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Abstract 

Abstract 

This report is a work carried out for the company IDAB WAMAC International 
AB. The company is active within the business of mailroomequipment and is 
located in Eksjö (Sweden). 

The purpose of the work has been to be able to present construction principles for 
a new streamaligner that can manage a production velocity of 90 000 
newspapers/hour. A streamaligner is a unit which is placed on, or integrated in, a 
conveyor belt and its purpose is to centre the newspaper flow on the conveyor belt 
after different steps of the production. The streamaligners of today do not 
correspond fully to the requirements and expectations of the printing companies 
regarding how well the newspapers centre, mostly at high production velocities.  

There are two types of streamaligners, the oscillating blade-aligner and the belt-
aligner. The oscillating blade-aligner centres the newspaper flow with the help of 
two blades that push the newspaper to the right position. The blades are 
performing an oscillating motion with the help of an excenter. The belt-aligner 
centres the newspaper flow with the help of vertical vibrating belts that are shaped 
narrowing to each other. To find out more about who the competitors are and 
what kind of streamaligner they have, a competitor analysis was carried out. With 
help of this analysis six main competitors were found, much thanks to the trade 
sector organisation IFRA: s homepage.  

In order to find out more about advantageous and disadvantageous with their 
streamaligners contact were taken with different printing companies. The answers 
from these companies were very poor so further investigations had to be made 
with the help of pictures and information from the internet and with help of the 
Swedish patent och registreringsverket. 

In order to evaluate and justify the choice of the function for the streamaligner, 
some of the fundamental reasons to the variation of the final outcome had to be 
studied, such as the friction between the newspaper and the conveyor belt and the 
linear momentum variation as a function of the production velocity. 

IDAB WAMAC International AB: s streamaligner SA-112 is performing a good 
result when the velocity is around 40 000-50 000newspapers/hour, this has been 
made as a reference for the calculations of the governing mechanical parts. This 
leads to clear justifications for the choice of a belt-aligner instead of the oscillating 
blade-aligner. 

In the result it is clear that a lot of effort has been made to make the newspaper as 
stiff as possible, on the other hand it has been difficult to assign dimensions to the 
shafts that are supposed to carry out the oscillating motion, mostly because the 
lack of experience and the fact that no reference example of a belt-aligner could be 
used to analyse the response the belt gives for the pushes it gets. 
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Abstract 

One great difference between the streamaligner SA-112 and the one presented in 
this report is that SA-112 is a unit built on top of a conveyor belt wile the one 
presented in this report has its conveyor belt integrated in the unit for the best 
result of centring the newspaper flow. 

2 



Sammanfattning 

Sammanfattning 

Den här rapporten är ett arbete utfört åt IDAB WAMAC International AB. 
Företaget är verksamt inom branschen för packsalsutrustning och är beläget i 
Eksjö. 

Arbetet har gått ut på att ta fram konstruktionsprinciper för en ny strömtillriktare 
som ska klara av en produktionshastigt på 90 000tidningar/timma. En 
strömtillriktare är en enhet som sitter på, eller är integrerad i, en transportbana för 
tidningar och har till uppgift att centrera tidningsströmmen på banan efter olika 
moment i produktionen. De strömtillriktare som finns på marknaden i dag 
motsvarar inte fullt de krav och förväntningar som tryckerierna har med tanke på 
hur tidningen ska centreras och då helst när produktionshastigheten är hög. 

Det finns två typer av strömtillriktare, oscillerande bladjogger och bandjogger. 
Den oscillerande bladjoggern fungerar på det sättet att den med hjälp av två blad 
knuffar tidningen så att den centreras på banan. Bladen utför då en oscillerande 
rörelse med hjälp av en excenter. Bandjoggern centrerar tidningen på det sättet att 
den har vertikala band som är kilformade mot varandra, dessa band vibrerar och 
centrerar då tidningen. 

För att få reda på mer om vilka konkurrenterna är och vilka strömtillriktare de har 
genomfördes en konkurrentanalys. När denna analys var genomförd, med hjälp av 
bland annat branschorganisationen IFRA: s hemsida, så återfanns sex stycken 
huvudkonkurrenter. För att få reda på mer fördelar och brister med deras joggrar 
vände vi oss till olika tryckerier som dagligen använder sådan utrustning. Svaren 
som erhölls från tryckerierna var väldigt knapphändiga så analyser fick göras med 
hjälp av bilder och information som fanns på Internet samt patent och 
registreringsverket. 

För att kunna utvärdera och motivera valen av joggerfunktion, studeras några av 
de grundläggande orsakerna till variation av slutresultatet som friktionen mellan 
tidningen och transportbandet och rörelsemängdens variation med 
produktionshastigheten. 

IDAB WAMAC International AB:s SA-112 har ett bra resultat på 
centreringsarbetet vid en produktionshastighet på 40 000- 50 000tidninger/timma 
detta har fått vara en referens vid uträkning av styrande mekaniska delar. Detta ger 
klara motiveringar för valet av bandjogger framför bladjogger  

I det resultat som har framkommit syns det tydligt att mycket arbete har lagts ner 
på att få tidningen så styv som möjligt, däremot har det varit svårt att 
dimensionera de axlar som ska utföra den oscillerande rörelsen på banden, då 
erfarenheten inom området har varit dålig och det har saknats referensexempel på 
hur de vertikala banden svarar på de stötar som det får. 
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Sammanfattning 

En stor skillnad mellan den befintliga joggern (SA-112) och den vars 
konstruktionsprinciper som beskrivs i rapporten är att den tidigare är en enhet 
som byggs på en befintlig transportbana medan den senare har sin transportbana 
integrerad för bästa effekt av centreringsarbetet. 

 

Nyckelord 
Jogger, Streamaligner, Strömtillriktare, Packsalsutrustning, Mailroomequipment, 
Bandjogger, Oscillerande bladjogger 
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1 Inledning 
Den här rapporten beskriver ett arbete som är utfört åt IDAB WAMAC 
International AB. Företaget är sedan många år väl etablerat inom branschen för 
packsalsutrustning. Rapporten, som är ett examensarbete inom ämnet 
maskinteknik med inriktning mot produktutveckling, ska behandla en till synes 
enkel men viktig funktion. Den är att centrera tidningsströmmen både före och 
efter olika maskiner och moment i produktionen. Arbetet som ligger bakom 
rapporten kommer till stor del grunda sig på analyser och utvärderingar av 
befintliga produkter på marknaden, erfarenheter från personal som dagligen 
arbetar med produkterna och författarnas egna idéer.  

1.1 Bakgrund 
Produktens funktion som tidningsströmstillriktare kan uppfattas som enkel men 
vid en närmare studie kan man se att det är många faktorer som påverkar 
slutresultatet såsom friktion och styvhet på tidningen etcetera. Strömtillriktare 
(joggrar) som finns idag kan delas in i två huvudkategorier, bandjogger och 
oscillerande bladjogger. Skillnaderna mellan de olika tillverkarnas produkter är 
tillsynes väldigt små inom respektive kategori. Svårigheterna med att skapa en 
effektiv joggerfunktion är att den skall kunna anpassas till stora variationer som 
tillexempel hastighet, bredd och tjocklek på tidningsströmmen. Med rapporten ska 
författarna studera grundläggande orsaker till tidningarnas förflyttning i joggern. 
För att kunna beskriva hur och varför det är för- och nackdelar med olika 
delfunktioner i joggern.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med denna rapport är att göra ett abstrakt konstruktionsunderlag åt IDAB 
WAMAC International AB. Det innebär att detaljernas exakta mått eller material 
inte kommer att utredas. Innehållet ska bygga på fundamentala bitar kring olika 
delar i en joggern och bli konstruktionsprinciper för en framtida jogger.   

Till en början ska det redas ut vilka olika joggrar som finns på marknaden och hur 
de fungerar, detta kommer att göras genom en marknadsundersökning där 
kontakt kommer att tas med olika tillverkare, tryckerier och med hjälp av 
patentsökning.  

Med vetskapen om de grundläggande orsakerna till det varierande resultatet i 
produktionen ta fram för och nackdelar med olika delfunktioner på joggrar som 
används och på egna idéer som kan tänkas användas för att rätta till en 
produktström.  
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När detta är gjort skall all information sammanställas för att om möjligt ge 
riktlinjer till krav på delfunktioner i joggern eller göra eventuell konstruktör 
uppmärksam på olika orsaker till varierade resultatet, vid framtagandet av en ny 
jogger. Arbetet skall baseras på en framtida jogger med krav på en nästan 
fördubblad produktionshastighet på 90000tidningar/timma med en delning på 
80mm, vilket kräver större flexibilitet (se kravspecifikation bilaga 1).    

Med ett sammanställt material där för- och nackdelar kan motiveras för olika val 
av delfunktioner i joggern, diskutera fram den bästa lösningen tillsammans med 
Håkan Sandstedt (kontaktperson) och en konstruktör på IDAB WAMAC 
International AB. Detta för att på ett objektivt sätt ta fram de bästa lösningarna 
samt undvika dyra patentlösningar. Slutligen skall konstruktionsprinciper för en 
ny jogger kunna presenteras på en abstrakt lösning där diskussioner kring 
tillexempel mått, material och så vidare inte kommer att behandlas, under 
förutsättningen att de inte är styrande som produktbreddens max och min. Målet 
med rapporten är att kunna presentera konstruktionsprinciper för en ny jogger och 
motivera de beslut vi har tagit (Bilaga 2). 

1.3 Avgränsningar 
Rapporten kommer att bygga på konstruktionsprinciper och kommer inte att gå in 
i detalj på tillexempel mått eller material under förutsättningen att de inte är 
styrande för en viss delfunktion i joggern. Om underleverantörsprodukter utreds 
är det inte för att välja rätt produkt med avseende på konstruktion, utan att för att 
undersöka hur olika produkttyper på bästa sätt kan uppfylla sitt syfte och vilka 
dess egenskaper är.    

Vid framtagning av konstruktionsprinciperna ska självklart IDAB WAMAC 
International: s kravspecifikation (Bilaga 1) fungera som riktmärke samt att 
IFRA:s regelverk och standarder naturligtvis kommer att följas[1]. Vid ”värdering” 
av olika funktioner kommer personal från IDAB WAMAC International att 
medverka samt kontrollera att valen av olika funktioner inte går in på dyra patent 
lösningar (Bilaga 2). Arbetet anses vara färdigt då ett förslag på 
konstruktionsprinciper och en rapport som motiverar våra olika val och beslut kan 
presenteras. 

1.4 Disposition 
kapitel 2 börjar med att gräva djupare i grunden till den generella orsaken för det 
ökade utvecklingsbehovet av joggerfunktionen, samt en närmare titt på IDAB 
WAMAC International AB:s  egna problem med deras oscillerande bladjogger SA-
112. Den sista och stora delen i kapitel 2 är om huvudkategorierna av joggrar, 
oscillerande bladjogger och bandjoggern. Här studeras några vanliga och ovanliga 
versioner av huvudkategorierna.  
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Kapitel 3 innehåller i början lite kort grundläggande planering för upplägget av 
arbetet. Tyngden i detta kapitel är först och främst en marknadsanalys där mycket 
tid lagts för att hitta konkurrenter med produkter för just strömtillriktning det vill 
säga joggrar. Patentsök gjordes i samband med marknadsanalysen i syfte om att 
hitta idéer och för att kunna undvika dyra patenterade lösningar. Slutligen 
studeras de fundamentala bitarna av arbetet mellan joggern och tidningen, för att 
kunna användas som verktyg vid utvärderingar av olika delfunktioner. 

Kapitel 4, som innehåller resultatet, börjar med utvärdering och motivering för 
valet av joggertyp som den resterande delen av kapitlet bygger på. Utvärderingarna 
på de mekaniska delarna för valet av joggertyp är grundade på SA-112:s bästa 
produktionshastighet, som används med en del förenklingar och antagande. 
Principerna för konstruktionen av olika delfunktioner till joggern bygger och är 
motiverade med hur det fundamentala arbetet mellan tidningen och jogger 
fungerar.     
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Generell bakgrund 
Det finns idag två olika typer av joggrar, den oscillerande bladjoggern och 
bandjoggern. Ingen av dessa två joggrar uppfyller till fullo de krav som marknaden 
ställer. Problemen uppkommer oftast då hastigheten på tidningsströmmen ökar, i 
stället för att centrera tidningsströmmen så utförs motsatt effekt, tidningarna 
kastas fram och tillbaka och skapar oreda i strömmen. Ett annat problem är det 
med väldigt tunna produkter, som reklamblad, vilka ofta ger vika för knuffen från 
joggern.   

För att konstruera en jogger som tillgodoser de krav som dagens tryckerier ställer, 
krävs att funktionen är flexibel på ett sätt så att den snabbt kan anpassas för olika 
tidskrifter. Detta ska helst kunna ske under produktion då det under en arbetsdag 
är stor skillnad på produkterna, från smala, tunna, och lätta reklamblad till stora, 
tjocka och tunga dagstidningar. Ett produkt intervall som idag ger stor variation i 
slutresultatet trots samma produktionshastighet.   

2.2 IDAB WAMAC INTERNATIONAL: s bakgrund 
Den jogger som IDAB WAMAC International har i dag har produktnamnet 
SA112, denna jogger centrerar tidningsströmmen med hjälp av joggerblad som 
utför en oscillerande rörelse. SA112 drivs från transportbanan med hjälp av en 
kedja eller tandrem. Produktformatet som denna jogger klarar av är: 

• Max höjd tidningsström  60mm 

• Max produktbredd  485mm 

• Min produktbredd  225mm 

• Max produktavvikelse i sidled  25mm i båda riktningar 

I den miljö som joggern arbetar kan man ha en omgivningstemperatur på 10-40˚C 
och en relativ fuktighet på 30-80 % (icke kondenserande). 

Det finns i dag tre kända problem med denna jogger. Det första problemet är att 
vid höga hastigheter (50 000 tidningar/timma) träffar joggerbladen 
tidningsströmmen med sådan hastighet att i stället för att strömmen centreras så 
skapas det oreda i tidningsströmmen. Det andra problemet är att livslängden på de 
mekaniska detaljerna inte är tillräckligt lång vid höga produktionshastigheter. Det 
tredje problemet är att ljudnivån är för hög, dessa problem finns beskrivna i 
kravspecifikationen (bilaga 1). 



Teoretisk bakgrund 

Inom en snar framtid planerar IDAB WAMAC International AB att utveckla och 
producera en ny joggermodell för en produktions hastighet på 90000 
tidningar/timma. Den stora frågan för företaget och detta arbete är om de ska 
fortsätta att producera sina oscillerande bladjoggrar med anpassning till den nya 
produktionshastigheten och med förbättring av vissa delfunktioner eller om de ska 
gå över till bandjoggrar.    

2.3 Strömtillriktare 
Som tidigare skrivits finns det två huvudtyper utav strömtillriktare, Bandjoggrar 
och oscillerande bladjoggrar. Båda dessa typer kan vara integrerade i olika 
maskiner i packsalsutrustningen eller vara fristående moduler som kan byggas på 
transportbanorna. Under följande två rubriker beskrivs de båda jogger typerna och 
olika avarter. 

2.3.1 Bandjogger 

Gemensamt för de olika joggrarna är att banden är vinklade 90˚ mot kanten på 
tidningsströmmen och har samma hastighet som banden på transportbanan. 
Drivningen av banden på joggern kan ske antingen med en egen motor eller med 
hjälp av transportbanans motor. Däremot kan funktionen utföras på olika sätt. 

Joggern kan bestå av ett band på var sida av tidningsströmmen, dessa band ska då 
vara placerade kilformat för att på så vis centrera tidningsströmmen (Bild 2.3.1). 
En annan typ av en liknande kilformad jogger är att placera en eller flera 
sexkantiga axlar som löprullar mot banden (Bild 2.3.2), med hjälp av dessa 
löprullar åstadkommer man en vibrerande effekt som då även skakar tidningen 
och på så vis underlättar centreringen. För att kunna köra olika format måste 
avståndet mellan banden på joggern kunna justeras så att halva längden ligger i 
centrum på transportbanan. 

Pilarna i bilderna representerar tidningsströmmens riktning. 

                                        
Bild 2.3.1    Bild 2.3.2 

En kilformad bandjogger. En kilformad bandjogger med sexkantiga 
löprullar för att kunna skaka tidningarna. 
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Ett annat sätt att centrera en tidningsström med hjälp av en bandjogger är att ha 
ett band som är placerat i vinkel mot tidningsströmmen (så som tidigare 
beskrivits) och en fast kant som fungerar som mothåll (Bild 2.3.3), denna fasta 
kant är också vinklad 90˚ mot kanten av tidningsströmmen. Bandens uppgift är då 
att tvinga tidningsströmmen mot mothållet för att på så vis centrera den. Även i 
detta fall kan man använda sig utav sexkantiga axlar för att uppnå en skakande 
effekt (Bild 2.3.4) och på så vis underlätta centreringen, man måste också kunna 
ställa avståndet mellan joggerns band och den fasta kanten för centrering över 
banan. 

Pilarna i bilderna representerar tidningsströmmens riktning. 

     

Bild 2.3.3    Bild 2.3.4 

Bandjogger med ett fast mothåll. Bandjogger med ett fast mothåll 
och en sexkantig löprulle för att 
uppnå en skakande effekt. 
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Teoretisk bakgrund 

2.3.2 Oscillerande-bladjogger 

Den oscillerande bladjoggern kan fungera på två olika sätt. Antingen har den två 
blad som oscillerar mot varandra och på så sätt centrerar tidningsströmmen (Bild 
2.3.5), dessa blad står i en vinkel av 90˚ i förhållande till tidningsströmmen. 
Bladen är sammanlänkade med hjälp av en axel som på något sätt ligger lagrad så 
att den oscillerande rörelsen kan utföras. För att åstadkomma den oscillerande 
rörelsen kan man exempelvis använda sig utav en excenter av något slag som då på 
något sätt är fäst i joggerbladen. Då denna jogger ska kunna användas till olika 
format på tidningar krävs att man kan ändra avståndet mellan joggerbladen så att 
halva detta avstånd alltid befinner sig på mitten av transportbanan. Denna typ av 
jogger kan drivas av en egen separat motor eller med hjälp av transportbanans 
motor. 

Pilen representerar tidningsströmmens riktning. 

Excenter Oscillerande blad 

Bild 2.3.5 

Oscillerande bladjogger med två blad. I bilden syns även hur de två joggerbladen kan 
vara sammanlänkade med hjälp av en lagrad axel. 
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Den andra typen av oscillerande bladjogger är den med endast ett oscillerande blad 
(Bild 2.3.6), den fungerar så att den har ett oscillerande blad som står i 90˚ vinkel 
till tidningsströmmen och en fast kant som även den är vinklad på samma sätt och 
då fungerar som ett mothåll, tidningarna centreras då genom att det oscillerande 
bladet tvingar tidningsströmmen mot den fasta kanten. För att kunna använda 
denna typ av jogger till olika format krävs även här att man kan ändra på avståndet 
mellan det oscillerande bladet och den fasta kanten så att halva detta avstånd alltid 
befinner sig på mitten av transport banan. Även denna typ av jogger kan drivas av 
en egen motor eller med hjälp av transportbandets motor. 

Pilen representerar tidningsströmmens riktning. 

 

Oscillerande blad Fast kant 

Bild 2.3.6 

Oscillerande bladjogger med endast ett oscillerande blad och en fast kant som fungerar 
som mothåll. 
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3 Genomförande 

3.1 Planering 
För att kunna genomföra detta examensarbete krävs en planering. En övergripande 
planering finns i dokumentet projektplan (Bilaga 3). Projektplanen har fungerat 
som riktmärke för vilka olika steg som skall genomföras och i vilken ordning, den 
har också varit ett levande dokument och planeringen har ändrats något utefter 
hur långt arbetet har kommit i de olika stegen då vissa delar har kunnat tas bort 
och andra lagts till. 

Ett annat verktyg som har använts för att få en överblick över vilka olika delar 
examensarbetet innefattar är en WBS (Work Breakdown Structure, Bilaga 4). Med 
hjälp av detta verktyg har de olika momenten kunnat stolpas upp under respektive 
kategori, planering, förundersökning, konstruktion och redovisning. 

I detta kapitel (Kapitel 3) kommer kategorierna, planering och förundersökning 
(Från WBS dokumentet) att redovisas i olika underrubriker. 

3.2 Marknadsanalys 
Marknadsanalysen har delats upp i två steg. Det första steget innefattar en 
konkurrentanalys där de största konkurrenterna som tillverkar strömtillriktare skall 
kartläggas. Det andra steget innehåller vilka typer av strömtillriktare de olika 
konkurrenterna har och även om det finns andra typer av strömtillriktare som inte 
är lika kommersiella. 

3.2.1 Konkurrentanalys 

För att kunna ta reda på mer om de olika strömtillriktarna som finns på 
marknaden krävdes först en konkurrentanalys. 

Efter samtal med en säljare vid namn Börje Wall som arbetar på IDAB WAMAC 
International AB framkom fyra konkurrenter, Ferag [2], Gämmerler [5], Müller 
Martini [7] och Goss International [3]. Börje berättade även om 
branschorganisationen IFRA [1]. 



Genomförande  

16 

IFRA är en branschorganisation för tillverkare av packsalsutrustning och övriga 
tillverkare inom branschen, som tillexempel tidningspresstillverkare. Denna 
organisation har tillsammans med tillverkarna av olika utrustningar inom 
branschen tagit fram standarder för kvalitet och olika mått som skall följas då man 
konstruerar nya maskiner. På IFRA: s hemsida återfinns de största konkurrenterna 
till IDAB WAMAC International AB. Efter att ha gått igenom listan av tänkbara 
konkurrenter på IFRA: s hemsida (Bilaga 8) och även besökt de olika hemsidor 
som är länkade på denna sida, för att där kunna läsa om företagen och se vilka 
typer av produkter de olika företagen tillverkar kan antalet konkurrenter reduceras 
och komma fram till att IDAB WAMAC International AB har fem stycken 
huvudkonkurrenter som producerar liknande typer av maskiner och som är 
riktade till samma områden inom packsalsutrustning. De fem 
huvudkonkurrenterna är, Ferag, Gämmerler, Goss International, Müller Martini 
och Shur Packaging System AB [12]. Detta bekräftar den information som gavs 
utav säljaren Börje Wall. 

Även sökningar med hjälp av sökmotorerna Google och Alta Vista har genomförts. 
De sökord som då har använts står skrivna under rubriken nyckelord längre upp i 
rapporten. Dessa sökningar gav inga större resultat utöver de som redan 
framkommit. 

Vid ett studiebesök på tryckeriet Press Grannar som är beläget i Linköping 
framkom ytterligare ett konkurrerande företag. Detta företag heter Rima System 
[11] som är en sammanslagning av det Tyska System och Rima från USA som är 
väletablerat inom branschen för packsalsutrustning. 

Efter dessa undersökningar kan det konstateras att IDAB WAMAC International 
AB har sex huvudkonkurrenter vad det gäller att tillverka strömtillriktare, Ferag, 
Gämmerler, Goss International, Müller Martini, Shur Packaging System AB och 
Rima Systems. 

3.2.2 Produktanalys 

När konkurrentanalysen nu är klar är det dags att titta på vilka typer av 
strömtillriktare de olika företagen har i sitt sortiment. 

Ett första försök gjordes genom att maila de olika företagen som framkom i 
konkurrensanalysen för att se om de ville ge ut någon information angående vilka 
strömtillriktare de har. Utfallet av dessa mail blev endast ett svar. Goss 
International bifogade i sitt svarsmail en kort beskrivning över sin strömtillriktare 
och en bild på hur den ser ut (Bild 3.2.1). Denna jogger är en typisk oscillerande 
bladjogger.  
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Bild 3.2.1 

En typisk oscillerande bladjogger 

Mail skickades även till utvalda tryckerier i Norden (de olika tryckerierna finns 
listade i bilaga 10), dessa tryckerier återfinns i det Nordiska Tidningsregistret [9]. 
Urvalet utav tryckerier gjordes utefter vilken packsalsutrustning de olika 
tryckerierna använde sig av. Även på detta mail var det ett svalt intresse. Svar 
erhölls dock från Borås Tidning Tryckeri AB, Sydostpressarna och Pressgrannar.  

Borås Tidning Tryckeri AB använder sig utav oscillerande bladjoggrar som är 
tillverkade av Windab (Windab är nu uppköpt av Shur Packaging System AB).  

Sydostpressarna använder packsalsutrustning som är tillverkad av både IDAB 
WAMAC International AB och Ferag, vilket innebär både oscillerande bladjoggrar 
och bandjoggrar. I svaret som erhölls från Sydostpressarna framkom även att de 
oscillerande bladjoggrarna som är tillverkade av IDAB WAMAC International AB 
väsnades rätt mycket och att man hade bytt ut de detaljer som förde mest oväsen. 
Det är som oftast just de delarna som låter mest som också slits mest, vilket enkelt 
kunde kontrolleras med listan över beställda reservdelar för SA-112 (bilaga 7). I 
listan över beställda reservdelar syns klara problem med just kulbussningen. 
Kontakt togs via telefon för att få reda på vilka detaljer som hade bytts ut och vad 
de hade ersatts med, då framkom att det var kulbussningar som hade bytts ut mot 
bronsbussningar för att reducera oljudet. Kulbussningarna sitter i ett rör som 
sammanlänkar de två oscillerande bladen med hjälp av en axel (Bild 3.2.2). 

Kulbussningar 

 

 

Bild 3.2.2 
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Det tredje tryckeriet som svarade var Pressgrannar. I svarsmailet skrev Håkan 
Eriksson att tryckeriet använde sig utav olika typer av blad- och bandjoggrar. De 
använde sig av en jogger som hette Harris från Rima Systems och andra maskiner 
från bland annat Ferag. Håkan skrev även att det skulle vara möjligt att anordna 
ett studiebesök, så kontakt togs via telefon för att genomföra detta studiebesök. 
Studiebesöket genomfördes till största del för att se på strömtillriktaren som var 
konstruerad av Rima Systems, ett företag som författarna tidigare inte hade hört 
talas om. Strömtillriktaren som detta företag konstruerade var en bandjogger. 

Efter att dessa två mail hade skickats till tillverkare och användare, med relativt 
dåligt resultat, så gjordes patentsökningar via PRV: s hemsida [10] (koder och 
nyckelord som användes finns i bilaga 9). På alla kodsökningar som gjordes fördes 
även alla huvudkonkurrenters företagsnamn med, även en del intressanta namn på 
konstruktörer framkom och söktes igenom noggrant. Trots att detta arbete 
utfördes noggrant så framkom inga överraskningar, utan de typer av 
strömtillriktare som hitintills hade hittats var fortfarande de som gällde. Dock 
kunde variationer i hur funktionerna utförs variera. 

Ett sista steg i produktanalysen var att besöka alla huvudkonkurrenters hemsidor 
för att se vad man kunde hitta för information där. Även informationen på 
respektive företags hemsidor var knapphändig och det mesta arbetet gick därför ut 
på att tolka det fåtal bilder som fanns tillgängliga. Ferag och Gämmerler har 
liknande typer av strömtillriktare. Båda företagen använder sig av bandjoggrar som 
är integrerade i olika maskiner. Detta måste medföra att de inte bara har en jogger 
som fungerar till alla maskiner utan alla maskiner verkar ha en egen jogger. Även 
Müller Martini använder sig utav en bandjogger.  

 

 

 

 

 

3.3 Tidningens egenskaper 

3.3.1 Styvheten i tidningen 

Papper är ett inhomogent material, därför förekommer naturligtvis att det 
innehåller materialvariationer och defekter. Den kostnad som det skulle innebära 
att använda rätt kvalitet på pappret för att en delfunktion i ett tryckeris stora 
process skall fungera optimalt är inte rättfärdigad. Det som kan styras är hur 
joggern knuffar tidningen och hur tidningen motar och reagerar på en knuff. En 
tidning med fler sidor tar bättre upp kraften på grund av större styvhet än en tunn 
som bara viker sig, bland annat på grund av deformationer i materialet.  
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Eftersom papprets tjocklek är betydlig mindre än de övriga dimensionerna kan 
pappret betraktas i ett 2-dimensionellt plan. Ett idealt papper som saknar defekter 
med mera har stor styvhet i planets riktning medan en kraft vinkelrätt mot planet 
inte behöver vara stor för att böja pappret. När en tidning har gått genom 
tryckeriet har pappret i tidningen blivit påverkat av olika maskiner och processer 
som till exempel av hur valsarna är inställda, tryckfärgen, och den hårda 
behandling som tidningen får vid förflyttningar mellan olika stationer. Detta gör 
att pappret är allt annat än idealt tillexempel med tanke på materialsträckningar i 
kanter och mitt, på grund av felinställda valsar som skapar skjuvkraft och olika 
varvtalsfel som skapar sträckning i pappret [6]. 

För att återfå den styvheten som papperet hade innan alla moment och processer 
och kanske till och med förbättra den kan andra material studeras med liknande 
dimensioner och problem. Ett liknande exempel är plåt som korrigeras (viks) för 
att få en bättre styvhet just för belastningen vinkelrätt mot planet (Bild 3.3.1 pil A) 
men som även kan ta upp stora laster i riktning med vikningen (Bild 3.3.1 pil B).   

                    A 
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         B 

Bild 3.3.1    Bild 3.3.2 

Ett korrigerat plåttak    En Wellpappskiva 

För papper har just detta blivit ett en framgångsprodukt under namnet Wellpapp, 
där saken är tagen ett steg längre med två plana ytterskal som håller den 
vågformade innerdelen på plats som ett fackverk (Bild 3.3.2). Genom att försöka 
återskapa denna vågformade struktur på tidningsströmmen, där antalet vågor 
minskar med ökad tjocklek på tidningen, skulle det om möjligt ge ett mer 
liknande resultat i sidled på tunna respektive tjocka tidningar. Dagens tidningar 
reagerar på olika sätt, vilket gör att de har olika bästa produktionshastighter 
beroende på tjocklek med mera, vilket skapar ett intervall som det med den 
vågformade metoden skulle kunna göras mindre. Med den vågformade strukturen 
övergår den kraft som innan böjde pappret, till tryck och dragspänningar som ökar 
styvheten.     
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3.3.2 Friktion mellan pappret och transportbandet 

Friktion som uppstår mellan kontaktytorna på tidningen och transportbandet 
uppstår på grund av den mikroskopiskt skrovliga ytan som både tidningen och 
transportbandet har. Det är ganska naturligt att om kontaktytan ökar, det vill säga 
de mikroskopiskt skrovliga ytorna går djupare in på varandra ökar också friktionen 
(friktionstalet), vilket om möjligt ska försöka styras. När knuffen kommer gäller 
det att den har större kraft än vilofriktionen (friktionstalet * normalkraft) och att 
tidningen är tillräckligt styv för att inte böja sig, så att en rörelse kan påbörja. Allt 
detta sker under förutsättningen att transportbandet inte ger vika och fjädrar med 
knuffen så att den återplacerar tidningen i fel position [4].  

Tidningens inverkan på friktionen kan dock minskas med hjälp av en ökad styvhet 
genom tillexempel bättre material eller form på tidningen. Vid ökad styvhet blir 
kontaktytorna mindre, eftersom materialet är mindre följsamt. På så sätt minskar 
materialens ingrepp i varandra mellan de olika materialen och då även friktionen 
mellan dem.  

Transportbandets funktion, som är att föra tidningen framåt i ett snabbt tempo, 
får naturligtvis inte tappa den ordning som krävs (se kravspecifikation, bilaga 1). 
Så för att hålla rätt placering på tidningen i strömmen får friktionen i 
transportriktningen inte försämras. För detta krävs inte friktionen i sidled av 
transportriktningen utan detta är snarare något som kommer med ofrivilligt.  

Om man inte tagit hänsyn till det sista vilket en del konstruktörer inte gjort, 
hjälper det inte hur bra den oscillerande rörelsen är eller på vilket sätt man klarat 
styra friktionen. Det typiska scenariot är att tillverkaren valt smala transportband 
ca 20-40mm för att fördela kraften på 3 ställen under tidningen vilket är bra. 
Transportbanden går över en plåt eller annat friktionsfritt underlag som gör att 
både bandet och tidningen kan glida på detta under transporten. I ögonblicket då 
tidningen får en knuff har transportbandet ingen styvhet i sidled eftersom 
transportbandet är utsträckt över hela enheten som kan variera mellan 500-
800mm och ligger på ett nästan friktionsfritt underlag eller hänger fritt i luften, 
detta gör att transportbandet flyttar sig i sidled för att sedan åter placera tidningen 
i fel position. 
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3.4 Ställbara parametrar 

3.4.1 Produkthastighet 

För att kunna möta dagens och morgondagens krav måste hastigheten på 
joggerfunktionen öka i takt med de allt snabbare produktionshastigheterna. En ny 
joggermodell måste klara av en produkthastighet på 90000 tidningar/timma, det 
innebär att det i en bestämd punkt passerar 25 tidningar/sekund eller att 
transportbandet har en hastighet på 2 meter/sekund då delningen mellan 
tidningarna är 80mm(Bilaga 1). 

Då alla typer av oscillerande joggrar så som blad och bandjoggrar är 
cynkroniserade med produktionshastigheten på något sätt innebär en ökad 
hastighet att den skakande (oscillerande) rörelsen också går snabbare. Detta kan i 
en första anblick ses som enbart positivt då det nu passerar fler tidningar per 
sekund än tidigare. Nackdelarna blir att med ökad hastighet på 
produktionsströmmen, tvingas vinkelfrekvensen på den oscillerande plåtens 
cirkulära rörelse att öka, så att den cirkulära rörelsens pereferihastighet (v1) är lika 
med tidningsströmmens hastighet (v2) (se figur 1a). Med den nya vinkelfrekvensen 
har nu den totala kraften (F) för system som är kraften = massan * accelerationen 
ökat avsevärt, vilket gör att tidningarnas position försämras med en alldeles för 
kraftfull knuff i y-led.  

 

v 2 v 2 v 2 v 2 v 2 v 2

 

Bild 3.4.1 

SA-112:s oscillerande rörelse i kraft och rörelsemängd 
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För att anpassa maskinen eller tillverka en ny modell för en högre hastighet måste 
rörelsemängden (Py) och kraften (F) i den befintliga joggerns nuvarande utförande 
studeras (Bild 3.4.1). Med vetskap om att en bra produktionshastighet för SA-112 
är 40 000-50 000 tidningar/timma och att radien på den oscillerande delen är 
25mm, räknas referensvärdena lätt ut för rörelsemängden (Py) och kraften (F) då 
centreringen fungerar bra (Bilaga 6 och 5).  

Tack vare referensvärdena behövs inte impulsen mellan joggern och tidningen 
studeras närmare, vilket hade medfört mycket arbete. För nästa modell av blad- 
eller bandjogger ska nu placeras inom dessa värden samt klara av en 
produktionshastighet på 90 000tidningar/timma. Det medför stora förändringar 
för enhetens mekaniska utförande vilket kommer att bli en viktig faktor vid val av 
blad- eller bandjogger.  

Med hjälp av impulslagen kan deformationen mellan tidningarna och joggern 
studeras grundligt men det innebär att en integration måste utföras över den 
olinjära deformationen av tidningarna som sker när joggern knuffar den i sidled 
[4] [6]. Det är dessutom aldrig en tidning som är lik den andra, alltså måste en 
medeltidning antagas för beräkningarna, vilket kan ge betydligt sämre resultat än 
den verkliga studien i produktion. För att klara detta krävs ett omfattande arbete 
som skulle kräva ett examensprojekt i sig, där arbete trots omfattning troligtvis 
bara leder till ungefär samma intervall men med en större förståelse för problemet. 

3.4.2 Produktbredd 

I dagens tryckerier är en snabb och smidig justering av centreringsbredden ett 
måste när det på ett arbetspass kan tryckas ett flertal olika produkter. Ett krav för 
detta är att maskinen inte ska behöva stängas av när justeringen utförs och att det 
ska ske på behörigt avstånd från rörliga delar med minimal risk för personskador. 
Det ställbara produktintervallet ska vara (enligt kravspecifikationen, bilaga 1): 

• Max produktbredd  500mm 

• Min produktbredd  190mm 
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4 Resultat 
Under följande rubriker kommer olika val och lösningar på olika problem att 
presenteras. Valen och de lösningar som framkommer kommer även att motiveras 
utefter bästa förmåga. 

4.1 Val av strömtillriktare 

4.1.1 Antaganden 

För att kunna använda information om SA-112 till vidareutveckling av hur de 
styrande mekaniska delarna kommer att förändras för den oscillerande bladjoggern 
och för en principmodell av en bandjogger, har det antagits några värden.  

• För att kunna göra beräkningar utifrån SA-112 antas vid impulsen mellan 
tidningsströmmen och joggern, att joggersystemets tyngd är så stor i 
jämförelse med tidningsströmmens att det inte påverkar dess roterande 
rörelse.  

• För att lättare påvisa förändringar i radie med mera, sätts massan till 1kg 
för alla system i exemplen oavsett radie för att bättre kunna illustrera 
beräkningar till diagrammen. Att tröghetsmomentet ökar med radien är 
alltså inget som kommer vara med i beräkningarna eftersom vikten för en 
färdig produkt är omöjligt att veta exakt, det kommer dock diskuteras vid 
utvärdering och val av joggertyp.  

• För att räkna på knuffar per tidning antas till en början att tidningarna inte 
har någon utbredning. Så för SA-112 som har en oscillerande omkrets på 
157mm (radie 25mm) och ett blad på 350mm (den raka delen), knuffar en 
tidning som passerar 2.23 gånger vilket blir ett riktmärke för exemplen som 
diagrammen som följer bygger på. Efter val av joggertyp kommer detta 
granskas närmare och då räknas en träff när minst 2/3 av en tidning träffas.   

• Felplaceringen av tidningsströmmen är 10mm. Skillnaden på knuffens 
styrka på grund av felplaceringen och att skillnaden avtar med ökad radie är 
något som får studeras närmare om bladjoggern blir vald (Bild 4.1.1). 

• Vid produktionshastighet i meter per sekund är det med en delning på 
80mm (Bild 4.1.1). 

• Riktningen För x-led är i transport riktningen och y-led rakt över 
transportbanan(Bild 4.1.1). 
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Bild 4.1.1 

Tidningsströmmen med bestämda värden för exempelberäkning 

4.1.2 Bladjogger 

För att skapa en bild av hur de styrande mekaniska delarna måste förändras, 
kommer uträkningarna utgå ifrån SA-112 IDAB WAMAC International AB:s 
oscillerande bladjogger. SA-112 har en bra justering i sidled av felplacerade 
tidningar vid en produktionshastighet mellan 40 000-50 000 tidningar/timma. 
Det innebär att tidningarna får en knuff med en lagom rörelsemängd som placerar 
tidningen i mitten av tidningsströmmen. Om rörelsemängden var större eller 
mindre skulle tidningen börja studsa mellan bladen på joggern respektive knappt 
röra sig. Den oscillerande rörelsens radie på SA-112 är 25mm och bladets träff yta 
är 350mm långt, det ger tillsammans att varje tidning som passerar får cirka 2.23 
knuffar av bladet om de uppfattas som punkter utan någon utbredning. Även 
antalet knuffar per tidning är ett riktmärke som efter val av joggermetod kommer 
att studeras närmare. Då kommer 2/3 av tidningens längd vara fullgod träffyta 
eftersom det med god mån innefattar tyngdpunkten. Produktionshastigheterna 
40 000 och 50 000 tidningar/timma blir två stycken exempel som ska användas 
som referens. 
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Rörelsemängden för SA112 vid olika 
Produktionshastigheter
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Rörelsemängden vid olika Produktionshastigheter

  

Bild 4.1.2 

Förhållandet mellan rörelsemängd i y-led och produktionshastigheten 

I diagrammet ovan (Bild 4.1.2) kan man följa hur rörelsemängden i y-led 
förändras med produktionshastigheten för SA-112 där tidningens felplacering för 
diagrammets värden är beräknade med 10mm (Bilaga 5 och 6).   

1. För 50 000tidningar/timma med en delning på 80mm är hastigheten på 
transportbandet 1.11m/s. Det ger rörelsemängd i y-led, Py= 0.5kg*m/s 
(Bild 4.1.2). 

2. För 40 000tidningar/timma med en delning på 80mm är hastigheten på 
transportbandet 0.89m/s. Det ger rörelsemängd i y-led, Py= 0.4kg*m/s 
(Bild 4.1.2). 

25 



Resultat 

Rörelsemängden i y-led för SA-112 kommer att styra utförandet av såväl 
bladjogger som bandjogger. När produktionshastigheten ökar för att komma upp i 
90 000tidningar/timma innebär det för bladjoggern som är synkroniserad med 
transportbandet att vinkelhastigheten i den oscillerande delen också ökar som i sin 
tur ökar rörelsemängden i y-led, vilket inte är bra. Genom att öka radien och 
sänka vinkelhastigheten för den oscillerade delen kan den fortfarande vara 
synkroniserad med transportbandet, detta ger en lägre infallsvinkel som sänker 
rörelsemängden i y-led trots en snabbare periferihastighet. 

Radie ändring vid ökad produktionshastighet
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Bild 4.1.3 

Den ökade produktionshastighetens inverkan på den oscillerande radien 

Hur mycket radien måste ökas för att fortfarande ha samma rörelsemängd i y-led 
för önskad produktionshastighet kan avläsas i diagrammet ovan (Bild 4.1.3). Blå 
linje representerar exempel 1 med ett konstant värde på Py=0.5kg*m/s och röd 
linje representerar exempel 2 med ett konstant värde på Py=0.4kg*m/s. Den 
önskade hastighet 90 000tidningar/timma är 2m/s. 
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1. För 50 000tidningar/timma som bästa produktionshastighet, med Py=0.5 
kg*m/s och en ökning av produktionshastigheten till 90 000 
tidningar/timma måste radien öka till 80mm (Bild 4.1.3). 

1. För 40 000tidningar/timma som bästa produktionshastighet, med Py=0.4 
kg*m/s och en ökning av produktionshastigheten till 90 000 
tidningar/timma måste radien öka till 125mm (Bild 4.1.3). 

Den nya större radien för de olika exemplen, har gjort att omkretsen för den 
oscillerande rörelsen har ökat och slår därför färre slag per meter transportband 
som passerar. För att slå lika många slag per tidning som referensen SA-112, med 
2.23slag/tidning innebär det att bladet måste bli längre för att kunna öka antalet 
tidningar som blir träffade per slag när den nu slår färre slag.  

Minimum bladlängd för 2,227 träffar per tidning 
(enligt SA112).
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Bild 4.1.4 

Bladlängden, endast den delen som ska gå parallellt med transportbandet 
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När radien ökar blir slag frekvensen lägre, för att då behålla referensen på 
2.23träffar/tidning (den blå linjen) måste bladlängden öka med radien.  

2. För 50 000tidningar/timma som bästa produktionshastighet, med Py=0.5 
kg*m/s och en ökning av radien till 80mm blir bladlängden ca1120mm. 
Detta innebär att enheten absolut inte kan bli kortare än bladlängden plus 
den oscillerande rörelsens diameter som totalt blir 1280mm (Bild 4.1.4). 

1. För 40 000tidningar/timma som bästa produktionshastighet, med Py=0.4 
kg*m/s och en ökning av radien till 125mm blir bladlängden ca1750mm. 
Detta innebär att enheten absolut inte kan bli kortare än bladlängden plus 
den oscillerande rörelsens diameter som totalt blir 2000mm (Bild 4.1.4). 

Enhetens nya minimumstorlek talar helt klart emot den. Den ökade radien på den 
roterande rörelsen och bladets längd medför en betydligt större massa och 
tröghetsmoment. Delarna som rör sig måste kanske göras oåtkomliga för 
personalen som arbetar med utrustningen vilket medför att vid problem kan den 
bli omöjlig att justera under drift. Den nya oscillerande bladjoggerns mått på blad 
och rörelsens radie får utvärderas och jämföras med vad som framkommer efter 
närmare granskning av bandjoggern. 

4.1.3 Bandjogger 

Under följande rubriker kommer det att beskrivas hur den oscillerande rörelsen 
skulle kunna utföras på en bandjogger och vilka faktorer som spelar in på denna 
rörelse. Även förslag på hur de vertikala banden ska vara placerade kommer att 
behandlas. 

4.1.3.1 Oscillerande rörelse 

För att få fram den oscillerande rörelsen har beräkningar utförts på Hexagon- och 
fyrkantsaxlar, alltså flersidiga axlar som i detta fall ska rotera. När dessa axlar 
roterar tillsammans med det vertikala bandet som då tangerar axlarna kommer en 
oscillerande effekt att uppkomma. 

Enligt de beräkningar som gjorts i samband med den oscillerande bladjoggern har 
det framkommit att rörelsemängden i y-led inte får överstiga 
0.5kilogram*meter/sekund. För att kunna beräkna rörelsemängden på de flersidiga 
axlarna har vissa antaganden gjorts: 

• Axlarna har delats in i en max- och en min- radie (Bild 4.1.5) 



Resultat 

 

Bild 4.1.5 

Hexagonaxel med min och max radie 

• Tidningarna kan tänkas träffa var som helst mellan dessa radier  

• Detta medför olika infallsvinklar och olika rörelsemängder i y-led 

Med dessa antaganden kommer det alltså att för varje axel uppstå ett spann av 
värden på rörelsemängden i y-led. 

I följande två diagram (Bild 4.1.6 och Bild 4.1.7) visas rörelsemängden i y-led då 
produktionshastigheten är 90 000tidningar/timma, vilket motsvarar 
2meter/sekund då delningen mellan tidningarna är 80millimeter. Felplaceringen 
av tidningen antas vara 10millimeter. 
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Bild 4.1.6 

Rörelsemängden i y-led för hexagonaxlar är radie beroende 
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90 000 ex/timma (2m/s) Fyrkant-axel
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Bild 4.1.7 

Rörelsemängden i y-led för fyrkantsaxlar är radie beroende 

 

Om det antas att axlarnas vinkelhastighet styrs av det vertikala bandet så syns det 
tydligt att det krävs i sammanhanget stora axlar för att uppnå en optimal 
rörelsemängd i y-led. Därför är det kanske bättre att låta de flersidiga axlarna bli 
drivna av en separat motor för att på så sätt alltid bibehålla samma rörelsemängd i 
y-led oavsett vilken hastighet det är på tidningsströmmen. 

Något som också framkommer tydligt i diagrammen är att ju fler sidor axlarna har 
desto mindre blir variationen i rörelsemängden, alltså är det då troligtvis bättre att 
använda sig utav en hexagonaxel jämfört med en fyrkantsaxel då det blir mindre 
variation på hur tidningarna uppför sig. 

Följande diagram (Bild 4.1.8) visar hur många slag varje tidning får vid en viss 
radie på axlarna. Exempelvis när hastigheten är 90 000ex/h och delningen mellan 
tidningarna är 80mm ligger 25 tidningar uppradade på två meter och alla dessa 
tidningar får då x antal slag (radieberoende) då de passerar denna sträcka. Vid 
samma radie men olika hatighet får tidningarna alltid samma antal slag. Lägre 
hastighet medför ett mindre antal tidningar på en viss sträcka. 
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Med delning 80mm passerar x antal tidningar som får x antal slag vardera, 
beroende på axelns radie
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Bild 4.1.8 

Antalet slag varje tidning får beroende på radien på den flersidiga axeln 

Om man jämför med den befintliga bladjoggern SA-112 som ger cirka 2.23 slag 
per tidning så är det en stor ökning på antalet slag vid användning av flersidiga 
axlar. 

Med dessa data i åtanke skulle rubriken kunna sammanfattas på följande sätt. Det 
är fördelaktigt att använda flersidiga axlar för att åstadkomma den oscillerande 
rörelsen, ju fler sidor på axeln desto mindre variation på rörelsemängden i y-led 
och med ökat antal sidor på axeln så ökar också antalet träffar per tidning. I åtanke 
bör dock hållas att ökar man antalet sidor på axeln alltför mycket så finns risken 
att den oscillerande effekten dämpas eller uteblir då axelns max- och min- radie 
närmar sig varandra och axeln blir mer rund. 

4.1.3.2 Sektionsindelning 

För att få en optimal funktion på bandjoggern är det lämpligt att dela in den i 
sektioner där varje sektion har en viss uppgift i arbetet att centrera 
tidningsströmmen. Två varianter av sektionsindelning kommer här att presenteras. 
I båda dessa varianter antas axlarna som utför den oscillerande rörelsen vara drivna 
av de vertikala banden som i sin tur är drivna av transportbanans motor. 
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Bild 4.1.9 

Bandjogger indelad i tre sektioner 

Bild 4.1.9 visar en bandjogger som är indelad i tre sektioner. De olika sektionerna 
kommer då att ha följande uppgifter: 

1. Denna sektion kommer att fungera som ett upptag för de grövst 
felplacerade tidningarna. Måttet som har ett frågetecken ska vara så stort att 
joggern kan klara av minst lika stora avvikelser som den befintliga 
oscillerande bladjoggern SA-112. I denna sektion kan med fördel 
hexagonaxlar med mindre radier användas för att ge tidningen en tillräcklig 
knuff för att kunna centreras. Dessa mindre axlar utför också fler slag per 
tidning gentemot de axlar med större radier, underförstått är då att 
vinkelhastigheten styrs från de vertikala banden. 

2. I den andra sektionen är det meningen att plus/minus 25 måttet ska klaras 
av, alltså det mått som står skrivet i kravspecifikationen (bilaga 1). I denna 
sektion är det fördelaktigt att använda sig utav hexagonaxlar med något 
större radie en de som är i sektion ett, detta medför en lugnare rörelse och 
tidningarna kommer då inte heller att kastas över på den andra sidan för att 
sedan kastas tillbaka. Större axlar medför givetvis mindre antal slag per 
tidning men det antal slag som tidningen får kommer ändå att vara fullt 
tillräckligt. 
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3. Den tredje och sista sektionen kommer att ligga parallellt med 
transportbanans centrumlinje. Denna sektion måste vara tillräckligt lång 
för att klara av de största tidningarna i längdled. Förslagsvis använder man 
sig här utav axlar med ännu större radie än i de tidigare sektionerna, görs 
detta så kommer tidningen lugnt, fint och centrerat kunna lämna 
joggerenheten för att fortsätta till nästa station i processen. 

 

Bild 4.1.10 

Bandjogger indelad i två sektioner 

Bild 4.1.10 visar en bandjogger som är indelad i två sektioner. De olika 
sektionerna kommer då att ha följande uppgifter: 

1. Den första sektionen ska kunna hämta upp de grövst felplacerade 
tidningarna och kommer att fungera på samma sätt som sektion ett i 
föregående exempel. Skillnaden ligger i att i denna variant kommer sektion 
ett även att hämta upp plus/minus 25 måttet som står skrivet i 
kravspecifikationen (bilaga1). Nackdelen kan vara att man inte kan anpassa 
hexagonaxlarna utefter i vilken del på banan de befinner sig i samma grad 
som man kan göra på joggern i tre sektioner. 

2. Den andra sektionen kommer att fungera precis likadant som sektion tre i 
föregående exempel. 
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Dessa två varianter skulle även fungera om hexagonaxlarna skulle ha egen drift och 
inte drivas med hjälp av transportbanans motor. Skulle dessa axlar ha egen drift så 
skulle det vara möjligt att kombinera axlarna på flera olika sätt och alltid få ut 
samma rörelsemängd i y-led oavsett vilken hastighet som transportbanan har, detta 
med hjälp av att växla upp eller ner vinkelhastigheten på de olika axlarna. Detta är 
en stor fördel men det skulle kosta något mer då det krävs minst två motorer för 
att driva joggerenheten, en till transportbanan och en till de oscillerande axlarna. 

4.1.4 Sammanfattning och val 

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns större utvecklingsmöjligheter med en 
bandjogger gentemot en oscillerande bladjogger. Detta grundar sig i första hand på 
storleken av en oscillerande bladjogger. För att klara av en produktionshastighet på 
90 000 tidningar/timma och göra detta med ett gott resultat krävs en längd på 
joggerbladen som ligger mellan 1120-1750mm och en enhet med totalmått som 
ligger mellan 1280-2000mm, dessa längder är alldeles för stora jämfört med 
dagens totalmått på enheten som är cirka 500mm. Om produktionshastigheten 
skulle öka ytterligare i framtiden skulle joggern behöva bli ännu större vilket är 
ohållbart då man strävar efter så små enheter som möjligt. Det kommer även att 
bli stora massor som roterar lång ifrån rotationscentrum vilket medför ett större 
tröghetsmoment. Skulle det kunna gå att få joggerbladet att slå flera gånger per 
varv så kunde joggerbladens längd förkortas men då kommer konstruktionen allt 
närmare en funktion som liknar bandjoggerns. 

Det som talar för bandjogger är bland annat alla möjligheter som finns att kunna 
dela upp banan i sektioner för att kunna centrera tidningen på det mest optimala 
sättet just vid en viss sektion. Det går även att använda sig utav en separat motor 
för de oscillerande axlarna för att alltid få ut rätt rörelsemängd i y-led oavsett 
hastighet på produktströmmen, med andra ord behöver den tangentiella 
hastigheten på axeln inte samman. Med en bandjogger är inte heller storleken på 
enheten något problem då en hexagonaxel utför sex slag på varje roterat varv. 

Med dessa motivationer kommer arbetet att ta fram konstruktionsprinciper för en 
ny jogger nu enbart att fokuseras kring en bandjogger. 

 

 

 

 

4.2 Transportband 
Följande kapitel om transportbanden som driver tidningsströmmen innehåller för 
slag på olika förbättringar och eventuellt saker som man bör tänka på och 
diskutera med sina underleverantörer.  
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4.2.1 Låsning av transportband 

Transportbanden har på många nya joggerenheter blivit väldigt smala[7] [11]. Det 
har, vilket kommer diskuteras i längre fram (kapitel 4.2.3), vissa fördelar, men vad 
många konstruktörer verkar ha missat är att bandet har förlorat sin styvhet i y-led 
och följer med tidningen vi en knuff för att sedan åter placera den i fel position. 
Detta kan ganska enkelt lösas med det underlag som transportbanden gå över. 
Underlaget ska ha låg friktion och vara spårat med samma bredd som bandet. 
Spårets djup beror självklart på bandets tjocklek men det måste vara tillräckligt 
djupt för att inte kunna hoppa ur när tidningsströmmen får en knuff i sidled. 
Bandets utsträckning över lågfriktionsunderlaget kommer maximalt att bli 
500mm. Höjden på bandet över lågfriktionsunderlaget måste vara markant för att 
garantera grepp i tidningsströmmen även efter lång tid av slitage mellan bandet 
och tidningsströmmen men även mellan bandet och det spårade 
lågfriktionsunderlaget ( Bild 4.2.1 och 4.2.2). 

  
 

Det oscillerande bandet Tidningen

Transportbandet

Spår för transportbandet

Z

YX  
Bild 4.2.1 

 
Inverkande delar vid centreringsarbete 
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4.2.2 Transportbandens placering 

När Knuffen från det oscillerandet bandet träffar tidningens sida med 
rörelsemängden Py (Bild 4.2.2) blir det stor skillnad på slutresultatet beroende på 
tidningens tjocklek (styvhet) och i produktionen på ett tryckeri kan produkterna 
variera från timme till timme mellan tunna reklamblad till tjocka dagstidningar. 
Den tjockare tidningen har många sidor som ökar dess styvhet och regerar då 
snabbare på bandets knuff, medan den tunnare börjar böja sig då friktionen är 
starkare än styvheten i det tunna reklambladet (Bild 4.2.3). 

Z

YX

Py

F F

  

Bild 4.2.2 

Vertikalbandet börjar knuffa från vänster till höger på tidningen och genast bildas 
friktionskraften F 

 

Det som kan hända nu är 4 olika scenario för hur tidningen reagerar på knuffen 
från joggern: 

1. Tidningen är så mjuk och avståndet mellan där det oscillerande 
vertikalbandet trycker och placeringen av transportbandet är för stort i 
förhållande till den längd som det oscillerande vertikalbandet kan trycka. 
Det gör att friktionen håller tidningen kvar i den dåliga positionen när 
bandet återgår till utgångsläget. 

2. Tidning är tillräckligt styv eller uppnår den styvheten som krävs genom att 
de anisotropa fibrerna spänns upp när det oscillerande vertikalbandet 
trycker på tidningen som börjar böja sig (Bild 4.2.3). När pappret är 
tillräckligt styvt och friktionen är fullt utbildad börjar pappret att glida. 
Eftersom tidningen nu börjat glida övergår och sjunker friktionstalet från 
vilo- till glidfriktionstalet som alltid är lägre. 
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3. När en tidning böjs av att det oscillerande vertikalbandet trycker på 
tidningen samt att avståndet mellan där det oscillerande bandet och 
placeringen av transportbandet är litet, i förhållande till den längd som det 
oscillerande vertikalbandet kan trycka i y-led. Kan det bli att tidningens 
böj(radie) blir så stor att den lyfter tidningen av transportbandet och den 
börjar glida. 

4. Tidningens friktion mot det oscillerande bandet är för liten så tidningen 
börjar klättra (Kapitel 4.3). 

 

Bild 4.2.3 

En fulltutbildad friktion och början till glidning 

För att skapa ett jämnare resultat mellan tunna och tjocka tidningar måste 
transportbanden placeras så nära det oscillerande vertikalbandet som möjlig men 
det får inte finnas någon risk för att tidningen hamnar innanför ett av 
transportbanden, det skulle medföra att den tidningen inte går att återställa i 
position. Detta skulle medföra att tidningen bara drivas av ett transportband och 
kommer troligtvis att orsaka stor skada på efterföljande tidningsströms position 
och om det inte är öppet mellan transportbanden så att tidningen hamnar på 
golvet, kan den sätta sig och maskinen måste stängas av. Placeringen av 
transportbanden måste alltså även om produkten kommer med 25mm felplacering 
kunna drivas framåt av transportbanden samt vid inställning av produktbredd ska 
positionen gentemot det oscillerande bandet hållas. Placering är alltså också 
beroende av transportbandets bredd, där ett 20mm brett transportbands centrum 
måste vara längre bort från det oscillerande vertikalbandet än ett 40mm brett. 
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4.2.3 Transportbandens egenskaper 

Vid marknadsanalysen, studerades flera olika joggermodeller. Gemensamt för de 
modeller som var relativt nyutvecklade var transportbandens bredd. 
Transportbanden var ca 20-40mm breda, vilket är betydligt smalare än de på SA-
112. Detta har alltså visat sig vara tillräckligt med yta mellan tidning och 
transportband för framdrift i x-led utan att tidningarna tappar sin placering. Då 
har konkurrenterna en stor fördel vid centreringen av tidningsströmmen i y-led, 
eftersom friktionskraften lättare överskrids och släpper från de smala 
transportbanden än de breda. Det är som sagt väldig viktigt att tidningarna inte 
förlorar sin placering under transporten i x-led, men den ska också reagera snabbt 
på joggerns knuffar. Det innebär att friktionen i y-led ska vara så liten som möjligt 
för att så snabbt som möjligt reagera på knuffarna. Alltså ska om möjligt 
transportbandets utförande, struktur och material vara 20-40mm brett, ha god 
friktion i x-led och låg friktion i y-led. 

4.2.4 Formning av produkt 

För att öka styvheten på tidningen då den joggras kan förhöjningar eller gupp 
byggas in i transportbanan på de ställen som är mest kritiska. Dessa gupp skulle då 
fungera på samma sätt som exemplet med wellpapp, alltså göra tidningen styvare 
och på så vis också lättare att centrera. Eftersom tidningarna också lättar från 
varandra i detta ögonblick minskar även friktionen mellan tidningarna. Ett 
exempel på hur ett sådant gupp skulle kunna se ut visas i bild 4.2.4.   

 

 

Bild 4.2.4 

Denna bild illustrerar hur ett gupp kan byggas in i banan med hjälp av hur man 
formar transportbanan. Pilarna illustrerar tidningsströmmen 

4.3 Klättring 
Ett problem som lätt kan uppkomma på en bandjogger är att tidningen har en 
tendens till att vilja klättra på de vertikalt ställda banden, detta fenomen inträffar 
eftersom de vertikala banden är kilformade gentemot transportbanan. Störst risk 
för klättring är det när produkterna som transporteras är tunna tidningar som inte 
är så styva. Två lösningar ska kort presenteras för att kunna undvika detta 
fenomen. 
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4.3.1 Struktur på vertikalband 

Ett sätt att undvika att tidningarna klättrar upp på banden är att använda sig utav 
vertikalband med en viss struktur. Tillexempel med hjälp av en krysslettrad 
struktur (Bild 4.3.1) på banden, denna struktur har då i uppgift att trycka 
tidningen till rätt position i höjdled vid varje knuff och på så vis förhindrar den 
även tidningen från att klättra. Strukturen kommer givetvis även att förhindra att 
tidningar klättrar neråt på vertikalbanden precis på samma sätt. 

 

Bild 4.3.1 

Exempel på vertikalband med en krysslettrad struktur, i varje fält finns en upphöjning 
i form av en pyramid. 

4.3.2 Ställbart tak 

Ett annat sätt att förhindra att tidningen klättrar är att använda sig utav ett 
ställbart tak som är tillverkat i något lågfriktionsmaterial, exempelvis rostfri plåt 
eller någon typ av borstar, vars borst är följsamma i alla riktningar. Detta tak måste 
då placeras så nära de vertikala banden som det är möjligt för att uppnå störst 
effekt, så att inte tidningen klättrar upp i det utrymmet som finns mellan 
vertikalbanden och taket. Taket måste också vara ställbart i höjdled för att alla 
typer av tidningar ska kunna centreras med hjälp av bandjoggern. När 
formatinställningarna görs för taket är det viktigt att det monteras in ett visst spel 
mellan tidningen och taket, detta för att normalkraften från tidningen inte ska öka 
och ge upphov till onödig friktion som i sin tur skulle kunna bromsa tidningarna 
och gör dem svårare att centrera. 
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4.4 Så ska den nya strömtillriktaren fungera 

4.4.1 Sektionering, axlar och vertikalband 

Eftersom konstruktionsprinciper för en bandjogger nu ska presenteras, kommer 
det första steget att innefatta sektioneringen av banan. För att få en så optimal 
centrering som möjligt av tidningsströmmen kommer enheten att innefatta tre 
sektioner. Den första sektionen ska ta upp de grövst felplacerade tidningarna och 
klara av att tidningen ligger 50mm felplacerad i sidled, detta mått framkom efter 
diskussioner med personal från IDAB WAMAC International AB. Den andra 
sektionen kommer att klara av en felplacering på 25mm, alltså det mått som står 
skrivet i kravspecifikationen (bilaga 1). Den tredje och sista sektionen kommer att 
ligga parallellt med transportbanans centrumlinje för att på så vis kunna få 
tidningen att lämna joggerenheten på ett lugnt och kontrollerat sätt.  

Den totala längden på enheten kommer att uppgå till 500mm, alltså kommer 
enheten att vara lika lång som den befintliga, SA-112. Enheten kommer att delas 
upp på två delar, en höger- och en vänsterdel. Dessa delar kommer att monteras på 
varsin bottenplatta som ska vara ställbar i sidled, hur dessa delar ska vara ställbara 
kommer att förklaras vidare senare. De två första sektionernas individuella längder 
kommer att bestämmas utefter vilka axlar som väljs och den tredje sektionens 
längd som bestäms av den största tidningen som ska kunna centreras. Den största 
tidningens längd är 350mm och den tredje sektionens längd kommer då att bli 2/3 
av 350mm, alltså 234mm avrundat uppåt (se bild 4.4.1). Detta mått kom också 
fram under diskussioner med personal på IDAB WAMAC International AB och 
grundar sig på att tidningens tyngdpunkt gott och väl kommer att befinna sig 
innanför denna sträcka när tidningen centreras innan den lämnar 
joggerenheten.

 



Resultat 

 

Bild 4.4.1 

Denna bild visar en vänsterdel av enheten, var de tre sektionerna är belägna och vilka 
mått de förväntas klara av att hämta upp, i punkterna som måttlinjerna går till 
kommer senare axlarna att placeras.  Pilarna visar tidningsströmmens riktning. 

De axlar som kommer att driva vertikalbanden på joggern kommer att vara vanliga 
cirkulära axlar (rullar) och de kommer att sitta i början på sektion ett (löprullar), 
alltså en på var sida om tidningsströmmen. Samma typ av axel (drivrullar) 
kommer också att sitta i slutet på sektion tre, likaså här på var sin sida om 
tidningsströmmen. De flersidiga axlar som ska utföra den oscillerande rörelsen på 
vertikalbanden kommer sedan att vara belägna mellan dessa båda axlar, 
vertikalbandet kommer att tangera de runda axlarna och de flersidiga axlarnas 
minsta radie för att på så vis få en viss slaglängd då den stora radien ligger an mot 
vertikalbanden. Detta kommer att beskrivas grundligare senare i detta kapitel då 
axlarna som ska utföra den oscillerande rörelsen ska presenteras. Diametern på de 
runda axlar som ska vara belägna i början och slutet på enheten kommer att vara 
30mm. Att just detta mått väljs har att göra med, att om man ökar diametern så 
kommer den aktiva längden på vertikalbanden att minska, alltså den längd som 
kommer att ge tidningsströmmen knuffar, det gör den eftersom vi har ett fast mått 
på den totala enheten. Om däremot diametern minskas kommer vinkelhastigheten 
att öka och det blir större påfrestningar på de lager som håller axeln då de totala 
krafterna kommer att öka kvadratiskt med vinkelhastigheten. 
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När de yttre axlarnas diametrar nu är bestämda kan arbetet med att dimensionera 
de två första sektionerna fortsätta. Den sektion som författarna tycker känns mest 
viktig av de båda, är sektion två, detta för att plus/minus 25mm måttet står skrivet 
i kravspecifikationen. Den längd som finns kvar att dela upp är 236mm eftersom 
det kommer att försvinna 30mm beroende på de yttre axlarna. Denna längd 
kommer att delas upp på följande sätt, sektion ett kommer att bli 96mm och 
sektion två kommer att bli 140mm (se bild 4.4.2). Att sektion två kommer att bli 
längre än sektion ett är självklart, skulle så inte vara fallet kommer det aldrig att bli 
tre sektioner. Längden på sektion två är ett antaget värde då de böjar som 
uppkommer inte känns alltför snäva, tester måste givetvis utföras på enheten för 
att bekräfta värdena. 

 

Bild 4.4.2 

På denna bild visas längderna på de olika sektionerna. Här ses också var drivrullar och 
löprullar är placerade (Cirklar med fet stil), cirklarna som är ritade med lite tunnare 

stil representerar var de flersidiga axlarna ska vara belägna (de är ritade med sin 
minsta radie det vill säga i det läge då tidningsströmmen inte får någon knuff). 
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De flersidiga axlar som ska användas för att utföra den oscillerande rörelsen på 
vertikalbanden väljs utefter slaglängden de har och hur många slag de utför per 
roterat varv. Är slaglängden, alltså skillnaden mellan den största och minsta radien 
alltför liten finns det en risk att elasticiteten i vertikalbanden ”äter upp” den 
oscillerande rörelsen eller bara utgör en vibrerande rörelse som är alltför liten för 
att kunna centrera tidningen. Svårigheten med detta val är att hitta en axel som 
har en bra slaglängd och som utför flera slag per roterat varv. Hur stor slaglängden 
är tvungen att vara måste testas fram, främst med tanke på att författarna inte har 
haft någon bandjogger att utgå ifrån för att göra beräkningar och dels med tanke 
på konkurrenternas bandjoggrar, där de använder sig av hexagonaxlar med relativt 
små radier på axlarna vilket bara borde ge en vibrerande rörelse på vertikalbandet. 
Det är möjligt att det är fullt tillräckligt för att kunna centrera tidningen. 
Författarna väljer här att man börjar testerna med fyrkantsaxlar (polygonaxlar) 
som har en största diameter på 30mm, vilket skulle ge en slaglängd på 2.5mm, 
enligt Mölndals Industriprodukter AB [8]. Att just en diameter på 30 mm väljs 
har att göra med att denna diameter också kommer att gälla för driv- och löprullar. 
Driv- och löprullarna kommer nu också att placeras om (enligt bild 4.4.3) så att 
sektionernas längder även kommer gälla som aktiva slaglängder. Polygonaxlarna 
kommer att drivas av en egen motor, det kommer de att göra eftersom det då går 
att använda sig av samma rörelsemängd i y-led oavsett vilken hastighet som 
transportbanden har. Det är en stor fördel både vid låga och höga hastigheter. Vid 
låga hastigheter för att tidningsströmmen ska få en tillräcklig knuff och vid höga 
hastigheter för att tidningen inte ska få en alltför hård knuff. En annan sak som 
tillkommer nu när de oscillerande axlarna är bestämda, är en fjäderbelastad 
sträckarrulle (se bild 4.4.3). Fjäderns funktion kommer vara att ta upp 
utvidgningen av vertikalbandet när de oscillerande axlarna utför knuffen. Eftersom 
polygonaxlarna som ska utföra den oscillerande rörelsen har valts att ha en 
diameter på 30mm, kan man placera denna fjäderbelastade sträckarrulle utanför 
det område där bandet breder ut sig, utan risk för att bandet får knuffar på båda 
sidor om drivrullen. På så vis kan sträckarrullen sträcka bandet så att drivrullen har 
en större yta som ligger an mot vertikalbandet och minskar risken för att bandet 
ska slira. 
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Bild 4.4.3 

På bilden visas hur drivrullen och den nu fjäderbelastade sträckarrullen har placerats 
om och även hur polygonaxlarna är placerade. 

Vertikalbandet som ska användas ska ha en krysslättrad struktur precis som det 
står beskrivet i kapitel 4.3.1. Denna struktur är då till för att förhindra att 
tidningarna klättrar upp på vertikalbandet. Om det efter tester visar sig att det inte 
är tillräckligt med denna struktur för att förhindra klättringen måste det 
konstrueras någon typ av tak, om detta blir nödvändigt så ska detta tak förslagsvis 
vara tillverkat av borstar som är följsamma i alla riktningar och inte förhindrar 
tidningarna från att centreras. Men till en början får det räcka med strukturen på 
bandet. Vertikalbandet måste ligga i en nivå under den som tidningsströmmen 
ligger i, detta för att tidningar inte ska kunna fastna under de vertikala banden och 
trasas sönder och på så sätt skapa stopp i produktionen. Eftersom de två delarna, 
vänster- och högerdel, kommer att byggas på bottenplattor så löses detta problem 
enkelt med att bottenplattan tillverkas så att det blir två nivåer (se bild 4.4.4). På 
den lägre nivån monteras allt som har med drivning och oscillering av 
vertikalbanden att göra och på den övre allt som har med att framföra 
tidningsströmmen. Bandets bredd måste överstiga de 80mm som står skrivet i 
kravspecifikationen för maximal höjd på tidningsströmmen. Det måste det göra, 
dels eftersom ett gupp kommer att byggas in i transportbanan, vilket kommer att 
höja placeringen av tidningsströmmen och dels eftersom vertikalbandet kommer 
att ligga i en nivå under den som tidningsströmmen färdas i. 
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Bild 4.4.4 

På denna bild syns det hur vertikalbandet ligger nedsänkt i bottenplattan i förhållande 
till den del av bottenplattan där tidningsströmmen åker. 

4.4.2 Transportbanans utförande 

Vikten i transportbanans nya utförande ligger i avståndet mellan det oscillerande 
vertikalbandet i de olika sektionerna och det nya ”smala” transportbandet. Allt 
detta för att få ett jämnare slutresultat mellan tunna och tjocka tidningar för 
samma rörelsemängd i y-led. Exakta mått i transportbanans utförande går inte att 
bestämma utan tester i en prototyp men för att kunna hänvisa hur uppbyggnaden 
och tankegången har varit för måtten i transportbanan kommer transportbanden 
vara 30mm breda i fortsättningen (se bild 4.4.5). 

Transportbanan mellan transportbanden kommer att vara öppen eftersom 
produktionsbredden är ställbar. Det innebär alltså att tidningen måste hållas upp 
på mitten under transporten genom joggern för att inte vika sig för sin egen tyngd 
och ramla ner på golvet mellan transportbanden. Även här blir det transportband 
men med de egenskaperna att det ska vara passivt i den bemärkelse att de har så 
liten inverkan som möjligt med friktion på tidningen och att den följer tidningen, 
det vill sig produktionshastigheten. Bandens tjocklek hade kunnat vara nästan 
obefintlig, om det inte var för att tidningen ska förflyttas i sidled det vill säga 
vinkelrätt över bandet.  
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Stödbanden bör vara cirka 10- 20mm brett för att bandet inte ska sjunka in i 
tidningen vilket gör den svårare att förflytta i sidled, ha en slät yta som nästan är 
friktionsfri och med rundade hörn. Allt detta för att inte påverka joggerns 
centreringsarbete men ändå fungera som ett stöd på mitten. Med joggern inställd 
på minsta produktionsbredd som är 190mm så ska stödbanden mötas på mitten 
(se bild 4.4.5). När sedan produktionsbredden ska ställas om till max som är 
500mm ska stigningen på stödbandens ställskruv betydligt lägre än den för de 
yttre bottenplattorna med bland annat transportbanden. Detta för att få en jämn 
fördelning av stödet under tidningsströmmen (se bild 4.4.6). 

 

Bild 4.4.5 

Vid de första 2 polygonaxlarna på sektion 1 där bredden är som störst. 

För att kunna rädda den mest felplacerade tidning som har en produktavvikelse på 
50mm, vilket kom fram efter diskussion med IDAB WAMAC International AB, 
kommer avståndet mellan det oscillerande vertikalbandet och transportbandets 
innersta kant aldrig att understiga 100mm i början av första sektionen (se bild 
4.4.6), vilken är den bredaste delen av joggern.  

Måttet är inte helt oväntat totala förskjutningen mellan sektionerna på var sida 
och är helt teoretiskt eftersom en tidning som endast ligger på bandet med en 
millimeter troligtvis kommer ge vika och hamna innanför bandet på motsvarande 
sida av produktavvikelsen. Det är därför mer realistiskt om måttet blir några 
millimeter längre in mot stödbandet (se bild 4.4.5) även om det inte är mycket så 
är det något att börja med för vidare tester vid en eventuell byggnation av en 
prototyp.  

För att inte utsätta vertikalbanden för onödig nötning bör det lämnas några 
millimeters spelrum vid nedsänkningen (se bild 4.4.4), vilket innebär att vi här tar 
bort några millimeter in mot stödbandet. Här har valet av slaglängd på den 
oscillerande axeln en avgörande roll.  
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Bild 4.4.6 

Ingången i sektion 1, i linje med det första polygonaxelparet 

För de tidningar som ligger perfekt i tidningsströmmen är måttet 100mm även här 
i minsta laget. För max produktbredd innebär det att endast 50mm på var sida 
befinner sig på de yttre bottenplattorna. Med en jämtfördela vikt över tidningens 
totala längd vilken i värsta fall är 500mm är det stor risk att de 50mm som 
befinner sig på de yttre bottenplattorna är för liten del av vikten för att driva 
tidningen framåt men även här går det nu över till spekulationer som måste testas 
fram men som verkar fungera hos konkurrenter som Müller Martini [7]. 
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Bild 4.4.7 

Ingången i sektion 2, i linje med det andra polygonaxelparet 

När transportbanden kommer in i sektion 2 har felplaceringen minskats och 
kanterna som var 100mm för att kunna ta in en 50mm stor produktavvikelse, har 
nu smalnat av till 75mm (se bild 4.4.7). Transportbanden ska alltså inte följa de 
oscillerande vertikalbanden när de styr in produktströmmen mot centrum, utan de 
ska gå parallellt med centrum av enheten. Att använda sig av band som har en 
konisk centrering, kan vara en väldigt stor chansning eftersom en tidning som är 
felplacerad åt till exempel höger sida med 25mm ger extra vikt till friktionen på 
samma sida. Detta kan leda till att tidningen börjar rotera eller om det är en tung 
tidning att den understa sidan på tidningen går sönder. 

Ett alternativ för att uppnå en högre styvhet i tidningen skulle vara ett litet gupp 
(se kapitel 4.2.4). Det skulle tillexempel kunna vara en liten stigning i 
transportbanan som börjar i början av sektion1 och slutar mellan sektion 2 och 3, 
vilket skulle innebära att tidningen ”hoppar” in i sektion 3 och bildar en liten båge 
(se bild 4.2.4). Med hoppet får vi för en liten stund en ökad styvhet i tidningen 
samt att tidningarna som kan vara lite klibbiga av trycksvärtan släpper från 
varandra. Då produktionshastigheten kan variera kommer guppet troligtvis inte 
vara så effektivt vid låga hastigheter eftersom det måste vara inställt efter den 
högsta hastigheten vilket annars gör att tidningarna kommer att hoppa allt för 
okontrollerat vid höga hastigheter. Effekten eller höjden av hoppet är någon som 
får testas fram för att se om det rättfärdigar den ökade konstruktionskostnaden.     
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Bild 4.4.8 

Ingången i sektion 3, i linje med det tredje polygonaxelparet 

I den sista sektionen går transportband och de oscillerande vertikalbanden båda 
parallellt med centrum av maskinen. Här blir det mest effektiva arbetet nu utfört, 
knuffarna från vertikalbanden träffar över större yta på tidningen och avståndet 
vertikalband och transportband är som minst (50mm) vilket ger det jämnaste 
resultatet (se bild 4.4.8).    

4.4.3 Ställbarhet och drivning 

Eftersom joggern ska vara ställbar i sidled, alltså efter bredden på tidningarna, 
kommer denna funktion att utföras med hjälp av trapetsgängade stänger, två 
högergängade och två vänstergängade. Dessa stänger kommer att vara belägna 
under enheten och vara sammanlänkade med hjälp av två kopplingar som är 
lagrade i centrum av transportbanan. Det kommer då att sitta fast muttrar i 
vänster respektive höger del av enheten och på de två centrala banden, en ratt 
kommer att sitta på någon av sidorna så att när ratten roteras kommer delarna 
antigen åka mot eller från varandra. Dessa trapetsgängade stänger ska sitta i mitten 
av enheten, på var sida av dessa stänger ska det också sitta gejdrar som respektive 
del kan glida på, för att det enkelt ska gå att utföra inställningarna (se bild 4.4.9). 
Gejdrarna ska också vara låsta i centrum av transportbanan och vara lagrade i 
vänster- och högerdel och vid de två centrala banden.  
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Bild 4.4.9 

På denna bild ses joggerenheten underifrån, det som ska illustreras är hur funktionen 
för sidledsinställning ska fungera. 

När nu ställbarheten är förklarad gäller det också att drivningen kan följa med då 
formaten ändras. Drivningen kommer att bli flyttbar med hjälp av splinesaxlar och 
koniska kugghjul. Från motorn kommer splinesaxlar att gå ut till vänster 
respektive höger del av joggern, för att översätta driften från att rotera kring y-
axeln till att rotera kring z-axeln används sedan koniska kugghjul. På detta sätt kan 
nu transportbanden och vertikalbanden drivas från samma motor (se bild 4.4.10). 
Samma princip kommer att användas för driften av de oscillerande axlarna, dock 
kommer enbart en oscillerande axel på vänster och höger del vara direkt driven 
från motorn, de övriga axlarna kommer att få sin drift från denna axel med hjälp 
av kuggremmar och kuggremshjul. Alla dessa detaljer kommer att sitta under 
bottenplattorna och eventuellt i stativet som måste byggas för enheten. 
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Bild 4.4.10 

På denna bild visas hur driften översätts från att rotera kring y-axeln till att rotera 
kring z-axeln. 

4.4.4 Sammanfattning 

Dessa nya konstruktionsprinciper visar att den nya strömtillriktaren skulle bli 
mycket dyrare att tillverka en den som IDAB WAMAC International AB har i 
dag. Eftersom kostnader helst ska sjunka vid nykonstruktion av enheter som ska 
utföra samma funktion som den gamla är detta en nackdel. Det går givetvis att 
reducera kostnaden även på denna enhet, men då följer också ett sämre resultat. 
Ett exempel är att enbart använda sig av en motor istället för två vilket skulle 
medföra att knuffarnas rörelsemäng då skulle styras av transportbandens motor 
och hela tiden variera med den tangentiella hastigheten. Om detta skulle 
genomföras försvinner kostnader för en motor, en splinesaxel, två par koniska 
kugghjul och de fästen som ska hålla fast dessa artiklar. 

En annan anledning till att strömtillriktaren kommer att bli dyrare är att den nu 
kommer att integrera transportbanan för en mer optimal centrering. Tidigare 
tillkom kostnaden för transportbanan vilket troligtvis kan antas gå på ett ut. 
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Eftersom detta arbete gick ut på att ta fram konstruktionsprinciper och inte en 
färdig konstruktion, så är det flera mått och dimensioner på olika enheter som är 
framresonerade med tanke på hur det kan tänkas att tidningen kommer att reagera 
i olika situationer. För att gå in på exakt hur tidningen kommer att reagera vid de 
olika tillfällena krävs djupare analyser och tester på de olika delfunktionerna, något 
som kommer att kräva mycket tid och därför inte kommer att redovisas i denna 
rapport. 
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5 Slutsats och diskussion 
Det var enkelt att finna vilka huvudkonkurrenterna är men betydligt svårare att 
finna bilder och information om deras olika produkter. Hade vi däremot från 
början kommit på att vi kunde vända oss till tryckerierna för att få information om 
konkurrenterna skulle mer tid lagts ner på att få fram mer konkret information 
samt även göra besök på de olika anläggningarna. 

Hur vi tror att tidningar reagerar i olika situationer är bara egna teorier och 
erfarenhet från personal på IDAB WAMAC International AB och de är inte 
baserade på några tester. Det är utefter detta vi har förstått det viktiga i att 
tidningen ska vara så styv som möjligt vid det tillfälle då den får sin knuff. 

De antaganden som vi har gjort i kapitel 4 är för SA-112 som är en bladjogger, 
dessa antaganden är även använda för uträkningarna på bandjoggern. Detta är inte 
helt korrekt eftersom att massan bakom knuffen i en bandjogger är väldigt 
varierande då det mellan polygonaxlarna endast är bandet som knuffar. På 
uträkningarna syns det att ska man förbättra bladjoggern så kommer den att bli 
mer och mer lik en bandjogger. Detta är en av anledningarna att vi valde 
bandjoggern. 

Den bandjogger som vi har tagit fram konstruktionsprinciper för kan tyckas vara 
väldigt lik de befintliga på marknaden, skillnaden ligger i det arbete som har lagts 
ner på transportbanan och hur den ska hjälpa till att skapa ett jämnare slutresultat 
mellan tjocka och tunna tidningar. 

Vi anser oss ha besvarat de frågor som behövs för att klara av denna uppgift då 
konstruktionsprinciper för en ny bandjogger nu finns tillgängliga i denna rapport. 
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Bilaga 2 

Strömtillriktare Jogger 
 

Kort sammanfattning 
Vi kommer att göra vårt ex. Jobb på IDAB WAMAC International AB, där 
konstruerar, monterar och säljer man kundanpassad packsalsutrustning för tidningar. 
Bland IDAB WAMAC International AB: s produktsortiment fick vi i uppgift att göra 
en marknadsanalys för att se vilka olika joggrar det finns på marknaden, ta fram för 
och nackdelar på dessa och slutligen ta fram konstruktionsprinciper/underlag för en 
strömtillriktare som klarar en produktionshastighet upp till 90000 tidningar/timma. En 
jogger har till uppgift att göra tidningsströmmen rakare och placeras ofta efter kurvor 
eller enheter som kan påverka tidningens position i strömmen. 
 

Företagets/Uppdragsgivarens mål 
Inom branschen för packsalsutrustning finns det i dag ingen jogger som helt och fullt 
lever upp till de krav som ställs. Målet är att finna en lösning som centrerar 
tidningsströmmen på hastigheter upp till 90000 tidningar/timme och ha en ljudnivå på 
under 75 dB. 
 

Studentens mål 
Vi kommer att göra en marknadsundersökning och patentsökning för att skapa oss en 
uppfattning om vilka lösningar som är de bästa i dagsläget. Efter detta kommer vi att 
ta fram konstruktionsunderlag och eventuellt en prototyp. Vi anser oss vara färdiga då 
vi har ett förslag på konstruktionsunderlag och en rapport som motiverar våra olika 
val och beslut. 
 

Nyhetsvärde 
Vi hoppas att med detta examensarbete uppfylla de krav som ställs på produkten och 
på så vis få erfarenhet i alla steg när det gäller produktutveckling. Med detta 
examensarbete hoppas vi även kunna ge IDAB WAMAC International AB ny 
kunskap om strömtillriktare genom våra idéer och tankar. 
 

Kurser examensarbetet bygger på 
De kurser vi tror oss ha mest nytta av är Mekanik, Hållfasthetslära, Produktutveckling 
med konstruktion och CAD/CAM. 
 

Metod 
Vi kommer att använda oss av en mängd olika metoder. Kontakt med handledare 
kommer att ske för utvärdering av olika delmoment. 
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Informationssammanställning 

• Funktionsanalys 
• Konkurrent/patent sök 

 

Tidsplan 
• Informationssökning   35 dagar/person 
• Sammanställning och utvärdering av information 20 dagar/person 
• Konstruktion av det bästa konceptet  35 dagar/person 
• Rapportskrivning    10 dagar/person 
 

Totalt: 100 dagar/person 
 
Detta är en mycket grov tidsplan, en mer detaljerad tidsplan kommer att finnas i 

rapporten. 
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Bilaga 3 

Projektplan 
 

1. Översikt 
Syfte med vårt examensprojekt är att ta fram konstruktionsprinciper för en 
strömtillriktare (Jogger) åt IDAB WAMAC International AB. Strömtillriktaren är en 
produkt som har till uppgift att centrera tidningsströmmen efter olika händelser i 
packsalen, exempelvis en kurva i transportbanan som gör att tidningen förskjuts i 
sidled. För att lyckas med denna uppgift krävs en analys och utvärdering av de 
befintliga produkterna på dagens marknad. För en mer utförlig beskrivning av vår och 
Joggerns uppgift se Kravspecifikationen. 
     

2. Organisation 
I projektgruppen är vi 2 stycken studenter:  Andreas Jacobsen  
      
  Peter Kvist  
 
Projektgruppen kommer att träffas och arbeta varje måndag och torsdag 8:00-16:00 
hemma hos någon i gruppen eller på IDAB WAMAC International AB, beroende var 
i arbetet det är. 
  
Övriga inblandade i examensprojektet är: Handledare Patrik Cannmo 
(JTH)      
    Kontaktperson Håkan Sandstedt 
(IWI AB) 
 
Möte med Patrik kommer att bokas när de olika milstolparna är klara och utvärderade. 
Möte med Håkan eller annan representant för företaget kommer att bokas för 
utvärdering och medverkan vid sammanställningar för varje milstolpe.   
   

3.  Målformulering 
Vi kommer att göra en marknadsundersökning och patentsökning för att skapa oss en 
uppfattning om vilka lösningar som är de mest effektiva i dagsläget. Efter detta 
kommer vi att ta fram konstruktionsprinciper och eventuellt en prototyp. Vi anser oss 
vara färdiga då vi har ett förslag på konstruktionsprinciper och en rapport som 
motiverar våra olika val och beslut. 
Vid framtagningen av Joggern ska IWI AB:s kravspecifikation och IFRA:s regler och 
standarder följas.  
  

4. Fas- och Tidsplan 
1. Ganttschemat och projektplanen skall vara klara fredagen i vecka 5, 

projektplanen kommer vara ett levande dokument.  
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2. Marknadsanalys ska avslutas vecka 9 och vara sammanställt fredagen vecka 
10. Detta gäller som milstolpe 1.     

3. Funktionsanalys och utvärdering ska vara klart fredag i vecka 12. 
4. Idéförslag, sållning och patentsökning av delfunktioner ska vara sammanställt 

fredag i vecka 15. Detta kommer gälla som en milstolpe 2.               
5. Modellering/Beräkning av konstruktionsprinciper ska vara klart fredag i vecka 

18. Detta kommer gälla som milstolpe 3.    
6. Rapport och PowerPoint presentation kommer att skrivas löpande under hela 

projektet och ska vara klart fredag i vecka 22. 
7. Ritningar, material, prototyp och ergonomi/säkerhet kommer att ske i mån av 

tid. 
 

5. Intressenter 
Examensprojektets intressenter är i första hand IDAB WAMAC International AB. 
Projektet är givetvis också av stort intresse för oss som arbetar med det, då detta ger 
oss nyttig erfarenhet i det konstruktörsarbete som vi vill jobba med i framtiden. 
Milstolpar kommer gemensamt att utvärderas mellan projektgruppen och Håkan eller 
annan representant från företaget.  

6. Riskanalys 
Risken med projektet är att det koncept vi kommer fram till blir för kostsamt för att 
kunna vara konkurrenskraftigt. Produktens funktion kan uppfattas som enkel, men vid 
en närmare studie kan man se att det är många faktorer som påverkar. Därför finns det 
idag inga strömtillriktare som helt och fullt lever upp till de krav som ställs.  
 

7. Förändringsplan 
Vår förändringsplan är att vid milstolpe 2 vara beredda att gå tillbaka till 
sammanställningen och välja ett annat koncept, då delfunktioner i det första konceptet 
kan vara patenterade eller på annat sätt blir för dyra.    
 

8. Kostnadsplan 
Vi räknar inte med några större utgifter under projektet. 
 

9. Dokumentplan 
Alla originaldokument som tillhör projektet kommer att finnas på en gemensam mapp 
på Peters konto. Kopior av dokumenten lagras även på våra privata USB-minnen och 
hemdatorer. Enskilda dagböcker kommer att föras som minnesanteckningar för 
rapportskrivning. Modeller/ritningar och vissa beräkningar kommer att göras i UG. 

10. Utbildning 
Vi kommer inte att utbilda oss vid sidan av skolan under examensarbetet. 

11. Rapport och granskningsplan 
Rapporten kommer att skrivas löpande under hela projektets gång. Granskning av 
dokument och rapport kommer att ske vid de olika milstolparna. 
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Bilaga 7 
 Antal per SA112 2002 2003 2004 2005 2006 2007
5105695 1 ST FÄSTBALK        3-5105695/1 LM     1  
5119976 1 ST MOTVIKTSKONSOL HÖ  3-5119976       
5119977 1 ST MOTVIKTSKONSOL VÄ  3-5119977       
5122823 2 ST FÄSTE              3-5122823       
5122818 2 ST JOGGERKÅPA         2-5122818       
5122821 2 ST BOTTENPLÅT VÄ      3-5122821       
5122822 2 ST BOTTENPLÅT HÖ      3-5122822       
5119979 2 ST VIKT               4-5119979       
5119979 4 ST VIKT               4-5119979       
5106041 1 ST SKYDD SA M-SIDA VÄ 3-5106041/1       
1007000 2 ST PASSBULT 12.9 H12X30 M10     2  
5119975 2 ST EXENTER            3-5119975/1     2  
3100430 2 ST KLÄMFÖRBAND        4-3100430   4 6 21  
1000146 1 ST HÄRDAD AXEL 12x460 4-7596/5 11 15 18 23 29 21
5003180 1 ST HÅLLARE AXEL       4-7597/1  2 3 4 8  
5003179 1 ST HÅLLARE            4-7598/7 10 1 6 11 13 4
1004600 2 ST KULBUSSNING KB 1232 P 46 22 34 29 49 26
1001550 2 ST RING SPÅR SGH 22       
1000947 2 M SKYDDSLIST TYPE 263       
1000083 4 ST LAGER SPÅR KUL 6201 2RS1/QE6 6 10 12 2 5  
1001551 4 ST RING SPÅR SGH 32       
1002679 2 ST MUTTER NYLOC ML6M M10 FZB 8       
1000966 6 ST SKRUV MC6S M10x30 FZB 8.8       
1004061 2 ST SKRUV SK6SS M6x12 HRC45       
1004366 2 ST SKRUV K6S M5x8  FZB 10.9       
1001461 4 ST SKRUV MC6S M8x15 FZB 8.8       
5105682 1 ST AXEL 20x518        4-5105682/3   1 1 3  
3100277 2 ST KOPPLING           4-3100277/3 19 4 18 11 7 2
3100302 1 ST KEDJEHJUL 3/8-14/15 4-3100302   3    
1000405 1 M KEDJA 3/8' SIMPLEX       
1000406 1 ST KEDJELÅS 3/8' RAKT       
1001961 1 ST VINKELVÄXEL 4011 1:1 11 3 17 6 9 4
1001960 1 ST VINKELVÄXEL 4008 1:1 3 2 16 13 5 4
1004267 6 ST SKRUV MC6S M8x80 FZB 8.8       
1002037 2 ST SKRUV M6S M10x45 FZB 8.8       
1001412 2 ST SKRUV MF6S M8x25 FZB 10.9       
1004607 2 ST SKRUV SK6SS M5x12 FZB HRC45       
1004127 4 ST SKRUV SK6SS M5x6 HRC45       
1001999 2 ST KIL RK 5x5x20 h9       
1004365 1 ST KIL RK 5x5x16 h9       
1004603 3 ST KIL RK 5x5x30 h9       
1000415 6 ST FJÄDERMUTTER P1008-M10(510768)       
1004164 1 ST SKRUV SK6SS M8x12 HRC45       
5003178 1 ST DIST.R 22x13x31    4-7438/4       
5119973 2 ST BALANSVIKT         2-5119973/1       
5119974 2 ST STYRNING           3-5119974       
5119978 2 ST DISTANS            4-5119978       
5119980 2 ST DISTANS            4-5119980       
5122798 6 ST DISTANS            4-5122798       
1005072 2 ST LÖPRULLE 361200 R       
1000299 2 ST LAGER SPÅR KUL 6009 2RS1       
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1004172 8 ST SKRUV M6S M6x20 FZB 8.8       
1001375 8 ST SKRUV MC6S M6x25 FZB 8.8       
1004341 26 ST SKRUV K6SF M6x10 FZB       
1003432 2 ST VARNINGSSKYLT KLÄMRISK 68x60MM       
1000728 2 ST MUTTER M6M M10 FZB 8       
5002601 2 ST VIBRATRÖR       3-11886/2   LM 2 5 7 5 27 5
1001412 2 ST SKRUV MF6S M8x25 FZB 10.9       
5105691 1 ST JOGGERPLÅT HÖ #    3-5105691/4 7 1 5 16 3 5
5105690 1 ST JOGGERPLÅT VÄ #    3-5105690/4 5 1 6 12 2 6
1001489 4 ST SKRUV MC6S M6x40 FZB 8.8       
1004220 4 ST SKRUV MC6S M6x65 FZB 8.8       
3100099 1 ST KEDJEHJUL 382125   4-3100099       
5106097 1 ST FÄSTE KEDJESKYDD   4-5106097/1       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilagor 

70 

Bilaga 8 
Webbadresser 

Här följer en lista över de intressanta företag som återfanns på IFRA:s hemsida 
(http://www.ifra.com) 
 

• http://www.abb.com 
 

• http://www.atex.com 
 

• http://www.maschinenbau-berth.de 
 

• http://www.buhrs.com 
 

• http://www.dan-palletiser.dk 
 

• http://www.denex.com 
 

• http://www.dig.de 
 

• http://www.eae.com 
 

• http://www.ferag.com 
 

• http://www.funkinform.de 
 

• http://www.gammerler.com 
 

• http://www.gossinternational.com 
 

• http://www.gws.nl 
 

• http://www.hup.de 
 

• http://www.mosca-ag.com 
 

• http://www.mullermartini.com 
 

• http://www.mwm.se 
 

• http://www.oce.com 
 

• http://www.p-graphia.de 
 

• http://www.schur.com 
 

• http://www.sitma.com 

 

 

http://www.ifra.com/WebSite/ifra.nsf/HTML/suppliers
http://www.abb.com/printing
http://www.dan-palletiser.dk/
http://www.dig.de/
http://www.eae.com/
http://www.ferag.com/
http://www.gammerler.com/
http://www.gossinternational.com/
http://www.gws.nl/
http://www.hup.de/
http://www.mosca-ag.com/
http://www.mullermartini.com/
http://www.mwm.se/
http://www.oce.com/
http://www.p-graphia.de/
http://www.schur.com/
http://www.sitma.com/
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Bilaga 9 
Patentsökning 

 
Här följer en lista på de koder och sökord som har använts vid patentsökningen. 
 
Koder: 
 

• B65H; med underkoder: 7, 9/10, 23, 27, 33/02, 37, 54, 55, 57/58. 
 
Sökord: 
 

• Jogger 

• Streamaligner 

• Mailroomequipment 

 
Konstruktörer: 
 

• Roskam 
• Ricoh kk 

 
Företag: 
 

• Stobb inc. 
• Trimmer Machine CO 
• Beloit corp. 
• Gämmerler 
• Schur 
• Ferag 
• Goss International 
• Müller Martini 
• Rima Systems 
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Bilaga 10 
Tidningstryckerier 

Det här är en lista på de olika tryckerier som mailades för att få reda på mer 
information om deras joggrar. Tryckerierna valdes utefter vilken packsalsutrustning 
de använder sig av. Tryckerierna återfinns i Nordiska Tidningsregistret (2004). 
 
Norge 
 

• Bergenavisen Trykk 
• Bergens Tidende Trykk 
• Orkla Trykk A/S 
 

Sverige 
 

• Adargo Press AB 
• BTT Borås Tidning Tryckeri AB 
• DNEX Tryckeriet AB 
• GFT AB 
• STC Produktions AB 
• Sydostpressarna AB 
• Tabloidtryck i Norden AB 
• Tidningstryckarna AB 
• Tryck & Media AB 
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