tillverkning. Möjligheten är här större att få en snyggt lagd kabel vilket är 
önskvärt då det påverkar kundens uppfattning om kabelkvaliteten.  

3.3 Moduler 

För att effektivt kunna hantera kabel passerar den genom ett antal olika moduler. Vilka 
moduler som används och när beror på flera faktorer. Typ av applikation, kabeldimensioner 
och hastigheter ligger till grund för vilka moduler och utföranden som används. 

För att förtydliga var när och hur de olika modulerna används beskrivs de olika modulerna. 

3.3.1 Växlingsstation 

Växlingsstationen hanterar kabel som kommer direkt från tillverkningsprocessen och lägger 
kabel på trumma. En växlingsstations huvudsakliga uppgift är att styra, kapa och mata fram 
kabel till en trumma (Skaltek, 2010, sid 144–145).  

Kabeln kommer direkt från tillverkningen, in i ovansidan på växlingsstationen och styrs ut till 
en upptagare placerad på växlingsstationens ena sida. När trumman är full eller rätt mängd 
kabel har spolats upp, kapas kabeln och matas ut till motsatt sida av växlingsstationen där en 
tom trumma är redo att fortsätta hantera kabeln (Skaltek, 2010, sid 144–145). 

Figur 6 Växlingsstation med två upptagare. 
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3.3.2 Omspolningsstation 

Omspolningsstationen används i hantering av kabel mellan två trummor. Likt 
växlingsstationen har omspolningsstationen i uppgift att styra, mäta, kapa och mata fram 
kabel till en trumma (Skaltek, 2010, sid 152–153).  

På ena sidan av stationen finns en trumma fylld med kabel. Kabeln matas igenom 
omspolningsstationen och upp på en trumma fäst i en upptagare. När rätt mängd kabel har 
spolats upp på trumman, kapas kabeln och en ny trumma kan fästas i upptagaren. 

3.3.3 Upptagare 

Upptagarens uppgift är att hålla den trumma som kabeln ska läggas på. I upptagaren finns 
funktioner som lyfter, roterar och förflyttar trumman i sidled. 

Vid montering av ny trumma rullas den fram till att dess centrum ligger i linje med dubbarna. 
Dubbarna sänks ned varefter porten går ihop så att dubbarna går in i trumnaven. Dubbarna 
lyfter sedan trumman från golvet. Trumman själv centreras och kan nu rotera kring sin 
centrumaxel.  

Trummans rotation kan styras med två olika system, antingen sitter drivningen i trummans 
centrum eller så drivs rotationen med ett hjul mot trummans fläns (Skaltek, 2010, sid 126–
129).  

Upptagarens port är placerad på skenor som möjliggör en transversell förflyttning av hela 
upptagaren. Upptagarens transversella förflyttning drivs av en servomotor vilket ger en 
mycket exakt positionering (Kada, 2019). Fördelen med att flytta hela upptagaren är att 
kabelns läggningsvinkel förblir densamma genom hela läggningen (Bustos, 2019). 

3.3.4 Avrullare 

Avrullaren är i stora drag identisk med upptagaren, den stora skillnaden sitter i den 
transversella drivningen. I avtagaren är behovet av precision inte lika stort som i upptagaren 
vilket gör upptagarens servomotorer redundanta. I avrullaren sitter i stället en enkel 
asynkronmotor och frekvensriktare (Kada, 2019). 

Figur 7: Omspolningsstation mellan en avrullare och en upptagare. 

Figur 8: Upptagare med monterad kabeltrumma. 
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3.3.5 Magasin 

Magasinets huvudsakliga uppgift är att ackumulera kabel under en period då en trumma inte 
kan ta hand om kabeln. Magasinet används ofta i anslutning till en växlingsstation eller en 
annan modul i en producerande linje där processen kräver ett kontinuerligt flöde, där det 
finns ett behov av att alltid kunna hantera kabel som producerats. 

3.3.6 Läggararm 

Läggararmen sitter i anslutning till upptagaren och finns som fristående moduler eller som 
delmoduler till växlings- och omspolningsstationer. 

Läggararmens huvudsakliga uppgift är att styra och stabilisera kabeln precis innan kabeln 
läggs på trumman. Genom flera olika leder är armen flexibel nog att ta upp stötar och ryck 
samtidigt som den alltid håller kabeln i en rak normal mot trummans kärna (Eriksson, 2019). 

Läggararmen kommer i flera olika utföranden. Det enklaste utförandet har varken givare eller 
omfattande elektronik utan styrs oftast med en enkel pneumatisk cylinder. Beroende på 
applikation styrs cylindern med förprogrammerade kabeldata eller helt manuellt av 
operatören. 

I vissa applikationer kan läggararmen ha induktiva givare i noshjulet som känner av vinkeln 
på kabeln. Om vinkeln överstiger ett referensvärde ges en signal till upptagaren som i sin tur 
flyttas för att ligga i rätt linje.  
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4 Teoretisk referensram 

Under ett läggningsförlopp finns flera olika faktorer och parametrar som påverkar 
läggningen. Detta kapitel beskriver de som kartlagts från förstudien.  

     

Moment 𝑚   Traverseringshastighet 𝑣𝑇 

Linjärhastighet 𝑣𝑚  Lindningsstigning 𝑝 

Lindningsdiameter 𝐷  Stigningsvinkel 𝜆 

Kabeldiameter 𝑑  Läggningsvinkel 𝜃 

Kabelns normalkraft 𝐹    

     

4.1 Läggtryck/Kabelspänning [N] 

Läggtrycket eller spänningen i kabeln är en betydande faktor för att få en jämn och 
konsekvent läggning. För liten spänning i kabeln tillåter den att vandra från tänkt position 
och skapar en gles läggning som skapar en dålig grund för nästkommande lager. För hög 
normalspänning riskerar att dra ut och försämra kabelns kvalitet eller helt förstöra kabeln 
(Delis, J.S, 1993). 

En låg kabelspänning ökar risken för korsläggning, att det bildas en ”mage” på trummans 
undersida eller allmänt ostrukturerad läggning som ger ett dåligt intryck ut till kund 
(Eriksson, 2019). Om trycket i stället är för stort riskerar kabeln att skära igenom tidigare lagt 
lager eller att spänningen i kabeln blir så stor att kabelns kvalitet äventyras (Kada, 2019).  

Läggtrycket kan styras statiskt med mekaniska fjädrar, friktionsytor eller pneumatiska 
konstruktioner eller dynamiskt med olika typer av block, dansare eller olika typer av 

Figur 9: Beskrivning av parametrar nämnda i texten. 
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mekanisk matning. Den dynamiska spänningen är starkt kopplad till hastighet, storlek och 
massan på trumman. (Delis, J.S., 1993). 

För att styra kabelspänningen finns flera olika metoder som används beroende på 
hastigheter, dimensioner och process. 

4.1.1 Torque 

Med Torque-mode sätter man önskat moment på trummans drivenhet vilket ger en variabel 
spänning i kabeln beroende på dess avstånd från kärnan. Det inställda värdet som är satt vid 
start måste därför efterjusteras under upptagningen för att inte riskera att kabelspänningen 
blir för låg efterhand som trumman fylls. Följden kan annars bli en dålig läggning eller att 
momentet blir så dåligt att kabeln hamnar på golvet (Eriksson, 2019).  

Torque-mode har fördelen att all reglering sitter i upptagaren och kräver ingen ytterligare 
styrningsenhet. Torque-mode används ofta i tillverkningen på extruderingslinjer som saknar 
längdmätare vilket krävs för Tension-mode. Momentet anpassas då så att upptagaren inte 
riskerar att dra kabeln genom extruderingsprocessen eller skada kabeln (Eriksson, 2019). 
Oftast är det medeltunga till tunga kablar som inte är känsliga för stora normalkrafter och 
spänningar (Skaltek, 2010 s 139). 

För tunna kablar <8mm är Torque-mode även använt under omspolning i E-linan då 
längdmätaren är begränsande för tunnare diametrar och att ett tillräckligt lågt moment inte 
kan sättas i Tension-mode (Eriksson, 2019). 

4.1.2 Tension 

Med Tension-mode får man samma spänning i kabeln under hela upptagningen. Det ansatta 
momentet gäller för full trumma. För att få en likvärdig spänning i kabeln under hela 
läggningen ansätter programmet 50 % av satt värde vid start på tom trumma för att nå 100 % 
vid flänsens ytterkant vilket stämmer väl överens med en trummas uppbyggnad. Var på 
trummans radie som kabeln tas upp beräknas i programmet med information från 
längdmätaren med den längd som matas fram per varv trumman roterar. 

[𝑅 = 𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙ä𝑛𝑔𝑑 2𝜋]⁄  

Tension kräver ingen efterjustering av operatören och kan på så sätt ansättas med beprövade 
värden från tidigare upptagningar med motsvarande kabel (Eriksson, 2019). 

4.1.3 Dancer/Speed 

Spänningen i kabeln kan även regleras med upptagarens rotationshastighet vilken styrs av 
spänningen på kabeln innan upptagaren. Denna spänning läses för lägre hastigheter av med 
en Dancer-arm som med ett hjul ligger på kabeln före upptagaren och reglerar hastigheten 
beroende på kabelns nedhäng och därmed armens höjd. Denna variant är lämplig för 
kabelhastigheter under 80 m/min då högre hastigheter ger för litet handlingsutrymme och 
möjliga problem med vibrationer i kabeln (Skaltek, 2010 sid 139). Då Dancerarmen reglerar 
genom att känna av kabelns nedböjning är styvare kablar en utmaning där vikter idag sätts på 
armen för att få rörelsen (Eriksson, 2019). 

För högre hastigheter används Speed där ett upptagningsmagasin med ett pneumatikbelastat 
hjul läser av spänningen beroende på förskjutningen från en noll-position. Magasinet ger 
regleringsmöjlighet upp till 300 m/min (Skaltek, 2010 sid 139).  
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4.2 Läggningsvinkel 𝜃 

Läggningsvinkeln är en påtvingad vinkel mellan den tidigare lagda kabeln och den kabel som 
ska läggas. Experiment har visat att läggningsvinkeln är en betydande faktor i läggningsteknik 
och påverkar markant sannolikheten för om ett fel ska uppstå under läggningsprocessen 
(Hung J.Y., 1996). 

Ett vanligt fel som förknippas med en felaktig läggningsvinkel är ”Backward Lapping” vilket 
innebär att kabeln klättrar på tidigare lagt varv. Problemet upptäcks tydligt och är ett relativt 
allvarligt fel som kommer att påverka fortsatt läggning markant. Orsaken till felet är 
förknippat med kabelmantelns friktion, läggningshastigheten och läggningsvinkeln (Hung 
J.Y., 1996). 

Om läggningsvinkeln blir negativ kommer kabeln läggas sig med ett för stort avstånd från 
det tidigare lagda varvet och skapa en gles läggning. En gles läggning leder i sin tur till hål 
som kan sträcka sig mellan flera lager (Hung J.Y., 1996). 

För att kabeln ska ha möjligheten till att klättra måste läggningsvinkeln överstiga 𝜃 och kan 
beräknas med kabelns diameter (d), lindningsstigningen (p) och radien på det tidigare lagda 
lagret (R) (Hung J.Y., 1996). 

𝜃 =
𝑝 − 𝑑

√2𝑅𝑑 + 𝑑2
=

(𝑝/𝑑) − 1

√1 + 2(𝑅/𝑑)
 

Ekvationen beskrivs och härleds vidare i Hung and White: Precision winding of a fiber-optic 
filament. 

Vid handpåläggning av kabel på trummor hålls kabeln med en liten vinkel mot tidigare varv 
för att få en god anläggning mot denna. Det här är något som eftersträvas vid maskinell 
upptagning (Larsson, 2019). 

På omspolningslinorna E-40 och E-80:s läggararmar finns ett noshjul med givare som känner 
av kabelns vinkel mot trumman vilket används för att i realtid styra traverseringen. Kabeln 
läggs med en läggningsvinkel som gör att den har möjlighet att läsa av om den ligger före och 
traverseringen ska saktas ned eller om den ligger efter och traverseringen ska ökas (Eriksson, 
2019). 

Figur 10: Läggningsvinkel mellan lagd kabel och tidigare lagt varv. 
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4.3 Traversering 𝑣𝑇 

Traverseringen är trummans förflyttning i sidled som är en viktig parameter för läggningen. 
Traverseringen är direkt knuten till lindningsstigningen där trumman ska förflytta sig en 
sträcka motsvarande lindningsstigningen för vardera roterat varv. 

Traverseringshastigheten är därav ett förhållande mellan trummans vinkelhastighet och 
lindningsstigningen. Detta är dock en sanning med viss modifikation. I praktiken används 
inte en vinkelhastighet, snarare ett antal pulser som berättar hur många varv trumman har 
roterat. Antalet varv multipliceras med lindningsstigningen och ger ett avstånd maskinen ska 
befinna sig på vid ett visst antal pulser (PLC-program).  

Rätt anpassat värde ger förutsättningar för en tät läggning utan att klättra på tidigare varv. Av 
varierande anledningar kan efterjusteringar behöva göras genom att tillfälligt öka eller bromsa 
traverseringen. För att få en permanent hastighetsändring ändras insatt värde på 
kabeldiametern (Kada, 2019). 

4.4 Lindningsstigning 𝑝 

Lindningsstigningen är det horisontella avståndet mellan kablarnas centrum som uppstår när 
kabeln har lindats ett varv på trumman. Den absolut minsta möjliga lindningsstigningen 
motsvarar kabelns diameter men ofta ökar man lindningsstigningen med en Gap-parameter. 

Gap-parametern är antingen fast programmerad och knuten till en kabeldiameter eller anges 
av operatören, beroende på maskin. (Eriksson, 2019).  

Ett vanligt fel som är förknippat med en för stor lindningsstigning är ”slumping” vilket 
innebär att kabeln tränger igenom det tidigare lagda lagret och skapar ett hål i lindningen som 
sträcker sig över flera lager. Denna typ av fel är mycket vanligt om Gap-parametern 
överstiger kabelns diameter men det kan även uppstå vid ett mindre gap med ett högt 
läggtryck (Hung J.Y., 1996). 

Det är ofta svårt att få en perfekt lindningsstigning och en av anledningarna är att kabelns 
diameter inte alltid är konstant till följd av för stora toleranser. Här kan ett smalare segment 
av kabeln tränga sig in mellan två varv i det tidigare lagda lagret och skapa svårigheter för en 
fortsatt läggning (Williams K.L., 1997). 

En parameter som är direkt knuten till lindningsstigningen är lindningens stigningsvinkel och 
kan beräknas på samma sätt som stigningsvinkeln på en gänga, med lindningsdiametern och 
lindningsstigningen. 

𝜆 = arctan (
𝑝

𝜋𝐷
) 

Figur 11: Beskrivning av lindningsstigning och Gap. 
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4.5 Linjärhastighet 𝑣𝑚 (Line speed) 

Hastigheten har stor betydelse för en god läggning men är sällan avgörande för 
upptagningshastigheten. Under tillverkningen vill man lägga kabel så fort som möjligt och 
låter då ofta tillverkningsprocessen bestämma hastigheten. Kabeltillverkningsprocessen är 
mycket komplicerad och sker i flera steg. Många av dessa delprocesser kräver en kontinuerlig 
hantering av kabel. Under tillverkningen finns sällan möjligheten att stoppa processen utan 
att äventyra kvaliteten i kabeln. I en omspolningslinje mellan två trummor finns dock 
möjligheten att anpassa hastigheten, då beroende på tid och kvalitetskrav (Eriksson, 2019). 

En ökad hastighet ger även egensvängningar i kabeln vilka är svåra att helt dämpa bort med 
dagens läggararmar. Dessa svängningar ger en sämre precision i läggningen vilket blir mest 
tydligt vid tunna, mjuka kablar med begränsad möjlighet till att öka spänningen i kabeln för 
bättre styrning (Eriksson, 2019). Vid tillverkning av mindre dimensioner är det inte ovanligt 
att kabeln produceras med 300 meter per minut. Dessa hastigheter ställer stora krav på 
kabelhanteringen och försvårar ofta läggningsprocessen markant (Skaltek, 2010 sid 139). 

Hastigheten nämns av Eriksson och Bustos (2019) som en betydande faktor i hur svår en 
kabel är att lägga. 

4.6 Försvårande faktorer/Förutsättningar/Problematik 

Försvårande faktorer påverkar läggningen men är inte knutna till inställningar av maskinerna.  

4.6.1 Första lagret 

Återkommande under intervjuer (Christer, Kada, Eriksson, 2019) och litteratur (Williams 
K.L., 1997) påpekas vikten av ett väl lagt första lager på trumman för en lyckad upptagning. 
Är det väl lagt finns goda möjligheter att resten blir bra medan ett sämre lagt första lager inte 
kan rättas till med de följande lagren utan läggningen förvärras oftast. Ett bra lager är tätt 
lagda kablar med en jämn vinkel mot trumman. 

4.6.2 Kabeltyper 

Kabel tillverkas i dimensioner som sträcker sig från några få millimeter till grova havskablar. 
En tunnare kabel är ofta svårare att lägga väl och kablar under 15 mm är generellt en 
utmaning. Framförallt för att kabeln ofta är mjuk men även för att kabeln inte klarar stora 
normalspänningar vilket gör det svårt att styra läggningen (Eriksson, Larsson, 2019). 

Ledarnas material består ofta av en koppar- eller aluminium-legering där materialens olika 
hårdhet ger skilda förutsättningar i upptagningen. Kopparbaserade kablar är följsammare 
vilket är en fördel vid grövre kablar där aluminiumets vridstyvhet ger problem i vändlägena. 
Vid läggning av tunnare kablar ger aluminiumets styvhet en bättre styrning än kopparkabeln 
(Eriksson, 2019). 

Materialet i kabelns mantel ger även olika förutsättningar i läggningsmomentet. En sträv 
kabel kan ge svårigheter där kabeln gärna vill klättra på tidigare varv. Motsvarande har en 
glatt kabel lättare att glida igenom tidigare lagt lager (Kada, 2019).  

Mantelns och utfyllnadens tjocklek har en stor betydelse för kabelns tvärsnitt. Om manteln 
är mycket tunn, tränger ledarnas form igenom manteln vilket leder till att kabelns tvärsnitt 
inte är helt runt vilket skapar utmaningar i läggningen (Eriksson, Kada, 2019). 
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Vid tillverkning av kabel där ledarna tvinnas kring varandra finns en metod som kallas SZ-
twist. SZ-twist innebär att ledarna först tvinnas åt ett håll under en sträcka för att sedan 
tvinnas i motsatt riktning i en lika lång sträcka. Denna procedur upprepas genom hela 
kabellängden och är en metod som blir allt vanligare. Detta ger växlande vridspänning i 
kabeln där även vändmomentet skapar en ojämnhet i tvärsnittet som kan skapa problem i 
läggningen (Larsson, 2019). 

4.6.3 Omspolning av kabel 

Vid upptagning från en tillverkningslina är kabeln oftast mer följsam utan inre spänningar 
vilket gör den lättare att lägga. Då den varit upptagen har den formats efter hur väl den varit 
uppspolad. När den spolas av består dessa som minnen i kabeln vilket försvårar upptagning 
på ny trumma eller användning i kommande processer. Det är minnet som får den att vrida 
sig till en spiral vilket får den att lägga sig snyggt åt ett håll men gärna går ifrån åt andra. 
Knixar och böjar som skapas från en icke perfekt läggning kan ge hål eller klättringar på 
lagret. Detta problem med kabeln försvåras med antalet gånger den omspolas (Eriksson, 
Larsson, 2019). 

4.6.4 Ryck/vibrationer i kabel/Stabilisering av kabel  

Vid omspolning kan det bli ryck i kabeln från avrullartrumman beroende på hur väl den varit 
upptagen innan. Problemet är störst med tunnare kabel då den lättare får en dålig läggning 
och är känslig för dragbelastningarna som skapas av rycken (Eriksson, Larsson, 2019). 

Svängningar som bildas i kabeln på grund av hastigheten och avståndet mellan enheterna 
samt de ryck som kan skapas vid omspolning från den avrullande trumman måste dämpas 
för läggningen vilket läggararmarna ska tillse (Eriksson, 2019). 

4.6.5 Vändlägena 

Vid vändlägena ska kabeln byta riktning och läggningsvinkel vilket ger upphov till problem 
då det naturligt bildas en kil mellan kabeln och trumflänsen eller att kabeln läggs dubbel 
beroende på inställt vändläge (Figur 12). För kablar under 30 mm optimeras endast 
positionen av vändläget för bästa förhållande. För kabeldiameter större än 30 mm lägger man 
in en fördröjning innan retur för att minska kilen. En tidigare upptagen hård kabel har även 
spänningar som försvårar vändlägesprocessen där den gärna bygger mot flänsen (Eriksson, 
Larsson, 2019). 

 

Vändläget 

skapar hål. 

Vändläget  

skapar 

klättrande 

kabel. 

Figur 12: Vändlägesrelaterade problem. 
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4.6.6 Avvikelser från tillverkningsprocessen 

Under tillverkningen av kabel sker oförutsedda fel eller avvikelser som försvårar vidare 
kabelhantering. Flera av dessa fel återkommer men med ett mycket glest intervall. När de väl 
inträffar ackumuleras felet och blir större och svårare för varje processteg. 

Under tillverkningen sker ibland fel som gör att kabelns kvalitet inte når kraven på kabeln. I 
dessa fall väljer tillverkaren ofta att kapa kabeln, ta bort det skadade området och sedan 
skarva samman kabeländarna. Lagningen skapar då en bula eller ett ojämnt segment vars 
utseende och utformning avgörs av operatörens skicklighet (Larsson, 2019). 

I tillverkningsprocessen kan manteln antingen sprutas på kabeln eller lindas runt kabeln för 
att sedan svetsas ihop. Under båda dessa metoder kan det uppstå fel som skapar mindre 
avvikelser eller klumpar på manteln som i sin tur stör läggningen. Tjockleken på manteln kan 
också variera under tillverkningen vilket ger en diameterförändring under upptagningen, 
oftast vid uppstart där dimensionsförändringen kan vara hundratals meter lång (Larsson, 
2019). 

Vid tillverkning av kabel bestående av flera ledare tas dessa ledare från separata trummor 
som tagits upp vid tidigare tillverkningsprocess. I den processen när ledaren tidigare har 
tagits upp på en trumma kan kabeln ha fått mindre avvikelser så som skarpa veck eller 
”knixar” vilket ger kabeln en ojämn struktur under ett kortare segment vilket kan skapa fel i 
slutliga läggningen (Eriksson, Kada, Larsson, 2019). 
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5 Genomförande 

Detta kapitel förklarar processen att hitta möjliga felorsaker till en sämre läggning, hur 
urvalet för prioriterade funktioner genomfördes och processen från första idégenerering till 
den slutliga tekniska lösningen som presenteras i resultatet. Idégenereringen har varit en 
iterativ process där nya konceptidéer har kommit fram, gamla har uppdaterats, ändrats eller 
förkastats efterhand som mer information tillkommit.  

Skaltek har över 40 års erfarenhet av processen vilket gjorde att det fanns en stor gemensam 
kunskapsbank bland personalen att tillgå. Individuella intervjuer gjordes med personer från 
service, konstruktion, produktion och kundsupport. Den största erfarenheten om vilka 
problem som uppstår finns hos de som står i produktion och dagligen utför upptagning av 
kabel i Skaltek maskiner. Ett studiebesök genomfördes därför på Nexans i Grimsås där man 
har lång erfarenhet av kabelupptagning. Här genomfördes intervjuer av både operatörer och 
produktionsledare. 

Studiebesöket på Nexans kabeltillverkning kunde inte genomföras förrän senare i projektet 
när en stor del av idégenereringsprocessen redan genomförts. Detta innebar att många idéer 
inte ansågs vara genomförbara men det innebar också att första idégenereringen gjordes mer 
förutsättningslöst. Då det var fotograferingsförbud kan inga bilder visas från 
observationerna. Informationen från besöket gav underlag för var fokus bör ligga på 
lösningen för bästa effekt och genomförbarhet.  

5.1 Möjliga orsaker 

Som ett hjälpmedel att hitta och sammanställa möjliga felorsaker användes Ishikawadiagram 
(Appendix).  

 

Figur 13: Kabelrelaterade problem som inverkar på läggningen. 
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Dessa användes både som stöd för brainstorming av felorsaker samt som sammanställning 
som kompletterades efterhand ny kunskap inkom från den teoretiska referensramen. 
Diagrammen gav att av de faktorer som påverkar läggningen negativt och ligger inom 
projektet till stor del är beroende av kabelrelaterade egenskaper. Kartläggningen av dessa 
visas i Figur 13. Operatörsberoende faktorer som beror av erfarenhet och noggrannhet vid 
riggning av maskinen ligger under avgränsningar och beaktades inte vidare.  

5.2 Avgränsning av möjligheter 

Ur den teoretiska referensramen identifierades ett antal möjligheter till förbättringar. Att 
rangordna dessa efter hur ofta de uppträder och hur allvarliga de är visades inte vara möjligt 
då sådana analyser inte gjorts och en stor del av informationen kommer från intervjuer. För 
att kunna bedöma vilka identifierade möjligheter som skulle prioriteras sammanställdes dessa 
i funktioner där nyttan av dessa lättare kunde bedömas. 

Dessa sammanställdes i en behovslista (Figur 14). Varje funktion påverkar en eller flera av de 
identifierade möjligheterna. Behovslistan låg som underlag för utvärdering av vilka 
funktioner som bör prioriteras i det fortsatta arbetet. För utvärderingen viktades 
funktionerna från 1-5 där 1 har ett litet värde och 5 ett stort värde för en förbättrad läggning.  

För att säkerställa en adekvat bedömning utfördes viktningen av sex anställda på Skaltek med 
goda erfarenheter av problemen. Medelvärdet för viktningen på respektive funktion 
sammanställdes. Flera av de med hög viktning har samröre som ”Styra kabel” och 
”Säkerställa ett bra första lager”. Även ”Säkerställa rätt läggningsvinkel” påverkar 
möjligheten att styra kabeln varför dessa prioriterades i det fortsatta arbetet.  

Andra funktioner som ”Automatiskt upptäcka fel” och ”Automatisk hastighetsreglering” 
ansågs mindre intressanta då möjligheten finns att detektera fel men upptagningshastigheten 
gör att det inte hinner korrigeras. Läggningshastigheten är inte heller intressant för 
producenterna att begränsa för en snyggare upptagning.   

Behov/krav P1 P2 P3 P4 P5 P6 Medel 

                
Styra kabel 4,5 5 4 5 4 5 4,6 

Minska svängningar 4,5 3   3 5 2 3,5 

Minska ryck 4 3 4 3 5 5 4,0 

Säkerställa kabeldiameter 1 5 3 5 5 5 4,0 

Säkerställa rätt läggningsvinkel 3 5 5 2 4 5 4,0 

Automatiskt upptäcka fel 1 3 2 2 5 1 2,3 

Säkerställa ett bra första lager 5 5 4 4 5 5 4,7 

Säkerställa rätt läggningshastighet 1 5 3 3 5   3,4 

Säkerställa rätt läggtryck/spänning i kabel 3 4 5 3 5 5 4,2 

Säkerställa korrekt avstånd till tidigare lagt varv 2 3 4 3 5   3,4 

Automatiskt justera avstånd till tidigare lagt varv 3 3 2 3 5 5 3,5 

Automatisk hastighetsreglering 2 3 2 2 5   2,8 

Säkerställa kabelplacering  2 4 2 4   5 3,4 

                
Figur 14: Behovslista för utvärdering av prioriterade funktioner. 
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5.3 Idégenerering 

Den första idégenereringen grundade sig på den information som erhållits innan besök hos 
kabeltillverkaren Nexans. Detta gav en större bredd på möjliga lösningar. För att förbättra 
styrningen av kabeln till rätt position på trumman gjordes en indelning i förebyggande, aktiva 
och åtgärdande funktioner.  

Förebyggande funktioner sträcker sig från avrullaren till utanför upptagartrummans 
flänskanter. Koncepten handlar här om att minska spänningarna i kabeln eller bättre styrning 
för kabeln nära flänskanterna och för att därmed även få en mer bestämd läggningsvinkel.  

Aktiva funktioner styr kabeln nära placeringen, mellan trumflänsarna för att minimera 
problemet med kablar med svåra läggningsegenskaper. Koncepten är fokuserade på vertikal 
styrning närmare där kabeln läggs på trumman.  Ökad precision vid vändlägena och sist 
dämpning av vertikala rörelser för kabeln vid placeringen. Variationen av kablar, styrning 
nära flänsarna och förekomsten av vinda trummor är försvårande faktorer. 

Åtgärdande funktioner styr kabeln rätt efter placering. Koncepten handlar om att lägga med 
ett gap för att förhindra klättring och sedan flytta den mot det tidigare kabelvarvet. 

5.4 Studiebesök 

För att bättre se hur maskinerna används i produktion utfördes ett studiebesök på Nexans i 
Grimsås. Under besöket fick operatörerna möjlighet att dela sin erfarenhet kring vad som är 
en bra läggning och vad som är viktigt för ett potentiellt lösningsförslag. Samtidigt gjordes ett 
antal observationer på plats. 

Vad som egentligen är en bra läggning skilde sig mellan avdelningar, operatörer och 
konstruktörer. I många fall innebar en godtagbar läggning att all kabel som ska få plats på 
trumman får plats, ligger någorlunda jämnt fördelad och inte korsläggs. Operatören har 
sällan möjlighet att övervaka läggningen under en längre period då operatören ofta sköter 
flera steg i processen. Därför läggs kabeln ofta med ett stort gap på 2-3 mm för att kabeln 
inte ska ha möjlighet att klättra på föregående varv. Detta ger en sämre läggning med mycket 
luft och risk för spänningskoncentrationer vilka försvårar efterföljande processer men ses 
som acceptabelt med nuvarande förutsättningar. 

Observationer under besöket visar även att maskinparametrar, inställningar och utrustning 
inte konsekvent justeras för att läggningen ska få bästa förutsättningar. En av dessa 
parametrar är gap-parametern som sällan används. Operatören väljer ofta att ändra 
läggningsstigningen genom att ändra kabeldiametern i stället för att ändra gapet. Skalteks  
E-linor används av Nexans för omspolning på flera linor. Dessa placerar automatiskt 
noshjulet nära trumflänsen oavsett trumstorlek. Det noterades att på upptagare med manuell 
inställning av läggararmen var det inte självklart att de justerades in. Orsaken är oklar men 
med ett generellt gap på 2-3 mm kan det antas att förbättringen inte anses tillräckligt stor. 

Observationer vid en Skaltek omspolningslinje, modellbetäckning E80 visar tydliga 
begränsningar på läggararmens v-formade noshjuls förmåga att styra vid upptagning av 
grövre styv kabel. Kabeln med diameter runt 35 mm styrs långt ifrån önskvärt och inte allt 
för sällan lämnar kabeln noshjulet helt som förtydligas i Figur 15. Detta var särskilt tydligt 
vid vändlägena då kabeln var ovillig att vända riktning från flänsen. 
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Enligt Eriksson (2019) kan detta uppträdande bero på mycket spänningar i kabeln. 
Operatörerna tar då oftast och kopplar ifrån noshjulets reglering då det blir missvisande och 
kör istället med jämn traversering.  

5.5 Test/Experiment 

För att få en djupare förståelse för upptagningsprocessen och dess problem som intervjuer, 
observationer och litteratur påvisat utfördes fyra testserier i en omspolningslina uppställd på 
Skaltek. Målet var även att jämföra en reglerad läggningsvinkel med den för Nexans vanliga 
läggningsteknik med 2-3 mm gap som ansattes för att undvika klättring av kabeln på tidigare 
lagt varv. Läggningsvinkeln ska enligt Hung J.Y. (1996) och i flera intervjuer ha en avgörande 
betydelse för en god läggning.  

Detta ska påvisas genom att med två skilda kabeltyper utföra upptagning med och utan styrd 
läggningsvinkel. Totalt genomförs fyra testserier där varje serie repeteras tre gånger i följd för 
att minska risken för slumpmässiga avvikelser. Kabeln läggs ett helt lager, maskinen stoppas 
manuellt och resultatet dokumenteras. Därefter spolas kabeln tillbaka till avtagaren och 
utförandet upprepas. 

Teoretiskt ska den styrda traverseringen med utgångspunkt från en optimal läggningsvinkel 
ge en tät läggning medan fast traversering med gap teoretiskt ska ge en struktur där varje 
varv är åtskilt av det tillagda gapets storlek. Observationer på Nexans påvisade att detta gap 
ej ger detta mönster utan kabeln får en stor rörlighet som ger en ostrukturerad läggning med 
mycket hål och bulor. Förväntat resultat för gap-testerna var ett ostrukturerat mönster för 
den optiska kabeln i test 1 då den uppvisade inre vridande spänningar och ett mer 
strukturerat gap för test 3 då kabeln har en enkel centrerad ledare utan inre spänningar. 

Utrustningen består av Skaltek omspolningsstation E40 med upptagare U20T och avrullare 
AX20 (Figur 16).  

Figur 16: Testutrustning, från vänster upptagaren, mitten omspolningsstation E40 och till höger avrullaren. 

Figur 15: Observation av noshjulets problem att styra kabeln. 
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Kabel i test 1 o 2; Optisk kabel dia 12,2 mm med vriden inre spänning (Figur 17). 
Kabel i test 3 o 4; AXAX14/24kV1x240, en enkelledare med aluminiumkärna, dia 38 mm 
(Figur 18).  

Test 1, med fast traversering med 2 mm gap pålagt, uppvisar läggning med ett ostrukturerat 
gap där kabeln först har lagt sig tätt intill föregående kabelvarv för att efter 15 varv göra ett 
större gap. Detta upprepar sig under vidare läggning och återkommer under alla tre 
repetitionerna (Figur 19). 

Test 2, med reglerad traversering med aktivt noshjul, uppvisar en tät jämn struktur på 
läggningen (Figur 20).  

Test 3, med fast traversering med 2 mm gap pålagt, Läggningen uppvisar ett relativt jämnt 
fördelat gap mellan kabelvarven (Figur 21).  

Figur 18 Kabel för test 1 och 2 Figur 18 Kabel för test 3 och 4. 

Figur 19: Resultat från test 1. 

Figur 20: Resultat från test 2 

Figur 21: Resultat från test 3. 
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Test 4, reglerad traversering med aktivt noshjul uppvisar en tät jämn struktur på läggningen 
(Figur 22). 

Från experimentet kan man se en tydlig kvalitetsskillnad om traverseringen styrs med 
läggningsvinkeln eller med en fast traversering och gap. Kabeln i test 1 uppvisar de tendenser 
som observerades på Nexans där ett gap inte sprider sig jämnt över varven utan bildar större 
glipor som skapar hålor i kommande lager.  

Övervägande delen av observerade kabelupptagningar på Nexans var med flera ledare vridna 
runt sin axel vilka bättre kan jämföras med test 1 och 2. Att test 3 uppvisar en jämn 
fördelning var förväntat då kabelegenskaperna var tacksamma och grövre diametrar på kabel 
generellt lägger sig bra. Det kan konstateras att en traversering styrd av läggningsvinkeln ger 
en tätare och säkrare upptagning. 

5.6 Avgränsning av placering 

Då studiebesöket genomfördes efter första idégenereringen kunde de konceptidéer som 
kommit fram utan påverkan från observationer och samtal med operatörer nu analyseras. Att 
styra kabelns placering mellan flänsarna ansågs ha stora svårigheter med mer eller mindre 
vinda flänsar, kablar med känslig mantelyta, varierande kabeldimensioner samt stora krafter 
varför genomförbarheten ansågs låg för detta i projektet.  

Intervjuer och observationer gav att störst nytta för en säkrare läggning skulle ges av en 
stummare, exaktare styrning av kabeln nära trumflänsens ytterkant då placering och 
läggningsvinkel skulle påverkas. Testerna utförda på Skaltek bekräftar även vad Hung J.Y. 
(1996) påtalar om läggningsvinkelns påverkan på en god läggning. Testerna visar även att 
noshjulets styrning av traverseringen på E-linans läggararm har förmåga att lägga kabeln med 
anpassad vinkel för en tät och säker placering.  

Skalteks läggararm LG80 har idag ett fast styrhjul där funktionen kan jämföras med testet 
med bortkopplat noshjul på E-linan (Figur 23). Med traverseringsreglering på LG80 kan man 
anta att motsvarande förbättring av läggning kan förväntas även här. Ett Gap på 2-3 mm 
som ansetts idag skulle då inte behövas och en tätare samt säkrare läggning skulle kunna 
åstadkommas med mindre operatörsberoende.   

Figur 22: Resultat från test 4. 
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Det finns problem med styrningen av styva kablar i vändlägena då armen har svårt att tvinga 
kabeln till vändning och den gärna klättrar över styrningen. Med ett mindre spelrum för 
kabeln kan det antas ge ökad möjlighet till exaktare styrning vid vändlägena och mer 
tvingande vändning.  

Styva kablar med mycket spänningar ger problem med att traverseringsregleringen blir 
missvisande och måste kopplas ifrån på omspolningsenhet E40 och E80. Det kan antas att 
en okänsligare reglering av dessa kablar skulle minska behovet till frånkoppling av styrningen. 
Tunnare mjukare kablar och grova/styva har olika behov av känslighet för regleringen för 
traverseringen. Med en reglerbar känslighet kan den anpassas och optimeras efter 
kabelegenskaper. 

5.7 Koncept 

Som ett resultat av observationer, tester och intervjuer har följande behov konstaterats. 

• Konceptet ska fungera på Skaltek läggararm LG80, antingen som tillsats till 
nuvarande eller integreras i en ny modell av läggararm.  

• Konceptet ska reglera traverseringen av upptagaren beroende av kabelns vinkel mot 
upptagningstrumman, likt E-linans noshjul.  

• Konceptet ska förbättra styrningen av styva kablar där det idag finns risk att de 
klättrar förbi styrningen.  

• Konceptet ska erbjuda anpassningsbar känslighet för traverseringen beroende på 
kabelegenskaper.  

• Konceptet ska erbjuda möjlighet till låsning av traverseringsregleringen då den 
kopplas ur för ökad styrförmåga på kabeln. 

  

Figur 23: Läggarenheten LG80:s läggararm med det fasta noshjulet, svart på bilden. 
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Under konceptgenereringen togs ett antal koncept fram. 

Koncept 1 bygger på att förstärka den befintliga konstruktionen med två stående rullar/hjul. 
Regleringen av traverseringen styrs av rullarnas förflyttning sidledes vars känslighet är 
anpassningsbar efter styvhet i kabeln. Avståndet mellan de stående rullarna är justerbart för 
att bättre styra olika kabeldimensioner.  

Koncept 2 är ett noshjul som kollapsar i sig själv. Beroende på kabeldiameter kan hjulets 
bredd anpassas för att bättre kunna styra kabeln. Känsligheten för traverseringsregleringen är 
anpassningsbar efter kabelegenskaper. 

Koncept 3 är i stort sett samma som dagens konstruktion med ett enkelt v-format noshjul 
men med större flänssidor som bättre styr större kabeldimensioner. Traverseringsjusteringen 
sitter som tidigare fjäderbelastad på noshjulets axel. 

Koncept 4 bygger på det befintliga noshjulet i E-linan men känsligheten för traverserings-
regleringen är anpassningsbar efter kabelegenskaper.  

Figur 24: Koncept nr 1 

Figur 25: Koncept nr 2. 

Figur 27: Koncept nr 3. 

Figur 26: Koncept nr 4. 
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Koncept 5 bygger på två tvärställda cylindrar där utrymmet mellan cylindrarna skapar ett 
stöd som styr kabeln. Fördelen med konceptet är att en smal kabel styrs lika nära trummans 
fläns som en grov kabel vilket medför att styrningen styr bättre sidledes utan att ta plats 
framför eller bakom noshjulet. Traverseringsregleringen sköts genom parallellförflyttning av 
cylindrarna mot en justerbar känslighet för olika kabelegenskaper. 

Koncept 6 bygger på att öka kontaktytan i styrningen för att minska deformationsrisken i 
kabeln när den styrs på plats. De välvda kontaktytorna tillverkas i en keram för att inte skada 
kabelmanteln samtidigt som ytan inte nöts. Regleringen av traverseringen styrs av plattornas 
förflyttning sidledes vars känslighet är anpassningsbar efter styvhet i kabeln. För att bättre 
styra olika kabeldimensioner justeras öppningen mellan plattorna.  

Figur 28: Koncept nr 5. 

Figur 29: Koncept nr 6. 
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5.8 Urval och konceptförfining 

För urval användes en Kesselringmatris (Figur 30) vilken är effektiv då konkurrensen gör det 
svårt att urskilja ett tydligt val. Kriterierna är utformade och viktade i tre områden med 
prioritet för användare och funktion. För konstruktionen tas i detta skede av processen en 
hög viktning på genomförbarheten.  

Förväntad komplexitet för montering och antal delar avspeglar skillnad i 
tillverkningskostnad. För användaren är en intuitiv, enkelt justerbar och säker funktion 
viktad högt då dessa anger om produkten kommer användas eller icke. Utifrån 
Kesselringsmatrisen så föll valet på koncept 1.  

I den fortsatta konceptutvecklingen togs möjligheter för justering av styrpinnarnas 
breddjustering kombinerat med möjlighet till traverseringsreglering fram. Fokus har lagts på 
användarvänlighet där breddjustering och låsning av regleringen ska vara tidseffektiv.  

Möjligheten att automatiskt reglera bredden med en servomotor efter inmatad kabeldiameter 
har diskuterats men en manuell variant valdes då kunskapen om arbetsrutiner och behov är 
begränsad.

Intressenter Kriterier Vikt P T P T P T P T P T P T

Konstruktion Storlek 1 3 3 3 3 3 3 5 5 4 4 2 2

25% Genomförbarhet 5 5 25 2 10 5 25 5 25 3 15 4 20

Enkel montering 2 4 8 2 4 5 10 4 8 4 8 3 6

Få delar 2 3 6 1 2 5 10 4 8 2 4 2 4

Användare Användarvänlig 3 5 15 2 6 5 15 5 15 4 12 3 9

37,50% Inställningar 4 4 16 2 8 5 20 3 12 4 16 4 16

Robust/känslig 2 5 10 2 4 5 10 3 6 4 8 4 8

Säkerhet 5 4 20 3 15 4 20 5 25 2 10 3 15

Underhåll 1 4 4 1 1 5 5 4 4 4 4 3 3

Funktion Hantera olika kablar 5 5 25 5 25 2 10 5 25 2 10 5 25

37,50% Styr utan travers 5 5 25 4 20 3 15 2 10 3 15 5 25

Hantera styva böjda kablar 5 4 20 3 15 1 5 3 15 3 15 4 20

Viktad summering 177 113 148 158 121 153

Koncept 2 Koncept 3 Koncept 4 Koncept 5 Koncept 6Koncept 1

Kesselring-Matris, för urval för vidareutveckling 

av koncept idé till färdigt koncept.

Figur 30 Kesselringmatris för urval av slutkoncept. 
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6 Resultat  

Vid upptagning av kabel på trumma är det vissa parametrar som bestämmer utfallet. Dessa 

bestäms av operatören beroende på kabeltyp och kvalitetskrav på upptagningen. Rätt 

läggningsvinkel och spänning i kabeln är två av dessa parametrar som litteraturen framhåller 

som särskilt viktiga för en god läggning. Eftersträvat är en tät välstrukturerad läggning.  

Detta är ofta svårt att uppnå då det lätt uppstår fel i läggningen. Fel vars effekt kan försvåra 

kommande processer i tillverkningen, minska antal möjliga meter kabel på trumman, skada 

kabeln eller ge ett dåligt intryck ut till kund.  

Felen som uppstår kan sammanfattas i tre typer. Hålor då kabeln glider ner mellan kablarna i 

underliggande lager vilka förstoras för varje ytterligare lager. Knölar då kabeln har klättrat 

upp på föregående varv vilka också växer för varje ytterligare lager. Korsläggning av kabeln 

då den hamnar under tidigare varv. Dessa fel bildas särskilt lätt vid vändlägena då kabeln 

byter riktning.  

Orsakerna till dessa fel är många och har varit svårt att få entydiga svar på då informationen i 

huvudsak kommer från muntliga källor. Sammanställningen från förstudien påvisar dock att 

variationen på kablar med sina unika egenskaper är orsaken till merparten av felen. Resultatet 

från förstudien gav att bäst effekt på en förbättrad läggning ges av rätt läggningsvinkel och 

en effektiv kabelstyrning.  

Övervakning av läggningsvinkeln finns idag på omspolningsenhet E40 och E80 men inte på 

fristående läggararmar varför en uppgradering av dessa kan erbjuda tekniken i fler processer. 

Med justerbar känslighet för övervakningsenheten kan behovet av att koppla ifrån den på 

grund av styva kablars felindikeringar minskas. Känsligheten kan därmed också anpassas för 

olika kabelegenskaper med en större noggrannhet i traverseringen. För en effektiv 

kabelstyrning mot trumman måste kabelns möjlighet till vandring i sidled minimeras.  

För att möta arbetets mål att minska antalet fel vid läggning av kabel på trumma har ett 

koncept för ett nytt noshjul arbetats fram. Konceptet är ett resultat av observationer, tester 

och intervjuer dels på plats, dels ute hos kund.   

Figur 31: Koncept med och utan skyddshölje. 
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Konceptet är ett intelligent noshjul som kan komplettera dagens läggararm på LG80 med 
mycket inspiration från dagens omspolningslinje. Konceptet har två olika funktionslägen. 
När det är aktivt registrerar det när läggningsvinkeln är ofördelaktig och signalerar till 
upptagaren att justera traverseringen. Det passiva läget används då denna reglering inte är 
önskvärd. Funktionen inaktiveras och regleringens rörlighet låses för en stummare 
horisontell styrning. 

Dagens noshjul kompletteras med två parallella cylindrar som är fria att rotera kring sin egen 
axel. Denna konstruktion hindrar kabeln att lämna läggararmen samtidigt som den är 
skonsam mot kabeln.  

Avståndet mellan de parallella cylindrarna kan enkelt justeras för att kunna hantera olika 
kabeldimensioner. I ett grundutförande justeras avståndet manuellt genom att rotera hjulet 
på konceptets översida. Med få justeringar kan avståndet justeras automatiskt och använda 
samma inställningar som används i upptagaren.   

Figur 32: De två cylindrarnas förhållande till noshjulet. 

Figur 33: Mekanismen för justering av avståndet mellan cylindrarna 

Figur 34: Aktivt läge, kabelns påverkan på cylindrarna registreras då axeln förflyttas i sidled. 
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Genom att trycka ned eller dra upp två sprintar växlar konceptet mellan ett aktivt och ett 
passivt läge. När sprintarna är i sitt övre läge är traverseringsregleringen aktiv och 
förändringar i läggningsvinkeln registreras när axeln förflyttar sig.  

När sprintarna befinner sig i sitt nedre läge är traverseringsregleringen inte längre aktiv. I 
detta läge kan axeln inte förflytta sig sidledes och cylindrarna fixerar kabeln. 

  

Figur 35: Passivt läge, cylindrarna är låsta och ger en stum styrning av kabeln. 
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7 Slutsats 

Målet med förstudien var att påvisa vilka felorsaker som skulle prioriteras och därmed ge 
underlag till designspecifikationen. En oändlig variation av kablar med unika egenskaper 
visades stå för merparten av felorsakerna. 

En viktig parameter som påverkar upptagningen är läggningsvinkeln. Denna tillser att kabeln 
inte klättrar på tidigare varv eller skapar hål i läggningen.  

Genom att övervaka denna vinkel och justera avvikelser kan effekten från många av 
kablarnas försvårande egenskaper begränsas och en säkrare och bättre läggning erhållas.  

7.1 Egenkritisk utvärdering 

En viss frustration har funnits genom hela projektet där känslan varit att författarna haft 
svårt att få konkreta svar då huvuddelen av den information som funnits om problematiken 
kommit från muntliga källor. Den gemensamma erfarenheten om upptagning har varit stor 
men individuellt varierande. Uppfattningen om olika felorsaker, hur vanliga och allvarliga de 
är, i vilka applikationer de förekommer och så vidare har många gånger varit skiftande vilket 
gjort att informationen blivit svårtolkad och krävt mycket tid att analysera och få bekräftad.  

Möjligheten till förstudien skulle ge vilka felorsaker som skulle prioriteras och därmed 
underlag till designspecifikationen. Kartläggningen av dessa möjliga felorsaker blev orimligt 
tidskrävande och borde ha avgränsats i ett tidigt skede för att begränsa möjligheterna. 

Tid lades också på en enkätundersökning för att få en större informationsmassa vilken gav så 
dålig respons att den blev oanvändbar. Underlaget för enkätfrågorna utgick från de intervjuer 
som beskrivits ovan varför arbetet med enkäten drog ut på tiden och utskicket blev sent. 
Arbetet med detta borde ha inletts med att lista mottagare för att bekräfta att underlaget var 
tillräckligt för ett lyckat genomförande.  

Friheten i projektmålen var stort vilket gav oss möjligheten att tänka brett och bidrog 
troligtvis till att vi inte diskuterade konceptidéer med personer inom företaget förrän det var 
dags för koncepturval i senare skedet av projektet. Med en kontinuerlig dialog med företaget 
om hur tankarna gick med koncepten hade en snabbare och mer effektiv genomförandefas 
troligtvis nåtts. 

De behov som ligger till grund för konceptet grundar sig på de intervjuer och observationer 
som utförts på Skaltek och Nexans. En djupare marknadsanalys skulle behövas göras för att 
bekräfta behoven. 
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7.2 Rekommendationer för vidare studier 

Avståndet mellan noshjulets styrning och placeringen av kabeln på trumman har en stor 
betydelse för en säkrare läggning av krävande kablar. Att styra kabeln mellan trummans 
flänsar är dock en komplicerad process med utmaningar som vinda trummor, varierade 
kabeldimensioner och kabelegenskaper, styva kablar och känslig mantelyta. Med ökade krav 
på en strukturerad läggning vid upptagning av kabel på trummor kan detta ändå krävas 
varför vidare studier inom ämnet kan rekommenderas.  

Generell forskning gällande kabelupptagning på trummor anser författarna vara begränsad 
och fokus på problem inom kabelläggning konstaterades som obefintligt. Kablar tillverkas i 
stora mängder och därför anser författarna att en så viktig process som kabelupptagningen 
där tydliga problem finns utgör underlag för fortsatta studier. 
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Appendix 

Ishikawadiagrammen sammanställer möjliga felorsaker som kan skapa respektive läggningsfel. 
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