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Störst på pallar

Morgans mygga gör att ryggen
pallar mer
28 november, 2016

ARBETSMILJÖ  Robotar, myggor och
arbetsrotation. Så möter man riskerna
med vibrationer och tunga lyft på
Norrlandspall i Örebro.
Norrlandspall finns på sex platser i Sverige och köper, säljer
och reparerar lastpallar. I Örebro kommer det in 7 000
pallar per dag. De väger 25 kilo torra – men kan väga upp
emot 40 kilo om de stått ute i regn och snö.

– Förr lyftes alla pallar för hand. Det får man längre inte

Morgan Lundstedt lyfter en lastpall med sin mygga. Det finns sex mygg stationer på anläggningen. Foto: David Lundmark.



göra, berättar produktionschefen Robert Skufca.

I stället sorteras pallarna med ”myggor”, lättmanövrerade
kranar som kan lyfta lastpallen hur man vill och dit man vill.

Ungefär var femte pall är trasig och ska repareras. Pallarna
kan då tas isär med tigersågar. Men de vibrerar starkt, ett
arbetsmiljöproblem man länge försökt lösa på
Norrlandspall. I Örebro prövas därför robotar.

När pallarna efter sorteringen kommer till reparationshallen
matas de fram till en avsyningsstation. Operatören ser på
datorskärmen en bild av pallen och programmerar in vad
som ska fixas. Sedan tar två robotar över, klipper spikar och
tar bort trasiga delar. Detta ersätter arbete med tigersåg till
70 procent. Därefter går pallen vidare till spikborden, där
reparatörerna sätter fast nya delar med spikpistol.

Vad är det robotarna inte klarar?

– De flesta skadorna sitter på pallarnas utsida. Roboten
greppar pallen i mittenbrädan och håller fast den, medan
den sågar. Men ibland är mittenbrädan trasig, förklarar
Robert Skufca.

Då går pallen i stället vidare till spikborden där en reparatör
tar bort de skadade delarna med tigersåg, innan han sätter
dit nya delar. Sågandet har blivit mindre påfrestande genom
att tigersågen numera hänger i en lina från ett balansblock
och därför inte behöver lyftas. Den kan också vinklas genom
den speciella upphängningen (se bilden nedan).



Robotarna har bidragit till att höja produktiviteten längs 
reparationslinjen, nu görs 200–225 pallar per person mot
tidigare 135.

– Genom att användningen av tigersågar minskat så rejält
har vibrationerna minskat. Avsyningen är dessutom ett
mindre fysiskt krävande arbetsmoment som tillkommit.De
anställda roterar dagligen mellan olika stationer, därför kör
skyddsombudet Anders Sunemalm denna dag truck. Han
tycker att robotar är en jättebra idé, som dock behöver
utvecklas:

– Roboten tar ofta för mycket av pallen. Den borde justeras
så att pallarna kom i bättre skick. När robotarna böjer
spikarna, blir det också mer jobb.

Vilken arbetsuppgift är tuffast?

– Reparationen. Med spikpistolen känns det i handen som
när du slår med en hammare, men tigersågen är värst. Jag
har själv fått karpaltunnelsyndrom och ska opereras i höst.

Skadliga vibrationer
Dagligt arbete med vibrerande verktyg

Tigersågens upphängning gör den lättare att arbeta med. Foto: David Lundmark.



ökar risken för vita fingrar, nedsatt
känsel, fumlighet, karpaltunnelsyndrom
och andra nervskador.
Det visar en sammanställning från Afa av
vibrationsforskningen. Där framgår också att även när
vibrationerna ligger under gränsvärdena i handhållna
maskiner, som skruvdragare, tigersågar, plåtsaxar,
vinkelslipmaskiner och motorsågar, är risken stor för
skador.

– Av medicinska skäl bör man definitivt sänka
gränsvärdena, säger Lage Burström på Umeå universitet.

Vibrationsskador är nu den vanligaste arbetssjukdomen
enligt Afa Försäkrings statistik. Enligt en doktorsavhandling
från Umeå universitet är dessutom risken att dö i
hjärtinfarkt 30 procent högre för gruvarbetare som arbetat
med vibrerande verktyg än för dem som inte haft sådant
arbete.
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