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Sammanfattning 

 

Det huvudsakliga målet med examensarbetet har varit att göra en statusbedömning på 

kedjemaskinerna med tillhörande startkedja och linspel för att säkerställa driften på kort sikt 

då en större ombyggnation inte är planerad i dagsläget. 

Man har även bedömt skicket på respektive startkedja samt rullar i kedjemagasin. 

SSAB har i dagsläget begärt en offert för en ny startkedja och bedömningen av startkedjorrna 

kan då ligga som grund för beslutsfattandet. 

 

Produktionen har kunnat fortgå men dock har det uppstått vissa problem som man inte har 

kunnat härleda orsakerna till. Då man inte har en samlad bild över maskinstatusen på 

respektive sträng, har man gjort en kartläggning av respektive maskin genom att ha 

sammanställt ett antal omfattande loggböcker. Man har även gjort observationer samt 

mätningar för att påvisa och tydliggöra de största problemen. 

 

Efter sammanställningen har man koncentrerat sig på de två mest frekventa problemen under 

senare år, det vill säga, 2006 till 2008. Arbetet har slutligen mynnat ut i tänkta 

förbättringsförslag för rutiner och konceptförslag för tänkta konstruktionsförändringar för en 

fortsatt stabil drift till dess att en större ombyggnation är tänkt att ske. 

De två problemen man har koncentrerat sig på var gränslägena för slakvajer och 

strålningsskydden under vippbryggorna. 

 

Åtgärden för slakvajer visade sig vara relativt enkel att genomföra och berodde egentligen på 

att friktionen hos bygeln, som ska pressas ner av vajern, var stor och därmed utlöstes inget 

slakvajerlarm hos drivverksskötarna samt manöverrummet. Därmed gjordes en smörjning för 

respektive bygel vilket säkerställer driften under en kort tid. 

Dock har man gjort konceptförslag som ska säkerställa driften under en lång tid. 

Problematiken kring strålningsskydden under vippbryggorna kan avhjälpas främst genom 

ändrade underhållsrutiner som har infogats i den FU(förebyggande underhåll)-lista som man 

har tagit fram. 

 



  



 

Abstract 

 

The main goal with the master thesis has been to do a status evaluation of the chain machinery 

with its start chain and wire to secure the production on a short basis due to that a 

reconstruction is not planned at this time. 

An evaluation of the condition of the start chain and the rollers in the chain depository has 

been done. 

An offer has been requested for a new start chain and the evaluation of the start chains may be 

a basis for the decision taking. 

 

The production has been able to go on, although it has arisen some problems which have been 

difficult to find the causes for. There is no gathered “picture” of the machinery status and a 

mapping of each machinery has been compiled of comprehensive logs. Observations and 

measurements have also been done to prove and elucidate the biggest problems. 

After the compilation a concentration has been done of the two most frequently problems 

during the last years, that is to say, 2006 to 2008. The work has finally fallen into suggestions 

for improvements of routines and suggestions for concepts for construction changes to keep a 

continuous stable production until a bigger reconstruction will be made.  

The two problems which have been focused on were the “limit-switches” for the wires and the 

heat-radiation-shields situated under the tilt bridges. 

 

The arrangement for the wire problem shown to be quite simple to implement and its cause 

was due to that the friction was to big in the shackle, which function is to be pressed down by 

the wire, and thereby didn’t trigger an alarm on the computer screens. 

To prevent this, lubrication was done for respective shackle to sustain the production for a 

short period of time. 

Although there have been done some concepts to sustain the production for a longer period of 

time. 

The problems concerning the heat-radiation-shields under the tilt bridges can be solved 

mainly by changed maintenance routines, which have been attached in the list which has been 

formed. 
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1 Inledning 
 

1.1 Företagspresentation 
 

SSAB Oxelösund är världens största leverantör av härdat konstruktionsstål och slitplåt.  

Företaget är ett så kallat integrerat stålverk där processen bedrivs från järnmalm till 

färdigvalsat stål. Själva järnet blir till grundstål först då det har passerat LD-konvertern 

(stålugnen) och därefter efterbehandlas stålet på upp till två olika 

efterbehandlingsstationer så att de önskade egenskaperna uppnås.  

Sista steget i processen på stålverket är stränggjutningen där stålet gjuts från smälta till 

fast ämne. 

1.2 Bakgrund 
 

Startkedjemaskineriet, startkedjan och linspelet för båda stränggjutningsmaskinerna är 

gamla och bristfälligt dokumenterade. Både dokumentation och översyn av 

reservdelshållning är överhängande.  

Risken för genombrott på grund av kedjeryck är överhängande och mindre haverier på 

grund av slakvajer eller problem med kedjemaskineriet är ett faktum. En fullständig 

ombyggnad av kedjemaskineriet är omfattande och inte planerad under de närmsta åren. 

Det är därför nödvändigt att status och risker bedöms så att en medveten och strukturerad 

handlingsplan kan upprättas för vidare stabil och säker drift. 

1.3 Syfte och mål 
 

Målsättningen med examensarbetet är att göra en statusbedömning och handlingsplan 

som ska kunna användas som underlag för kortsiktiga åtgärder. Man ska med denna 

säkerställa driften av startkedjemaskineri, startkedja och linspel till dess att en större 

ombyggnad kan genomföras. 

 

Om tid finns ska man även kunna ta fram förbättringsförslag. 
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1.4 Avgränsningar 
 

Projektets tid har varit tio veckor och genomföring av föreslagna förändringar ingick ej i 

uppdraget, åtminstone ej sådana som är av större ingrepp/omfattning. 

 

Vidare sträckte sig omfattningen av projektet enbart kring kedjemaskineriet för sträng 1 

och sträng 2 där man också koncentrerade sig på de två mest uppenbara problemen samt 

en statusbedömning på rullar och respektive kedja. 

 

Konceptförslag på idéer har tagits fram men på grund av tidsbrist har dessa ej kunnat 

mynna ut i några mer ingående konstruktionsförändringar. 

1.5 Metod 
 

Insamlingsmetoden för projektet har skett till stor del av loggböcker där aktuella problem 

skrivs ner av vederbörande personal som arbetar kring maskinerna. Visst 

instuderingsmaterial kring stränggjutningsmaskinerna har erhållits på företaget och dessa 

har sedan kompletterats muntligen av anställda genom intervjuer och möten. Man har 

också gjort egna iakttagelser på maskinerna för att se den aktuella maskinstatusen. 

 

Genom företagets databas kunde man erhålla ett ritningsunderlag för maskinerna och på 

så sätt få information om vilka de ingående delarna varit samt jämfört mot vad som fanns 

på reservdelslagret. 

 

Vid konceptgenereringen har man använts sig av en erkänd konstruktionsmetodik för att 

generera och jämföra olika koncept med varandra. 

1.6 Metodkritik 
 

Något som man stött på under arbetets gång är att många problem har diskuterats bland 

berörda arbetare kring maskinerna men den dokumenterade delen är inte i samma 

omfattning som den muntliga. Många personer innehar kunskaper/information och 

problem kring kedjemaskinerna men dessa har tyvärr ej dokumenterats tillräckligt. 

 

Om man blir tvungen att belägga delar av sitt arbete från muntliga källor finns det risk att 

viss del av de fakta som fås in inte är helt objektiv. 
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2 Processbeskrivning 

2.1 Från Järn till stål 
 

Processen då järn blir till stål(gjutet ämne) har sin början på masugnsområdet. Det finns 

två masugnar på SSAB i Oxelösund, masugn 2 och masugn 4, även kallade hytta 2 och 

hytta 4. 

 

Då järnet flyter ut från respektive masugn tas det omhand i torpedvagnar som rymmer 

omkring 325 ton. Dessa torpedvagnar färdas sedan på järnvägsspår vidare till 

svavelreningen som är den första stationen på stålverket. På svavelreningsstationen 

behandlas järnet på sådant sätt att svavelhalten minskar, då svavel är en förorening i 

stålprocessen. 

 

Nästa station är torpedomhällningen, även kallad tackjärnstömningen. Här hälls järnet 

från torpedvagnarna i skänkar som rymmer omkring 200-220 ton. Järnet rengörs även 

från slagg som bildas uppe på ytan eftersom detta medför lägre kvalité senare i processen. 

Även provtagningar och temperaturmätningar görs.  

 

Efter denna process hälls järnet från skänken in i LD-ugnen (stålugnen). Innan sätts också 

kylskrot in för att järnet bland annat ej ska bli för varmt. I LD-ugnen sker en 

grundlegering och efter just denna process blir järnet till stål som dock måste behandlas 

med ytterligare legeringar för att erhålla sina önskade egenskaper. 

 

Efter LD-ugnen kan stålet komma till en efterbehandlingsstation som kallas TN. Här kan 

stålet legeras ytterligare för att erhålla de önskade egenskaperna men det kan även kylas. 

 

Vidare i processen kan stålet även hamna i en slutlig efterbehandlingsstation som kallas 

SU. Här kan stålet vakuumbehandlas för att få ner vätehalten men det kan även 

slutlegeras och kylas. 

 

Det finns också en ny station som kallas VTD. Stationen är tänkt att ersätta SU så 

småningom men då stationen är byggd nyligen håller den på att ”köras in” och på så sätt 

kommer då SU att fortfarande användas parallellt. 

 

Sista stationen på stålverket då stålet inte längre blir flytande utan istället övergår till fast 

ämne blir vid stränggjutningsmaskinerna. I den första stränggjutningsmaskinen gjuter 

man stål med en tjocklek på 220mm. I den andra maskinen har man möjlighet att gjuta i 

tjockleken 220mm men även i 290mm, dock gjuts 290mm i vissa kampanjer. 
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För att få en mer överblicklig översikt på produktionsprocessen kan man titta i figuren 

nedan. 

 

 
Figur2.1: Produktionsflödet på SSAB i Oxelösund 
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2.1.1 Generell funktionsbeskrivning om stränggjutning 

 

Som nämnts ovan finns det två stränggjutningsmaskiner och dessa är i princip identiska 

så när som på att man kan gjuta olika tjocklekar. Sträng 2 klarar av att gjuta 220mm samt 

290mm då den har två stycken startkedjor i olika dimensioner medan sträng 1 i dagsläget 

har en kedja och klarar därför av enbart 220mm. 

Gemensamt för båda maskinerna är att man även kan gjuta i olika bredder. 

 

Själva gjutningen går till genom att man öppnar skänkens botten. Innan öppningen 

monteras även ett skyddsrör som har till uppgift att undvika värmeförluster, stänk samt 

kontakt med omgivande luft. Stålet tillåts sedan att flyta ner genom skyddsröret i en 

gjutlåda vilken rymmer omkring 30 ton, vars främsta uppgift är att fungera som en buffert 

men även för att kontinuerlig gjutning ska kunna ske vidare ner till kokillen.  

 

Gjutlådan har också som uppgift att fungera som avskiljare för vissa föroreningar så att 

dessa inte följer med ner till kokillen. Då stålet passerat gjutlådan kommer den via ett 

gjutrör flyta ner i kokillen. På kokillens botten finns ett täcke av gjutpulver vars främsta 

uppgift är att bilda ett skikt som ska skydda stålet från luften men även smörja kokillen 

och reglera värmeflödet mellan stålskalet och kokillen. 
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2.1.2 Generell funktionsbeskrivning av kedjemaskinerna 

 

Innan stålet börjar tappas ur skänkens botten och gjutas har man även kört upp 

startkedjan med tillhörande starthuvud/gjuthuvud. Då det flytande stålet börjar gjutas och 

omvandlas successivt till ett fast ämne under inverkan av kylning ska detta föras framåt 

av ett omfattande drivverk. Man lägger också ett täcke av packskrot på kokillens botten 

och denna ”botten” motsvarar startkedjans starthuvud/gjuthuvud och det är nödvändigt att 

det blir en bra inpackning på denna för att undvika ingjutning och problem med 

losskoppling längre fram i processen. Drivverken kommer sedan att mata fram ämnet 

successivt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2: Stränggjutningsmaskin i profil 

 

Ämnet kommer i dess början att passera ”böjzonen”, det vill säga det område då ämnet 

börjar böja sig. Därefter kommer ”gjutbågen” att passeras och här kommer ämnet att böja 

sig avsevärt. För att ämnet ska vara så rakt som möjligt efter bågen kommer detta att 

passera ”riktzonen” där ämnet helt enkelt riktas ut så det blir plant. Ämnet drivs på av 

drivverk ett till fem. I horisontalzonen konas ämnet så att det inte blir några sprickor i 

dess centrum. 

 

När ämnet börjar komma ut ur horizontalzonen med startkedjehuvudet längst fram är det 

viktigt att en losskoppling sker av ämnet eller rättare sagt att startkedjehuvudet kopplas 

loss från ämnet. Detta är nödvändigt för att ämnet sedan ska fortsätta framåt mot 

skärmaskinen där ämnet kapas i mindre bitar. Losskopplingen måste ske relativt snabbt, 

därmed har inte drivverksskötaren alltför lång tid på sig att göra detta.  
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Gjutlåda 

Gjutbåge 

Drivverk 1 

Riktzon Horisontalzon 

Drivverk 2 Drivverk 3 Drivverk 4 Drivverk 5 
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Det kan i vissa fall uppkomma problem vid losskopplingen vilket gör att själva 

lossningen inte sker på första försöket. En kommunikation måste då ske mellan 

drivverksskötaren och operatörerna på gjutplan om att gjuthastigheten måste sänkas för 

att losskoppling ska hinnas göras. Det finns även en nödrutin man kan ta till om även det 

senare fallet inte skulle hjälpa. 

 

Om losskopplingen sker utan problem kommer sedan kedjan med startkedjehuvudet att 

åka upp i ett parkeringsläge i kedjemagasinet. 

 

Proceduren börjar sedan om vid nästa gjutning, det vill säga kedjan med 

startkedjehuvudet transporteras först upp till kokillens ”botten” och en ny gjutning kan 

påbörja. En profilbild på startkedjemaskineriet åskådliggörs nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.3: Startkedjemaskineri 
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3 Informationsunderlag 

3.1 Intervju med drivverksskötare 
 

För att få reda på den aktuella maskinstatusen har man valt att intervjua personer som 

arbetar med och runt omkring startkedjemaskinerna då man inte är säker ifall alla 

händelser och problem skrivits upp i loggböckerna. Intervjuerna kunde helt enkelt vara ett 

bra komplement till loggböckerna. 

 

Den personal som fokuserats på var drivverksskötare. Anledningen är att dessa arbetar 

närmast strängarna och har den ”bästa” bilden av dess status. Upplägget har varit fritt, det 

vill säga man lät varje person själv beskriva sin syn på maskinerna och på så sätt styrdes 

de väldigt lite. Detta gav också en snabb överblick över vilka saker som tycktes vålla 

problem för dem och arbetet kunde planeras på ett bättre sätt.  

 

Det gjordes ytterligare en runda av intervjuer. Där ställdes frågorna vilka problem som 

var ”topp tre”, alltså vilka problem de ansåg vara de tre största, rutiner kring 

loggbokföring samt vilka rutiner som gällde vid dubbelgjutningar.  

 

Dubbelgjutning innebär att det gjuts nästan samtidigt på båda strängarna men det är bara 

en drivverksskötare som arbetar kring dessa. Det intressanta var då hur rutinerna skedde 

vid just täta dubbelgjutningar. 

3.2 Möten 
 

Under arbetets gång hölls avstämningsmöten tillsammans med handledaren på företaget 

och personer som berördes av gruppens arbete. Man kan säga att dessa personer 

fungerade som en referensgrupp. Tanken var dels att man skulle informera vad man 

kommit fram till under den gångna veckans arbete samt få feedback från de andra 

referenspersonerna. Referenspersonernas bakgrund var varierande med bland annat 

tekniker, underhållsmän, konstruktörer med flera.  

 

Avstämningsmötena medförde att nya infallsvinklar kom upp när en person hade en idé 

och på det sättet kunde man ha bra diskussioner kring olika delar av arbetet. 

 

Även andra möten hölls med personer som satt på viktig information som kunde 

underlätta arbetet. Då den skriftliga dokumentationen många gånger var bristfällig var 

man tvungna att prata med dessa personer för att få en komplett bild över olika områden .  
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3.3 Loggböcker 
 

Alla händelser ute i produktionen ska dokumenteras i olika loggböcker. Man har tagit del 

av dessa och sammanställt för att se vilka problem som har uppstått under en längre 

tidsperiod. Noteringarna gick från 1999 till mars 2008. Det är fyra loggböcker som gåtts 

igenom och dessa var; maskinskötarloggboken, strängloggboken, underhållsloggboken, 

och el-loggboken. 

 

Kortfattat kan man beskriva att i maskinskötarloggboken dokumenterar maskinskötare 

om vad de utfört för arbeten kring maskinerna. 

I strängloggboken ska drivverksskötarna och gjutledarna dokumentera om vad de 

uppfattar som problematiskt med driftkörningen eller andra åsikter. 

El - loggboken är till för elektriker, där de dokumenterar delar som just berör elektronik. 

Underhållsloggboken kan man säga är en sammanfattande loggbok för mekaniker, 

elektriker maskinskötare med flera, dock utom strängloggboken. 

 

3.4 Reservdelsinventering 
 

Reservdelsinventeringens syfte var att i den mån det var möjligt att kartlägga vilka 

komponenter som var i lager samt vilka som var aktuella idag. Genom att använda en 

databas kunde man få fram de artiklar som låg på lager och inventera dessa.  

3.5 Mätningar och observationer 
 

Man har under arbetets gång gjort mätningar och observationer kring strängarna. De 

områden man har observerat ingående är; slitagemätning på samtliga kedjor, kartläggning 

av stela länkar på samtliga kedjor, kartläggning av kärvande rullar på kedjemagasin samt 

observation på strålningsskydd och gränslägen. 

 

Man har även haft funderingar kring den elmotor som finns på sträng 1 för en tänkbar 

framtida kedja. Denna utgör inte i dagsläget någon funktion då den inte är i drift. Miljön 

omkring den är inte den bästa och tänkbart vore då att ha denna på reservdelslagret för att 

säkerställa att man har en vidare fungerande motor. 
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3.6 Beskrivning av gränslägen 

3.6.1 Losskopplingsrulle 

 

Ska indikera och ge ett maxläge vid uppkörning av cylindern vid losskopplingen. Ska 

även indikera att losskopplingsrullen är tillräckligt nedkörd så ämnet ej kolliderar på 

denna, om nu cylindern ej skulle vara nedkörd tillräckligt mycket. 

3.6.2 Slakvajer 

 

Funktionen är att om slakvajer inträffar böjer vajern ner en bygel och en vipparm ändrar 

sin position. Detta ska resultera i en textruta på bildskärmen som informerar 

drivverksskötarna om att slakvajer uppstått. Larmet har en påverkande funktion vid 

inkörning(gjutförberedelse) i form av att stanna drivverken samt vajerspelet då man inte 

vill riskera att slita sönder vajern. 

3.6.3 Synkgränsläge 

 

Funktionen är att när kedjan är uppkörd ska detta indikera att den befinner sig i statusläge 

för att det är grönt att göra losskoppling. Losskopplingsrullen kan inte köras upp förrän 

kedjan är ute ur stränggjutningsmaskinen. 

3.6.4 Vippbrygga 

 

Givarna ska indikera dels om att vippbryggan är nedkörd och det är ”grönt” att köra ned 

kedjan, och dels om att vippbryggan är uppkörd så ämnet kan passera utan kollision med 

denna. 

 
  

Gränsläge för slakvajer 
Gränsläge för 

vippbrygga 

Gränsläge för 

losskopplingsrulle 

Synkgränsläge 

Figur 3.1: Gränslägesplacering 
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4 Sammanställning av informationsunderlag 

4.1 Intervju med Drivverkskötare 
 

Drivverksskötarna är den personal som jobbar närmast strängarna och kommer på det 

sättet i nära kontakt med dessa. Man har delat ut en enkät där man ställt frågor om vad 

drivverksskötarna uppfattar som de tre största problemen kring strängarna samt en fråga 

om vilka händelser som noteras i loggböckerna. Det gjordes även en inledande 

intervjurunda så att man kunde få en klarare bild över den aktuella maskinstatusen. Dessa 

finns som bilagor under 10.2. 

 

De svar man fick in tydde på tydliga problem med vajerspelet på båda strängarna. På 

sträng 2 krävs passning hela tiden. Ibland tordes det vara att den inte drog som den skulle. 

Dessutom tycktes det vara problem med att slakvajerlarmen inte fungerade som de skulle. 

Dessa problem har samtliga drivverksskötare satt som problem nummer ett i 

enkätundersökningen. Detta stämde också bra överens med den bild som man skaffat sig 

under tidigare undersökningar av sammanställningarna ur loggböckerna. 

 

Det näst största problemet tycktes vara att det var svårt att få in kedjan i drivverken efter 

en stoppdag när kedjan kylts av och troligtvis blivit stelare. Ofta smörjs kedjan under 

dessa stopp men hamnar smörjfettet på fel ställen kan det också leda till att det blir svårt 

att få drivverken att greppa kedjan på grund av den minskade friktionen. 

 

Just detta tog tre drivverksskötare upp som problem i enkäten. De skrev att de fick ”trixa” 

in kedjan med hjälp av losskopplingsrullen eller vippbryggan till de första drivverken.  

 

Det tycktes också vara vissa bekymmer med rullarna i magasinen och värmeskydden 

under respektive vippbrygga. Att rullarna kärvade kunde bero på att de inte smörjdes 

tillräckligt, alternativt att smörjmedlet förlorar sina egenskaper på grund av den höga 

värmen och det kunde leda till fler problem, som till exempel att kedjan inte rörde sig 

som den skulle i magasinet. Speciellt kunde problem uppstå om kedjan skulle nedför 

magasinet. 

 

När kedjan släpps ner faller den enbart på grund av sin tyngdkraft. Är vilofriktionen i 

rullarna större än kedjans tyngdkraft kommer kedjan då ej att röra sig. 

 

Några mindre problem togs även upp i enkäterna, dessa var att det är dålig belysning vid 

losskopplingsrullen och att snabbradion på sträng 1 är dålig.  
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Det har också hänt att vajerspelet stannat vid återstart av strängen. Detta har hänt vid 

något tillfälle på sträng 1. 

 

På frågan om vad drivverkskötarna skriver upp i loggböckerna fick man spridda svar. 

Efterföljande citat är tagna direkt ur enkäterna: 

 

”Det mest akut trasiga” 

”De flesta vattenkollarna plus slangbyten, diverse störningar och händelser.” 

”Allt men inte hur många gånger som helst.” 

”Utförda arbeten, samt påtalar eventuella brister.” 

  

Under dessa intervjuer har man även ställt frågor om hur rutinerna ser ut vid 

dubbelgjutningar, alltså när det gjuts i båda strängarna samtidigt och losskopplingarna 

blir väldigt täta inpå varandra. Anledningen till att man frågade detta var att det vid ett 

tillfälle under projektets gång (den 24 mars) uppstod slakvajer vid en dubbelgjutning och 

drivverksskötaren var vid den andra strängen. 

 

Samtliga tillfrågade hade samma syn på rutinerna, det vill säga att när losskopplingarna 

är närmare än tio minuter ifrån varandra ska en ersättare tillkallas. Det ansågs att 

rutinerna tycks hållas och alla inblandade hade samma syn på det hela. Denna rutin 

uppfattas också på samma sätt utav driftledarna som även de har tillfrågats om detta. 

 

Händelsen som inträffade den 24 mars berodde nu inte på att losskopplingarna var alltför 

nära inpå varandra. Drivverksskötaren hade gjort en losskoppling på sträng 2 och en 

stund senare gått över till sträng 1 för att göra losskoppling där.  

 

Orsaken till händelsen är ej kartlagd. Inget larm om slakvajer hade uppkommit och 

haveriet blev ett faktum. Någon koppling till elmotorn kunde inte heller göras eftersom 

om denna hade stannat, hade man fått starta igång den manuellt på frekvensomriktaren i 

ställverket och dessutom hade man fått ett larm om detta, och detta har inte gjorts. 

 

Den mer troliga orsaken kan ha legat i dålig smörjning i bromslyftaren alternativt friktion 

i växellåda/övriga maskinelement. 
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4.2 Möten 

4.2.1 Systemtekniker 

 

Då man ville ha en lite mer övergriplig bild över hur startkedjemaskinerna fungerade och 

gränslägenas funktion hade man möte med systemtekniker som tidigare varit delaktig vid 

driftsättningen av dessa. 

Mötet inleddes med att gränslägenas funktion diskuterades.  För att vissa gränslägen ska 

fungera och maskinen ska kunna gå per automatik krävs att vajerns längd kalibreras. Den 

bör kalibreras dels efter varje vajerbyte samt efter en tids körning då vajern töjs. Detta 

trodde inte systemteknikern att det gjordes så ofta och därav fungerar inte automatiken 

som det är tänkt.  

 

Under tidigare intervjuer med drivverksskötarna har synpunkter på gränslägena på 

losskopplingsrullen kommit upp. De anser att eftersom de flesta drivverksskötarna kör 

manuellt behövs de inte, men detta var något som systemteknikern inte höll med om. 

Skulle gränslägena tas bort kan rullen börja resa sig på grund av att hydrauliken kan 

läcka. Om det då inte finns några gränslägen som indikerar var rullen är kan det bli stora 

haverier om den skulle komma i vägen för ämnet. 

Att just slopa gränslägen för att det blir enklare att sköta och driva maskinerna medför 

ökade säkerhetsrisker. Detta är något man inte bör göra ur säkerhetssynpunkt. 

 

Innan mötet funderade man på om det verkligen var nödvändigt att ha två gränslägen på 

vippbryggan, ett som indikerar om den är uppe och ett om den är nere. Även här måste 

man ha dessa för att säkerställa säkerheten. Skulle man ha ett gränsläge, finns det risk att 

bryggan hamnar i ett mellanläge och skapar stora skador när kedjan kommer ner.   

 

Kärvande rullar i kedjemagasinen ställer också till en del problem. Problemen är störst 

vid inkörning av kedjan. Elmotorn som driver och bromsar vajern har tre förinställda 

moment. Det lägsta används just vid inkörningen. När rullarna inte rullar kan 

vilofriktionen bli större än tyngdkraften från kedjan och då är det inte säkert att kedjan 

åker ner som den ska. 

Även de stela länkarna kan ställa till liknande problem, motståndet blir för stort vid 

inkörningen så att drivverken inte kan dra in kedjan. 

 

 

4.2.2 Personal gällande automation, elkonstruktion och datorsystem 

 

Dessa tre personer var involverade när hydrauliken byttes ut till elmotorer omkring 2006.  

Anledningen till bytet var dels att miljön inte var lämplig för hydrauliken samt att det 

skulle gå att köra snabbare med de nya elmotorerna. Linmekaniken är dock inte utbytt.  

 

När styrsystemet skulle göras om var det ont om signaler. Detta komplicerade uppgiften 

en hel del. Man försökte ha kvar så mycket av det gamla systemet som möjligt och bygga 

på med de nya funktionerna som elmotorerna krävde. Detta ledde till att man fick 
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använda sig av två datorer och kommunikationen mellan dessa var inte helt lätt att lösa. 

 

Vid bytet var det problem med att få rätt hastigheter på vajertrumman. Små varvtal och 

moment på motorn gjorde att räkneverket tappade räkningen och trodde att den stod 

stilla. Tidigare har det varit problem med slakvajer under inkörning men nu är det 

tvärtom, det vill säga problemet finns mer under gjutprocessen. 

 

En av felkällorna vid inkörning kan vara att magasinets rullar, som nämnts ovan inte är 

tillräckligt smorda. Friktionen blir då så pass stor att kedjan inte faller ner ur magasinet. 

Det kan bli slakvajer även här, men det är inga problem som varit noterade i 

loggböckerna. 

 

De problem som är aktuella nu förekommer vid gjutning då vajertrumman(elmotorn) ska 

hålla samma hastighet som drivverken. Det verkar inte som om ”mellanmomentet” räcker 

till vid dessa fall. Mellanmomentet motsvarar ungefär 15% av maximalt moment och har 

i uppgift att hålla vajern sträckt. 

 

Om nu detta moment inte räcker till på grund av att det på något sätt blivit mer friktion i 

trumman, växellådan eller bromsen, kommer vajern matas in långsammare än vad kedjan 

kommer ut ur maskin. Då blir det slakvajer som följd om inte operatören är på plats och 

kan köra in vajern manuellt(använda högt moment). 

 

Detta scenario kan förklara den händelse som inträffade 24 mars. Då blev det inget larm 

om att elmotorn stannat, vilket man trodde att den gjort. Det kan då vara så att elmotorn 

fungerade precis som den skulle men dess moment inte räckte till på grund av ökad 

friktion någonstans. 

En lösning på dessa problem kan vara att öka mellanmomentet något men då får man vara 

mycket försiktig då för högt moment kan ge ökad risk för ryck och genombrott. Att 

minska friktionen i trumman och växellådan genom en bra smörjning kan också vara en 

bra lösning. 

4.2.3 Smörjpersonal 

 

Ett möte hölls med personalen som har hand om smörjningen vid bland annat strängarna. 

Båda har också jobbat som maskinskötare/mekaniker sen tidigare på arbetsområdet. 

 

Man har ingen FU/rondlista som man går efter. Dock fanns en förr som man hade via 

företagets databas men den var ofullständig och inte anpassad till dagens produktionstakt. 

Man går mycket på gehör och kunskap, de vet alltså hur det ska se ut och låta. De blir 

också låsta på grund av att tiden vid smörjtillfällena är kort. 

 

De delar som smörjs i första hand är länkarna på kedjan och rullarna på kedjemagasinet.  

På grund av värme ”koksar” smörjmedlet igen i smörjkanalerna vilket leder till att 

länkarna inte smörjs som de ska med stelhet som följd. Man diskuterade också med den 

kartläggning man gjorde av de stela länkarna, att vissa länkar inte går in i bågen bidrar 

också till denna stelhet. 

Även smörjnipplarnas gängor i länkarna blir förstörda på grund av valsningen på 
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kedjorna vilket i sin tur försvårar smörjningen. 

 

Bromslyftaren och växellåda tittas till också men dock vid mån av tid. 

Det påpekades att maskinskötarna också ska göra en sådan översyn och i så fall fylla på 

med olja alternativt ha en kommunikation med smörjpersonalen om att behov finns för att 

göra åtgärder. Den kommunikationen har ej fungerat allt för bra och beror främst på vilka 

som jobbar på respektive skift. 

Viktigt var i alla fall att denna koll görs av maskinskötarna, speciellt på helger/röda dagar 

då smörjpersonalen endast jobbar dagtid. 

 

Båda strängarna smörjs i princip lika ofta och likvärdigt. Dagens körsätt, det vill säga för 

täta körningar, gör dock att underhållet blir lidande. Sommarstoppen är dock den tiden då 

man kan göra mest smörjning kring strängarna och man gör det då från toppen och nedåt. 

Man har heller inte olika typer av smöroljor på olika områden beroende på värmen 

eftersom detta ger en mycket marginell skillnad. 

 

I övrigt det som ansågs vara de mest kritiska delarna ur smörjningssynpunkt var 

vippbryggans rullar och losskopplingsrullen då de utsätts för mycket värme.  
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4.3 Maskinstatus utifrån loggböcker 
 

En grov uppdelning och sammanställning av loggböckerna visade att det var flest 

noteringar under 2007. Den kategori som orsakade mest problem under åren 1999 till 

2008 var losskopplingsrullen. Dock inträffade de flesta problemen med denna under 

2003. En sammanställning i text finns som bilaga 10.1. Där är det sorterat på år och typ 

av händelse. 

 

Nedan finns ett par diagram som dels visar fördelningen noteringar under respektive år 

samt antal noteringar fördelade på respektive kategori.  

 

 
            Figur 4.1: Noteringar ur loggböckerna per år 

 

 

Här kan man se att det varit flest noteringar under 2007. Antingen beror det på att det var 

mer problem under 2007 eller så var personalen mer noggrann när de fyllde i 

loggböckerna.  
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 Figur 4.2: Noteringar ur loggböckerna per kategori 

 

Här ser man att det har varit flest problem med losskopplingsrullen under tidsperioden 

1999 till 2008.  

 

Vad man inte kan se är fördelningen under respektive år. Det kan man dock i de 

efterföljande tre diagrammen.  
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Diagram 1: Händelser fördelade på år och kategori. Båda strängarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figur 4.3: Noteringar per kategori och år för båda strängarna 
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Diagram 2: Händelser fördelade på år och kategori. Sträng 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figur 4.4: Noteringar per kategori och år sträng 1 
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Diagram 3: Händelser fördelade på år och kategori. Sträng 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figur 4.5: Noteringar per kategori och år sträng 2 
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4.3.1 Drift 

 

Första kategorin i diagrammet är problem med driften. Denna kategori innehåller olika 

händelser som är ospecificerade men har orsakat driftstörningar.  

 

Ett vanligt fel inom denna kategori är att kedjan stannar under antingen inkörning eller 

utkörning. Problemet var mer frekvent under 2006 och kvarstår till viss del idag också. 

Detta kan möjligtvis härledas till då man bytte från hydraulik till eldrift. För att lösa dessa 

problem fick personalen gå in med högt moment på motorerna.    

 

Raka motsatsen till detta problem är att kedjan inte stannar där den ska. Det har hänt vid 

ett par tillfällen att den stannat cirka en meter för sent vid inkörningen, det vill säga en 

meter upp i kokillen. Detta har avhjälpts med att man fått backa tillbaka kedjan.  

 

Under intervjuerna med drivverksskötarna kom det upp att det blir ryck efter cirka nio till 

tolv meter vid gjutningen. Detta har också tagits upp i loggböckerna. Första gången det 

togs upp var 2003 och noteringen löd; ”Sträng 2, Kraftiga ryckningar i strängen, 50-70 

mm mellan 9-12 meter. Slutar när strängen kommer in i drivverk 1. Så kraftiga ryck att 

det syns på startkedjevajern.” 

 

Nästa gång det togs upp var 2004; ”Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (LÅ) Kraftig 

ryckning i kedjan efter cirka tio meters gjutning, sträng 2 enligt drivverksskötaren. Den 

kanske behöver lite smörjning och översyn.” 

 

4.3.2 Gränslägen 

 

Denna kategori innehåller noteringar där man bytt eller justerat gränslägen på strängarna. 

Tilläggas bör att fler noteringar finns där gränslägen berörs, men där har man kunnat 

härleda mer specifikt var gränsläget sitter. Skulle man sortera loggböckerna annorlunda 

skulle gränslägeskategorin bli större då det finns fler noteringar under kategorierna; 

”status för losskopplingsrullen” och ”status för vippbrygga”. 

 

Inom kategorin gränslägen finns två underkategorier; ”byte” och ”justering av 

gränslägena”.  Totalt är det tolv noteringar som kunnat avläsas ur loggböckerna och 

fördelningen mellan underkategorierna är nästintill lika.  

 

Det gränsläge som justerats flest gånger inom denna kategori är gränsläget för slakvajer. 

Under 2001 och 2002 gjordes flertalet justeringar. Man kan också se att det tycks vara 

mer problem med gränslägena på sträng 2 då det finns fler noteringar i loggböckerna.  

 

Man kan också ställa sig frågan om det var så att personalen fyllde i loggböckerna 

noggrannare eller om det i själva verket var mer problem. En annan fundering var; vad 

var det som exakt har justerats? Detta framgick dock ej i noteringarna. 
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4.3.3 Vajer 

 

Vajern är en viktig del för respektive kedja och man valde därför att dela upp denna 

kategori i fyra underkategorier; byte, brott, slakvajer och urspårning. Dock kan dessa 

händelser följa varandra vid ett haveri. Det hela kan inledas med att det blir slakvajer. 

Gränsläget för detta löser inte ut och körningen fortgår. Det kan i sin tur leda till att 

vajern spårar ur och slits av eller trasslas in och ett byte av vajern måste då göras. 

 

När man går igenom noteringarna för vajerbrott står det aldrig orsaken till varför brotten 

uppkom. Detta kan tyckas vara lite vagt då den bakomliggande informationen är mycket 

viktig. Har vajern gått av på grund av urspårning eller slitage? Det får man inte veta. 

2005 var det tre stycken vajerbrott inom en kort tidsperiod. Alla var dessutom på sträng 1. 

 

När man byter vajer tycks det logiskt vara efter ett vajerbrott eller om vajern blivit sliten 

på grund av urspårning alternativt väldigt intrasslad. I en notering står det att vajern blivit 

knölig och att risken för haveri ökar. Då får man anta att den byts ut. 

 

Urspårningar har förekommit en del. Ett tillbud var den 24 mars 2008. Då spårade vajern 

ur och trasslade ihop sig. Resultatet blev ett trassel med vajerbyte som följd. Vid detta 

tillfälle löste inte heller gränsläget för slakvajer ur och varnade. Detta tycks heller inte 

vara första gången det händer. 

 

Under gjutningen den 30 april, klockan 8.30 på sträng 2 blev det slakvajer. Som tur var 

satt drivverksskötaren i sin kur under hela gjutningen. Problem uppstod redan efter 1,7 

meters gjutning. Vajerspelet saktade in och drivverksskötaren agerade snabbt och gick in 

med högt moment på elmotorn och förhindrade därmed slakvajer med gjutavbrott som 

konsekvens.  

 

Efter 2,2 meters gjutning hände samma sak igen. Problemet gick då också att avhjälpa på 

samma sätt som ovanstående. Under hela den efterföljande gjutningen fick 

drivverksskötaren sitta och passa på vajern som inte blev helt uppsträckt.   

 

Vid losskopplingen var drivverksskötaren orolig för att elmotorn inte skulle orka dra upp 

kedjan, men det fungerade som det skulle till slut. 

Vid diskussionen efter händelsen med drivverksskötaren framgick att det inte förekommit 

några larm, varken på slakvajer eller från elmotorn.    

4.3.4 Rullar 

 

Denna kategori omfattar rullarna i kedjemagasinet och ett konstaterande kan göras om att 

många rullar är kärva på kedjemagasin 1. Vid ett tillfälle tycktes servicen inte räckt till 

med lagerhaveri på båda sidor som följd enligt notering i loggbok (2007-03-13 för 

kedjemagasin 2). 
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4.3.5 Vippbrygga 

 

De problem som rörde vippbryggan var i huvudsak problem med strålningsskyddet, 

gränslägen och underhåll av hydrauliken. Under 2007 var det en del problem med 

strålningsskyddet. Det tycktes bero på att kättingarna som ska hålla det uppe gick sönder. 

När det ramlade ner har pågående gjutningar avbrutits. Dessutom tycks det också vara 

problem med själva skyddet, då det ofta svetsades till enligt loggböckerna. 

 

Driftstörningar på grund av gränslägena på vippbryggan förekom också. Man kan se i 

loggböckerna att det gjorts byten och justeringar på dessa. Ibland gick inte bryggan upp 

eller ner som den skulle. 

 

4.3.6 Hydraulik 

 

Hydrauliken avser i och runt losskopplingsrullen och vippbryggan. Problem som uppstått 

var ofta relaterade till läckor och försämrad driftsstabilitet. Rena komponentbyten var 

ganska vanliga, det vill säga att man bytte cylindrar, kopplingar, pumpar och slangar som 

varit defekta alternativt att de läckt.  

 

4.3.7 Losskopplingsrulle 

 

Ser man på antalet noteringar i loggböckerna är det mest runt omkring 

losskopplingsrullen. Inom denna kategori finns fyra underkategorier; kylning, lager, 

gränsläge och läckage. 

 

Kylning och lager hör ihop en del. Då rullen ligger väldigt nära ämnet blir den varm 

därav krävs det mycket kylning på den. Om kylningen inte fungerar som den ska kan 

lagrena nypa. Det kan vara så att smuts från den omgivande miljön täpper till 

kylledningarna ibland vilket leder till ökad värmeutveckling i rullen. 

 

Läckage innefattar hydrauliken i rullen, själva lyftcylindern. Denna underkategori ligger 

nära hydraulikkategorin. 

 

Problem med gränslägen är vanligast. Deras positionering är utsatt för en påfrestande 

miljö. Gränslägena justeras och byts ganska ofta. Störningar i produktionen skapas om 

inte losskopplingsrullen lyfter ordentligt eller överhuvud taget.  

 

4.3.8 Startkedjehuvud 

 

Problem med startkedjehuvuden är få. Mestadels innefattar den översyn och service av 

huvudena. Vid ett tillfälle blev det gjutavbrott på grund av att en bult satt fast och det inte 

gick att få bort startkedjehuvudet. 
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4.3.9 Mäthjul 

 

Det har varit bekymmer med dessa fyra gångar under alla de år man har gått igenom 

loggböckerna ifrån. De har gått sönder och kärvat.  

4.3.10 Pulsgivare 

 

Pulsgivarna har vid några tillfällen ställt till problem och man har bytt ut dessa. Det har 

hänt en gång på sträng 1 och två gånger på sträng 2 enligt noteringarna. 

4.3.11 Övriga komponenter 

 

Under denna kategori har problem och händelser samlats som inte kunnat sorteras in 

under någon annan kategori. Det kan exempelvis vara ospecificerade delar på maskinen. 

4.3.12 Noteringar som varit mest frekventa under senare år (2006-2008) 

 

De mest relevanta problemen ansågs vara de som inträffade under 2006 till 2008. Detta 

då tidigare problem verkar blivit åtgärdade under tidens gång. Diagrammet nedan visar 

problemfördelningen under 2006 till 2008, sorterat på de tidigare kategorierna. 
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 Figur 4.6: Noteringar per kategori och år 06-08, båda strängarna 

 

Man kan tolka detta diagram på så sätt att antingen var det fler problem under 2007 än 

2006, eller så blev personalen bättre och mer noggrann vid inskrivandet i loggböckerna. 

Det finns inte tillräckligt med underlag för 2008 då det bara har gått fem månader på 

detta år. 

 

Man har även uppfört två diagram på vardera sträng för att se fördelningen mellan 

maskinerna mer åskådligt. Dessa kan ses nedan. 
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Figur 4.7: Noteringar per kategori och år 06-08, sträng 1 

Figur 4.8: Noteringar per kategori och år 06-08, sträng 2 
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Under 2006 vållade kategorin ”status för driften” bekymmer. Vad som kan utläsas ur 

loggböckerna stannade kedjan i framför allt maskin 1 både under inkörning och 

utkörning. Vad detta berodde på framgick ej. Man har utifrån statusbedömningen valt att 

undersöka de två största problemen vilket resulterar i att titta närmare på vippbrygga och 

slakvajer. Att man inte väljer att undersöka driften är att den är så pass ospecificerad, det 

vill säga, det framkommer inte kring vilken maskin problemen uppstod vid. 

 

Kategorin starthuvuden hade tre noteringar. Två av dem var ren översyn, att huvuden 

borde renoveras. Den tredje noteringen var att det blev gjutavbrott på grund av att bulten 

som håller huvudet var krökt och det gick inte att få loss huvudet. 

 

Under 2007 var det ett antal noteringar på vippbryggan. Det som kan utläsas ur 

loggböckerna tyder på att det var problem med att värmeskydden ramlade ner på båda 

maskinernas rullar vilket ledde till gjutavbrott. Då det inte finns någon efterföljande 

statistik från 2008 kan man inte ännu se om problemen är utsorterade. 

 

Den kategori som hade flest noteringar efter vippbryggan var vajerkategorin.  Där var det 

slakvajer och urspårningar som stod för problemen.  

 

Under 2008, eller rättare sagt fram till maj 2008 har det varit en del bekymmer med 

slakvajer och urspårningar. Ett konstaterande kan göras att problemen från 2007 verkar 

kvarstå. 

 

Sammanfattningsvis av ovanstående kan sägas att de problem man fokuserat på framöver 

var slakvajer och vippbrygga(strålningsskydd), det vill säga, fokus på samma områden 

som på sträng 1.  
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4.4 Reservdelsinventering  
 

För att få reda på hur det såg ut med reservdelar på lagret genomfördes en 

reservdelsinventering. Tanken var att jämföra saldot som fanns i företagets databas med 

vad som faktiskt låg på hyllan.  

 

Förutom att enbart undersöka saldot gjordes också en koll på hur många artiklar som 

förbrukades förra året och hur många som har förbrukats under detta år för att se 

omsättningen på lagret. Man har dock inte kunnat gå längre tillbaka i tiden i databasen för 

att se hur omsättningen varit tidigare. 

  

Antalet lagerförda artiklar var ganska begränsat, långt färre än vad man trodde fanns. 

Typen av artiklar är mer eller mindre standardkomponenter. 

 

Här nedan presenteras resultatet i tabellform. Man kan se att saldot stämmer bra överens. 

Enda noteringen är att en hydraulcylinder, artikelnummer 7740461, saknas och man har 

ingen närmare uppgift om denna. 

 

 
Tabell 4.1: Reservdelsinventering 

Det råder ingen brist på delar. Avvikelserna från brytpunkterna är positiva och inte allt 

för stora. Brytpunkt är den mängd artiklar som minst ska finnas på hyllan innan en 

beställning görs. Samtliga delar förutom tätningssatsen såg ut att vara relativt nya så 

omsättningen är bra. 

 

Det gjordes även en koll på hur mycket av el-komponenterna som fanns men så gott som 

alla är beställningsartiklar hos leverantörer och finns därmed inte på lager på SSAB. Det 

som finns är en elmotor och denna sitter monterad på sträng 1 men används dock inte.  
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4.5 Mätningar och observationer 

4.5.1 Startkedjor 

 

Man har gjort tjockleksmätningar på samtliga kedjor för att få en bild av hur mycket 

slitaget har varit sen kedjorna togs i drift samt kartläggning av hur många länkar som var 

stela. Den mätutrustning som användes vid mätningen var ett skjutmått med mätvidd på 

550mm. 

 

Fördelen med mätdonet var att mätningen kunde göras på tvärsnittet över länkarna och på 

det sättet minskade mätfelen då man inte bara mätte ”på sidan” av länkarna. 

 

Vid kartläggning av stela länkar har man helt enkelt noterat vilka länkar som varit stela 

på respektive sida. 

  

Vidare kan man notera att 220-kedjan på sträng 1 har bytts 2003. De övriga kedjorna har 

man ingen uppgift om. 

I Bilaga 10.3.1–10.3.3 finns kartläggningen presenterad mer i detalj. 

 

I tabell 4.2 nedan presenteras observationen med avseende på stela/kärva länkar och 

medelslitage. 
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Västra sidan 220-kedjan, sträng 1 Östra sidan 

    Antal stela länkar 
  

Antal stela länkar 
14 

  
14 

    Medeltjocklek 
  

Medeltjocklek 
165,4 mm 

  
166,1 mm 

    Medelslitage 
  

Medelslitage 

4,6 mm 
  

3,9 mm 

    Proc. Slitage 
  

Proc. Slitage 
2,7 

  
2,3 

        
Västra sidan 220-kedjan, sträng 2 Östra sidan 

    Antal stela länkar 
  

Antal stela länkar 
16 

  
14 

    Medeltjocklek 
  

Medeltjocklek 
163,4 mm 

  
164,8 mm 

    Medelslitage 
  

Medelslitage 

6,6 mm 
  

5,2 mm 

    Proc. Slitage 
  

Proc. Slitage 
3,9 

  
3,1 

        
Västra sidan 290-kedjan, sträng 2 Östra sidan 

    Antal stela länkar  
  

Antal stela länkar 
7 och 11 kärva 

  
11 och 8 kärva 

    Medeltjocklek 
  

Medeltjocklek 
236,3 mm 

  
238,4 mm 

    Medelslitage 
  

Medelslitage 
5,7 mm 

  
3,6 mm 

    Proc. Slitage 
  

Proc. Slitage 
2,4 

  
1,5 

        
  

Tabell 4.2: Översikt på kedjeslitage 



Sida 31 av 74 

 

4.5.2 Felkällor/ problem kring mätning av länkar samt observation av stela länkar 

 

Miljön där mätningen utfördes var inte den mest önskvärda. Kedjorna är för det första i 

rörelse relativt mätningen, dock med låg hastighet, men detta försvårar ändå en bra 

mätning då man blir tidsbegränsad vid avläsningen samt ta bort mätdonet och sätta dit vid 

nästa länk. 

  

För det andra har man heller inte tid att rengöra länkarna ordentligt samt mätdonet mellan 

varje mätning. Detta kan också ge upphov till ett litet mätfel. Man uppskattar att mätfelet 

kan uppgå till omkring 0,5mm. 

 

Vidare har man mätt de ”yttre” länkarna (se bilaga 10.3.1–10.3.3) på samtliga kedjor på 

grund av att det är svårt att komma åt och mäta de inre.  

Tänkbart vore att göra mätningen då kedjorna befinner sig i viloläge i kedjemagasinet 

men då uppstår problem med att det är svårt att komma åt och mäta. Ur 

säkerhetssynpunkt är detta heller inte en bra lösning.  

 

Möjligheten att montera ut kedjorna ur kedjemagasinen och lägga på marken var inte 

heller tänkbart eftersom detta är mycket omfattande och tidskrävande. 

 

Noterbart är också att vissa länkar på 290-kedjan på sträng 2 har varit stela till en början 

men sedan vikt sig då de nått kedjemagasinet. Detta försvårar också en bra kartläggning 

av vilka som verkligen är stela eller inte. 

 

4.5.3 Startkedjehuvuden med tillhörande bakstycken 

 

En viktig del för startkedjorna är startkedjehuvudena. Dessa har vid gjutningen kontakt 

med ämnet, därmed är det viktigt att dessa inte är slitna. Det är framför allt sprickor som 

kan försämra resultaten vid gjutningen.   

 

När startkedjehuvudena blir slitna måste de renoveras. Slitaget kommer ifrån dåligt 

packat packskrot eller för snålt tilltaget packskrot. Detta kan leda till att ämnet smälter 

fast i huvudet och man måste skäras loss det, med omfattande slitage som följd.  

 

Vid tidpunkten för undersökningen fanns det 16 stycken startkedjehuvuden. Det låg tre 

vid respektive sträng och tio stycken på förvaring.  Av dem som låg på förvaringen var 

tre stycken till 290-kedjan. Dessutom finns ett antal olika bredder på huvudena beroende 

på vilket format som ska gjutas. 

 

När ett startkedjehuvud renoveras svetsas det och gängas om. Detta görs för tillfället på 

ett företag utanför SSAB då den interna verkstaden inte hinner med.  Enligt 

underhållsman skickas cirka ett startkedjehuvud i månaden men om vissa huvuden slits 

mer och renoveras tätare finns ingen statistik över, de är inte numrerade. Dock vore ett 

sådant uppföljningssystem önskvärt. 
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Bakstycket är den del som är kopplingen mellan startkedjehuvudet och kedjan. 

Kontroll gjordes för att kartlägga hur många bakstycken det fanns till startkedjehuvudena. 

 

Man noterade nio bakstycken vid tillfället då man tittade över antalet startkedjehuvuden. 

Tre vid respektive sträng och tre på förvaring. En fundering fanns också om att göra en 

individuppföljning av ett bakstycke och ett startkedjehuvud tillsammans.  

4.5.4 Rullar i kedjemagasin 

 

Under avstämningsmötena har synpunkter angående kedjemagasinets rullar tagits upp. 

Att dessa inte rullar som de ska och på så sätt ökar friktionen vid in- och utkörning av 

kedjan.  

 

En kontroll av dessa var besvärlig då det ligger en del föremål i vägen. På sträng 1 var det 

lättast då det bara var en uppsättning rullar som låg i vägen. 220-kedjan på sträng 2 låg 

lite besvärligt till då det förutom en uppsättning rullar också låg en till startkedja i vägen.  

Dock kunde 290-kedjans rullar kontrolleras. Kontrollen gjordes genom att helt enkelt titta 

på vilka som rullade eller ej, under en körning.  

 

I bilaga 10.4.1 finns en bild som presenterar statusen för rullarna på sträng 1(där 220-

kedjan löper) och i bilaga 10.4.2 finns en bild som presenterar statusen för rullarna på 

sträng 2, 290-kedjans magasin. 

 

Vad man kunde utläsa av detta var att rullarna närmast losskopplingen var mer ”slitna”. 

Detta beror förmodligen på att de utsätts för högre värme, smörjningen på dem försvinner 

och friktionen ökar. Dock trodde man att statusen skulle vara sämre än vad den faktiskt 

var. Rullarna en bit upp i magasinet såg dock ut att rulla bra. 

 

Statusen för rullarna i magasinet på sträng 1 kan brytas ner på följande sätt där okej = 

rullar, kärva = rullar till och från, stela = rullar inte alls. 

Västra sidan: 

9 rullar som var okej 

4 rullar som var kärva 

8 rullar som var stela 

 

Östra sidan: 

11 rullar som var okej 

4 rullar som var kärva 

6 rullar som var stela 

De fem sista rullarna i magasinet kom inte i kontakt med kedjan. 
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Statusen för rullarna i magasinet för 290-kedjan på sträng 2 kan brytas ner på följande 

sätt där okej = rullar, kärva = rullar till och från, stela = rullar inte alls. 

 

Västra sidan: 

15 rullar som var okej 

4 rullar som var kärva 

4 rullar som var stela 

 

Östra sidan: 

15 rullar som var okej 

2 rullar som var kärva 

6 rullar som var stela 

 

De tre sista rullarna i magasinet kom inte i kontakt med kedjan. 

 

En teori till att rullarna på den västra sidan i större utsträckning var stela eller kärvade 

kan vara att de utsätts för mer värme då de ligger närmare sträng 2.   

4.5.5 Strålningsskydd under respektive startkedjemagasin 

 

Under genomgången av loggböckerna har det uppkommit flera noteringar kring de 

strålningsskydd som sitter under vippbryggan. De kan ses som aktuella problem då det 

var flera noteringar i 2007 års logg.  

 

Dessa resultat som man fått ut ur loggböckerna diskuterades på ett avstämningsmöte där 

det också bestämdes att man skulle undersöka detta lite närmare. Ett möte genomfördes 

med två mekaniker där man diskuterade kring dessa strålningsskydd. 

 

Vad man kom fram till var att skyddet består av ett ramverk med plåtskivor liggandes 

över dem. Detta utsätts för mycket värme och ibland även slag från ämnena. Är 

drivverksskötaren ovaksam och kör ner vippbryggan för tidigt kan det hända att ämnet 

slår i skyddet.  Dessutom kyler vissa drivverksskötare skyddet med vatten, och detta leder 

till rostangrepp med försvagad konstruktion som följd. 

 

Vad man kunnat se är att strålningsskyddens skick är dåliga. De är rostangripna och deras 

funktion är satt ur spel då det är stora hål i de där värme kan passera igenom. 
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. 

         Figur 4.11: Strålningsskydd under vippbrygga sträng 1 

 

                Figur 4.12: Strålningsskydd under vippbrygga sträng 2 
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         Figur 4.13: Strålningsskydd under vippbrygga sträng 2 då det är nytt 

 

Skydden byts lite oftare vid sträng 2 vilket uppskattningsvis beror på att ämnen i 290-

format utvecklar mer värme. 

 

4.5.6 Värmeskydd under gångbron 

 

Man har också noterat att värmeskyddet under gångbron vid sträng 2 är dåligt. Betongen 

spricker med följden att det ramlar ner på ämnena. 

 

Värmeskyddet består av en betongtäckt stålplatta. Denna slits också på grund av 

värmestrålning med följd att teglet spricker och plåten ger vika. Vad man trodde var att 

hanteringen var en orsak till att teglet släpper. När gångbryggan plockas bort och läggs 

ner belastas teglet, som slits, men detta tros inte gälla enligt mekaniker som man pratat 

med. 

Vid bortplockningen belastas aldrig teglet, då konstruktionen på gångbryggan undviker 

det. Frågan är om det verkligen är så här 100 % av fallen, det finns alltid risk att teglet 

sätts ner på marken om den är ojämn.   

 

För att undersöka rutinerna kring omgjutningen av värmeskydden under gångbryggan 

hölls ett möte med personal från murarverkstaden. 

 

Strålningsskydden är likadana och det finns ingen uppföljning om något skydd slits mer 

än det andra, i varje fall inte på murarverkstaden. Det kommer in fyra till sex skydd om 
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året för omgjutning och proceduren är relativt enkel för murarna. Mer jobb är det för 

mekanikerna då skydden är i dåligt skick när de kommer. 

En hel renovering tar cirka en vecka och det är underhållsmännen som beställer 

renoveringen. 

 

Massan som används är en relativt enkel massa som är stabil men som släpper igenom 

ganska mycket värme. Förr användes en isolermassa. Den isolerade bort värmen bättre 

men gick desto sönder snabbare. Hållbarhet och värmemotstånd är två saker som 

motarbetar varandra, därmed blir det en kompromiss.  

 

Det stora problemet med dessa värmeskydd är att betongflaket är stort och att det rör sig 

av värmen med sprickbildning som följd.  

 

4.5.7 Reservelmotor på sträng 1 

 

Efter diskussion med elkonstruktör och områdesansvarig tekniker för stränggjutningen 

har man kommit fram till att elmotorn ska monteras ner från ställningen och lagerföras på 

det interna förrådet. Tanken är att denna inte ska bli påfrestad av miljön i onödan då den 

ändå inte är i drift.  
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4.5.8 Undersökning av nivåhållning 

 

Man har tittat i loggprogrammet  ”AspenTech” och jämfört gjutlängden och 

nivåhållningen i kokillen. Ett tydligt mönster är att när kedjan är inne i 

stränggjutningsmaskinen är nivåhållningen mindre stabil.  

 

I området nio till tolv meter kunde det komma större variationer på kokillnivån under 

cirka en halvmeters gjutning. Detta mönster har varit tydligt under lång tid och uppstår på 

båda 220-kedjorna men inte på 290-kedjan, åtminstone vad man kunnat se av de 

körningarna man har haft koll på när 220 respektive 290-kedjan varit i drift under 

projektets gång.  

Man har plockat ut bilder ur logg-programmet för att åskådliggöra detta fenomen.  

 

 

 
Figur 4.14: Nivåhållning ur Aspen Tech, sträng 1, 220-kedja, 2008-04-20 

 

Denna bild togs från en gjutning 2008-04-20 på sträng 1. Från cirka 12,5 meter och fram 

till 13 meter syns det att nivån varierar mer.  
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Figur 4.15: Nivåhållning ur Aspen Tech, sträng 2, 220-kedja, 2008-04-20 

 

Denna bild togs samma dag men på sträng 2. Samma fenomen här. Tilläggas bör att in-

zoomningen är olika, därav amplitudskillnaderna. 

För att se om fenomenet har funnits under längre tid har dessa bilder tagits ur 

programmet. 

 

 
Figur 4.16: Nivåhållning ur Aspen Tech, sträng 1, 220-kedja, 2006-05-03 

 

Denna togs från loggen 2006-05-03 på sträng 1. Vid denna gjutning kom variationerna 

något tidigare. 

 



Sida 39 av 74 

 

 

Figur 4.17: Nivåhållning ur Aspen Tech, sträng 2, 220-kedja, 2006-09-09 

 

Här på sträng 2, 2006-09-09. Samma fenomen här. 

 

Även 290-kedjan inspekterades hur den betedde sig under gjutning. 

 

 
Figur 4.18: Nivåhållning ur Aspen Tech, sträng 2, 290, 2008-04-11 
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Denna gjutning utfördes 2008-04-11 på sträng 2. Anledningen till att man kunde veta att 

det är just 290-kedjan är att mätningar på kedjan genomfördes under denna gjutning. Man 

kan se att det inte var några variationer i kokillnivån just på denna körning.  

 

För att se om dessa fenomen är återkommande har en rad gjutningar studerats under ett 

längre tidsspann från 2006 till 2008. Dessa har i princip sett ut motsvarande diagrammen 

ovan. Dock har man inte kunnat se vilken kedja som använts under gjutningarna vilket 

försvårar en djupare analys kring detta. 

 

Man har diskuterat nivåvariationerna med personal på gjutbryggan och bland annat en 

gjutledare bekräftade att fenomenet syns på gjutplan. Det uppkommer mellan nio och tolv 

meter in i gjutningarna och det kan ibland vara mellan 50-70mm(enligt loggboksnotering) 

i nivåvariation. Det var framför allt stora variationer när fullbredd göts. Problemen 

uppstår på 220-kedjorna på båda maskinerna men knappt alls på 290-kedjan. 

 

En tänkbar teori till att nivåhållningen har en ”peak” i början kan vara att kedjan stannar 

upp ett kort ögonblick och därmed blir nivån högre. Det kan bero på att en stel länk går in 

i ett drivverk, vilket gör att det går tyngre att dra igenom kedja. Det kan i sin tur leda till 

att de andra drivverken slirar. Detta skulle kunna vara en förklaring till nivåvariationerna. 

 

En annan mer rimlig teori kan vara att starthuvudet som är tjockare än kedjan går in i 

drivverk 1 och på det viset utgör en ”uppförsbacke” vilket gör att det kan bli lite trögare 

för kedjan att matas framåt. Detta kan då resultera i att nivån i kokillen kan öka ett kort 

ögonblick. 

Mätningar har gjorts på bågen och man har konstaterat att drivverk 1 kommer efter cirka 

12,85 gjutmeter. Detta belägger gruppens teori då starthuvudets position i drivverk 1 

sammanfaller med de ”peakar” som uppkommer på nivåhållningen i Aspen Tech, det vill 

säga omkring 12 meters gjutlängd. 
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Bilden visar var främre delen av kedjan befinner sig när rycken infaller, vid drivverk 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.19: Stränggjutningsmaskin i profil med del av kedja inlagd  

4.5.9 Observation av gränsläge för slakvajer 

 

Kontroll av slakvajerlarm på sträng 2 har gjorts och vad man hade erfarit sen tidigare 

löste inte slakvajerlarmet ut på sträng 2 vid de senaste slakvajerproblemen. Under en 

stoppdag kunde några enklare tester genomföras för att se om larmet verkligen fungerade 

som det skulle.  

 

Första kontrollen var att trycka ner larmbygeln för hand när kedjan låg i magasinet. 

Larmet löste ut som det skulle och det kom upp en varningsruta på drivverksskötarens 

datorskärm. 

 

Nästa test var att framtvinga att slakvajer uppstod under nedkörning av kedjan. Detta 

gjordes genom att drivverksskötaren körde ner kedjan till ett läge där den fastnade.  

Vajern fortsatte sen att gå en stund till dess att slakvajer uppstod. Det som var intressant 

här var att bygeln inte trycktes ner tillräckligt för att larmet skulle lösa ut trots att en stor 

del av vajern låg på bygeln. Man hade misstankar om detta kunde bero på att bygeln 

kärvade och först när man tryckte ner den för hand uppkom ett slakvajerlarm på 

datorskärmen. 

 

Det sista testet var att trycka ner bygeln för hand under tillbakakörning av kedjan för att 

se om larm uppstår och detta resulterade i att det uppkom ett larm på datorskärmen. 

Påpekas bör att just i ett sådant fall när man gjuter ut ett ämne och kör tillbaka kedjan till 

magasinet har slakvajer uppstått utan att man blivit varnad med ett larm. 

 

Man observerade också att vajern för 290-kedjan befinner sig 59 centimeter över bygeln 

jämfört med fyra centimeter över bygeln för vajer för 220-kedjan på sträng 2. 

Vajern på sträng 1 befinner sig nio centimeter ovanför bygeln. 

Mätningarna har gjorts med en talmeter då respektive vajer har varit stillastående. 

 

Sammanfattningsvis av dessa test var att en översyn av gränsläget måste göras så att man 

kan få larmen när slakvajer väl uppstår.  
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4.5.10 Mätning kring gränslägen för slakvajer och dess byglar 

 

Vid gruppens första kontroll av slakvajergränslägena upptäcktes det att vipparmarna 

skilde mellan sträng 1 och sträng 2. Vipparmen på sträng 2 var kortare än på sträng 1. 

Troligtvis har gränsläget på sträng 1 blivit bytt under senare tid och man har då monterat 

ett annat gränsläge enligt notering i loggbok 2001. 

 

Frågan man ställde sig var om det var flera skillnader mellan strängarna. Mätningar på 

vissa delar som bestämmer hur funktionen blir gjordes och resultat blev att det inte var 

några större skillnader, som ses i nedanstående tabeller och bilder. 

 

 
Figur 4.20: Slakvajergränsläget sträng 1 

 

Måttnr 1 2 3 

 Antal 
mm 150 345 85 

  

2 

1 
3 
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Figur 4.21: Slakvajergränsläget sträng 2 

 

Måttnr 1 1b 2 3 

 Antal 
mm 150 120 340 70 

 

Vad man kunde se på dessa mätningar var att mått 3 skilde sig 15 mm mellan strängarna. 

De andra var nästintill lika. Att vipparmen på gränsläget på sträng 2 är 15 mm kortare kan 

göra att den måste röra sig mer för att larmet ska utlösas. Detta kan vara en av orsakerna 

till just dessa problem. 

 

Med hjälp av en instrumenttekniker kontrollerades programkoden för dessa larm. Man 

frågade sig om det fanns några förreglingar i koden som gjorde att larmen inte löste ut 

men något sådant kunde inte hittas. Enligt programmeraren som ligger bakom denna 

programmering fanns inte några förreglingar. Larmet ska alltid komma fram. 

 

Efter detta kontrollerades gränslägena på plats. På sträng ett hördes ett klick ifrån givaren 

när det aktiverades. Detta gjorde den efter en relativt liten rörelse, vilket betyder att 

givaren i alla fall kan leverera ett larm när slakvajer uppstår. 

 

Man har även gjort en motsvarande koll på sträng 1. Detta resulterade i att slakvajerlarm 

utlöstes på bildskärmen hos drivverksskötaren i samtliga tre testfall. 

 

1 

1b

bb

b 

3 

2 
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5 Förbättringsförslag 

5.1 Förslag på rutiner kring startkedjemaskinerna 
 

Under arbetets gång har tankar florerat kring hur man kan förbättra underhållsrutinerna 

kring stränggjutningsmaskinerna i allmänhet och startkedjemaskinerna i synnerhet. Tre 

av förslagen går in under denna kategori. 

5.1.1 Loggböckerna 

 

När man tittade igenom loggböckerna kring maskinerna fann man att det fanns vissa 

brister.  Dels var det inte alltid beskrivet vilken av maskinerna noteringen gällde samt att 

noteringarna ofta var väldigt faktasnåla, därför kunde en förändring på dessa loggböcker 

vara lämplig att titta på. 

 

Man bör också föra in så många noteringar man kan. Tanken med detta är ändå att kunna 

få en indikation/bild på att vissa delar uppenbarar sig mer felaktigt än andra och på det 

sättet kan man då sätta in en åtgärd för vidare säker drift under en längre tid. 

 

I samband med ovanstående skulle man kunna ändra upplägget något så att loggböckerna 

blir mer presentativa. En tanke vore att man gör en kategorisering liknande den man gjort 

för att åskådliggöra var de största problemen ligger kring kedjemaskinerna. När det sedan 

skall göras en notering skall man kunna välja under vilken kategori noteringen gäller och 

på detta sätt kommer det generera en statistisk uppföljning med exempelvis ett 

stapeldiagram som bild. 

 

Man vet dock idag att det utarbetas en ny typ av loggbokföring som skall användas på 

hela företaget då man idag vill gå ifrån excel-format. 

 

5.1.2 Förebyggande underhållslista 

 

Under intervjuer med berörd personal har det framkommit att det finns en FU-lista kring 

kedjemaskinerna, men att den är gammal och krånglig att följa. Den kan återfinnas i 

företagets databas. Detta har lett till att den inte används. Den gamla listan byggde på att 

man skulle okulärbesikta maskinerna. Detta har gruppen tagit tillvara på när de tagit fram 

en ny lista. Listan finns i bilaga 10.5 och den är ett förslag på hur man skulle kunna 

utforma en FU-lista kring just kedjemaskineriet.  

 

Förslaget grundar sig på undersökningar man gjort under arbetets gång. Genom att ha 

kontrollerat var de största problemen tycks vara har listan utformats efter det. Listan 

bygger på att man ska kontrollera funktion, slitage och läckage. En del av kontrollerna 

bör göras under drift. 
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Man kan se detta dokument som en grund för ronderingen, och hittas andra fel ska dessa 

också noteras. 

Lämpliga intervall för dessa kontroller vore en gång i veckan. Lämpligtvis under torsdags 

dygnet vilket gör det möjligt att få fram komponenter till tisdagsstoppen.    

5.1.3 Rutiner kring startkedjehuvuden 

 

Att införa nya rutiner kring uppföljningen av startkedjehuvudena anser man borde behöva 

göras. Som det ser ut idag finns det inte någon uppföljning kring statusen för dessa 

huvuden. I samråd med underhållsman har man diskuterat förslag på en uppföljning så att 

man kan ha en bra statistisk bild av startkedjehuvuden. Önskemålet var också att det 

skulle vara ett enkelt sätt att göra uppföljningen på. 

 

Man har därför upprättat ett Exceldokument där man kan få en statistisk uppföljning som 

presenteras i ett diagram där man kan avläsa vilket startkedjehuvud som har reparerats 

flest gånger och hur många gjutresor det gått. Tanken är också att bakstyckena ska paras 

ihop med ett startkedjehuvud så att dessa blir som en individ för att minska passfel om 

man byter mellan olika sorter. Individuppföljningen blir därmed väldigt lätt att följa 

enligt diagrammet. Just diagrammet nedan utgör ett exempel på hur ifyllnaden kan 

presenteras. 

Figur 5.1: Statistikuppföljning av startkedjehuvuden 
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5.2  Konceptförslag kring kedjemaskinerna 

5.2.1 Förbättrad funktion för slakvajer 

 

En brist på slakvajerfunktionen upptäcktes när man skulle testa slakvajerlarmet på sträng 

2 då detta problem har uppenbarat sig flest gånger enligt statusbedömningen. 

Man har på grund av detta utarbetat några olika koncept för att hitta den bästa lösningen 

på problemet. Koncepten är följande… 

 

Koncept ett: Smörjning 

 

Konceptet innebär att smörja dagens lösning så att friktionskraften övervinns då man har 

konstaterat med observation att det kärvar väldigt mycket, speciellt på sträng 2. 

Bygelhållarna på sträng 2 sitter också lite tätare an mot röret, och därmed ökar behovet av 

smörjning ytterligare. 

På sträng 1 är inte problemet med hållarna lika stor, men smörjningen kan ändå vara 

nödvändig.  

 

Koncept två: Montering av lager på axel 

 

Innebär att montera lager på axeln. Man kan med detta koncept minska friktionen utan att 

för den skull riskera att falsklarm uppkommer. Dock kan detta koncept medföra ett 

omfattande ingrepp. Det kräver att dagens bygel skärs loss och en tillämpande 

konstruktion byggs till. Tänkbart är att bygga in lagerbockar som är skyddade från den 

omgivande aggressiva miljön. Konceptet blir också relativt underhållsfritt. 

 

Koncept tre: Justering av vipparmar 

 

Detta är ett koncept som inte kräver något större ingrepp. Vid kontroll av vipparmarna på 

givarna var dessa inte lika långa på sträng 1 och 2, dock behöver inte längden spela  

någon större roll utan endast en justering behöver göras. 

 I dagens situation trycktes bygeln på sträng 2 inte ner tillräckligt vid slakvajer vilket man 

fick konstaterat vid försökstestet. 

 

Koncept fyra: Omplacering av gränslägen 

 

Detta koncept innebär att man placerar gränslägena uppe vid elmotorerna för någorlunda 

bättre miljö. Dock skulle man kunna införa ytterligare ett gränsläge på sträng 2 så att det 

finns ett gränsläge var för vardera vajer. 

Möjligen skulle man kunna behöva andra givare då vajern inte svajar lika mycket uppe 

vid elmotorerna som vid dagens position. 

 

För att jämföra koncepten med varandra har en konstruktionsmetodik använts. Man 

jämförde de olika koncepten mot varandra utifrån ett antal kriterier som man ansåg vara 

viktiga att beakta vid framtagandet. Dagens konstruktionslösning användes som 

jämförelse. 
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Kriterierna var: 

 

 Driftstabilitet: Förmåga att upprätthålla driften, till exempel övervinna friktion och 

undvika kärvhet. 

 Underhållsbehov: Uppskattad mängd service och underhåll som krävs för att upprätthålla 

driften. 

 Tillverkning: Uppskattad mängd arbete som krävs för att tillverka konceptet. Här ingår 

också konstruktionsarbetet. 

 Montering: Uppskattad mängd arbete som krävs för att montera konceptet. 

 Kostnadsaspekt: Uppskattad kostnad för att införa det nya konceptet. Inkluderar 

kostnader för tillverkning, anskaffning av material, samt stilleståndskostnader. 

 

       1 2  3 4  

Kriterier Betydelse 
Dagens 
lösning 

Smörjning på 
dagens lösning Införa lager 

Justering av 
vipparm 

Omplacering 
av gränsläge 

              

Driftsstabilitet 20 0 + + + + 

              

Underhållsbehov 10 0 - 0 0 0 

              

Tillverkning 3 0 0 - 0 - 

              

Montering 2 0 0 - 0 - 

              

Kostnadsaspekt 15 0 0 - 0 - 

              

Total +     1 1 1 1 

Total -     1 3 0 3 

Totalt +/-     0 -2 +1 -2 

Viktad summa 50 0  10 0 20 0 
Tabell 5.1: Beslutsmatris för konceptgenerering 

 

Efter jämförelsen i beslutsmatrisen ser man att koncept tre och koncept ett är de vinnande 

koncepten. 

Dock vore en omkonstruktion med koncept två och koncept fyra tillsammans den bästa 

lösningen på lång sikt. 
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5.2.2 Undvikande av stela länkar 

 

Vad man sett efter att ha mätt samtliga startkedjor är att dess länkar varit stela. Detta 

kommer av att kedjorna utsätts för höga tryck i drivverken.  

 

Dagens konstruktion ger inte materialet någonstans att ta vägen i länken med resultat att 

materialet i kedjan låser länkarna. Detta kan illustreras i figuren nedan. 

 

 

 

 

Figur 5.2: Skiss på valsningen  

 

Figuren är något överdriven, men principen är den att material från den motstående 

länken pressas över den andra länken. Detta ger med stor sannolikhet i det långa loppet 

till stela länkar. 

 

För att slippa detta skulle man kunna fasa eller runda av kanterna något på kedjan med 

fördelen att materialet har någonstans att ta vägen, åtminstone en längre tidsperiod än 

tidigare.  

 

Förslag på åtgärder ses i figuren nedan. 
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Skisserna nedan illustrerar kedjans länkuppbyggnad, sedd framifrån i gjutriktningen. Två 

skisser illustrerar olika lösningar och den första utgör dagens konstruktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Figur 5.3: Konceptförslag på kedjekonstruktion 

 

Bilden högst upp visar dagens konstruktion. En hel länk i kedjan består av två sådana här 

länkar. Det man vill visa är att länkarna idag har en väldigt liten avfasning som leder till 

att det valsade materialet inte har någonstans att ta vägen. 

 

Bilden i mitten visar ett förslag på hur detta kan undvikas. Fasas hörnen förslagsvis lite 

mer skapas utrymme för materialet att röra på sig någonstans. Dock uppstår en 

areaminskning och trycket på kedjan kan bli större.  

 

Areaminskning blir det också i nedersta bilden, dock kan det finnas fördel att med 

rundade hörn växer kontaktarean mot drivverken snabbare än vid fasade hörn. Motståndet 

mot valsning kan bli bättre, även om det finns mindre plats för det valsade materialet. 

 

  

Dagens konstruktion 

Koncept ett: Avfasning 

Koncept två: Radie 
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6 Slutsats/diskussion 
 

Utifrån genomgången och sammanställningen av loggböckerna och kompletterande 

intervjuer/möten kan man konstatera att de största problemen man har haft var med 

slakvajer och strålningsskydden under vippbryggorna.   

 

Vid avläsning av diagrammen kring problem med respektive sträng får man vara lite 

försiktig. Det kan vara så att dokumentationen har blivit bättre kring de problem som 

uppkommit och därmed kan man få en annan statistisk bild av dessa. Dock 

överensstämmer slakvajerproblemet väl med vad drivverksskötarna har påpekat. 

 

Efter att ha genomgått reservdelsinventeringen kan man konstatera att det rör sig om 

standardkomponenter samt delar som specialbeställs efter ritning. Man kan inte heller se 

att reservdelshållningen behöver förändras utifrån det behov som finns. Man kan dock 

påpeka att vissa komponenter kan användas även på andra områden inom SSAB. 

 

När det gäller de stela länkarna på respektive kedja har man en första teori om att orsaken 

kan vara att dessa länkar aldrig ”motioneras”, det vill säga att de aldrig går in i ”bågen” 

och på det sättet böjs de aldrig med stelhet som följd. 

 

En andra bidragande orsak kan bero på nedvalsning av kedjorna. När kedjorna 

transporteras genom hela stränggjutningsprocessen utsätts de för en nedvalsning vilket 

man kan konstatera utifrån de slitagemätningar man gjort. Följden av denna blir att 

material ”flyter” sinsemellan länkarna och ”svetsar” i varandra med stelhet som följd. 

 

En tredje bidragande orsak till de stela länkarna tros bero på att den smörjolja man 

använder koksar igen i länkaget på grund av den höga värmen. Följden blir då att 

smörjningen blir främst verksam då kedjan är kall, alternativt då den körs upp inför en 

gjutning. Någon annan smörjning är inte tänkbar då det inte är smörjmedlet i sig som är 

problemet utan värmen. 

 

Den teori man har haft i samtal med handledaren kring de ryck som uppkommer efter 

cirka 12 meters gjutning på båda 220-kedjorna kan möjligtvis kopplas till 

startkedjehuvudenas passage genom drivverk 1. Då rycken uppkommer går 

startkedjehuvudet genom drivverket. Man tror att på grund av slitaget på kedjan blir 

motståndet högre och kedjan ”saktar” in för ett kort ögonblick med ökande kokillnivå 

som följd. 

 

Man tycker att det borde synas liknande variationer vid varje drivverk, men tankarna går 

mot att ämnets tyngd och det faktum att det skjuts på av drivverken gör att det inte blir 

några synbara variationer. Utan att ha gjort något konkret konceptförslag så skulle man 

åtminstone kunna tänka sig att nivån mellan starthuvudet och själva kedjan blev mindre 

så det inte blir en abrupt uppförsbacke för drivverk 1. 

Förslag på att minska trycket på drivverk 1 har kommit upp, men det skulle inte fungera 

då risken för slirning blir stor. 
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När det gäller slakvajerproblematiken har man under projektets gång genomfört koncept 

ett och koncept tre. Med hjälp av drivverksskötare har man kunnat testköra kedjan på 

sådant sätt att slakvajer erhålles och ett slakvajerlarm kommer upp på bildskärmen. 

Denna åtgärd var ämnat främst på sträng 2 då problemen varit störst där. Dock har 

samma procedur genomförts på sträng 1 för att säkerställa dess funktion också, vilket har 

fungerat bra. 

 

Det som är önskvärt sedan är att man kan genomföra koncept två och koncept fyra för att 

säkerställa driften på lång sikt samt slippa täta underhåll som man får göra med dagens 

lösning. 

I samråd med tekniker har man också diskuterat om att placera om slakvajergränsläget 

från dagens position till att placera det vid elmotorerna. Syftet är främst att få en bättre 

miljö för dessa samt bättre driftsstabilitet. 

Speciellt blir detta bättre på sträng 2 då vajrarna idag ligger på olika höjd från bygeln. 

 

Det andra problemet man tittat på, det vill säga strålningsskydden under vippbryggan, har 

man kunnat konstatera att det är främst byte av dessa som måste ske oftare så att 

funktionen inte blir eftersatt. Konstruktionerna i sig är inte dåliga, problemet ligger 

främst kring den miljö dessa befinner sig i och det blir då svårt att göra några konkreta 

konstruktionsändringar för att förbättra funktionen. 

 

Avslutningsvis kan man också påpeka att de olika problemen som uppkommit har ej varit 

så frekventa och produktionen har kunnat fortgå relativt bra ändå. Dock ska man ha i 

åtanke att om dessa fel uppstår kan det få stora kostnader som följd i form av 

produktionsbortfall. 

 

Att produktionen kan fortgå på det sättet det gör har lite bidrag utav de 

”handpåläggningar” som drivverksskötarna får göra ibland. Detta kan dock orsaka 

problem ifall nya drivverksskötare ska utbildas och dessa inte vet hur man ska gå tillväga 

med dessa ”handpåläggningar”. Önskvärt vore att istället åtgärda dessa 

”handpåläggningar”. 
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7 Fortsatt arbete 
 

Under denna rubrik poängteras saker som man ej har haft tid att undersöka noggrannare 

men som kan vara värt att nämna samt delar som ligger utanför avgränsningen för arbetet. 

 

Det första som kan sägas är att de övriga ”problemen” som finns kring strängarna ej har 

undersökts djupare, utan man har helt enkelt koncentrerat sig på de två mest frekvent 

förekommande. 

 

När det gäller orsaken till slakvajerproblemen har man inte kunnat fördjupa sig inom 

detta område på grund av dess komplexitet. En grundlig analys bör göras för att 

säkerställa dess orsak. Det man kan konstatera är att felet inte ligger i att elmotorerna 

stannat eftersom detta skulle ge en indikation i ställverken och dessutom måste dessa 

omstartas, detta har alltså inte hänt vad man hittills vet. 

En tänkbar orsak kan möjligtvis ligga i att friktion uppkommer i transmission och/eller 

bromslyftaren som förhindrar att vajerspelet ska hinna med att köra tillbaka vajern. 

 

Vidare kan man nämna att luftgenomströmningen omkring maskinerna har blivit sämre 

sedan de nya diffussionsugnarna kommit till. Detta har lett till, vad drivverksskötarna 

uppfattar, en högre lufttemperatur. 

 

De nivåvariationer som man sett på båda strängarna är också något man inte har fördjupat 

sig i. Vad man hunnit med är att diskutera med en utvecklingsingenjör om att några 

genombrott ej förekommit vid dessa gjutlängder där rycken uppkommer, dock 

diskuterades att detta möjligtvis kunde bidra till ytsprickor som får som följd sämre 

ytkvalité. 

 

Tittar man på slitaget på respektive kedja har man upptäckt att slitaget är störst på den 

västra sidan på samtliga kedjor. Man har inte kunnat kartlägga orsaken till detta utan 

enbart ett konstaterande kan göras. En sådan utredning behöver göras noggrant och man 

bör då titta på hur tryckfördelningen ser ut på respektive sida. I dagsläget kan man inte 

kontrollera trycket på vardera sidan. 
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8 Källförteckning 

8.1 Tryckta källor 
 

 Elloggbok 1999-2004 

 Instrumentboken 1999-2004 

 Strängloggbok 2001-framåt 

 Maskinskötarloggbok 2005-framåt 

 

Gjutteknik Stränggjutning, intern dokumentation på SSAB Oxelösund 

 

Systemdokumentation strängen, intern dokumentation på SSAB Oxelösund 

 

Introduktion för nyanställda på Stålverket, omarbetad och utökad upplaga.  

Utgiven februari 2007, Oxelösund 

 

David G. Ullman ”The Mechanical Design Process” 3:e utgåvan McGraw-Hill 

 2003 Oregon, USA 

 

 

8.2 Muntliga källor 
 
 Drivverksskötare 

 Maskinskötare  

 Underhållsmän 

 Systemtekniker 

 Automationstekniker 

 Eltekniker 

 Datatekniker 

 Processtekniker 

 Murarpersonal 

 Smörjningspersonal 

 Konstruktör 
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9 Figur och tabellförteckning 
 

Figur 2.1: Produktionsflödet, http://steelnet.oxelosund.ssab.net/Nyheter/-

Sidor/En%20ny%20Powerpointpresentation%20av% Hämtad 2008-03-25 

Figur 2.2: Stränggjutningsmaskin i profil 

Figur 2.3: Startkedjemaskineri 

Figur 3.1: Gränslägesplacering 

Figur 4.1: Noteringar per år 

Figur 4.2: Noteringar per kategori 

Figur 4.3: Noteringar per kategori och år för båda strängarna 

Figur 4.4: Noteringar per kategori och år sträng 1 

Figur 4.5: Noteringar per kategori och år sträng 2 

Figur 4.6: Noteringar per kategori och år 06-08, båda strängarna 

Figur 4.7: Noteringar per kategori och år 06-08, sträng 1 

Figur 4.8: Noteringar per kategori och år 06-08, sträng 2 

Tabell 4.1: Reservdelsinventering 

Tabell 4.2: Översikt på kedjeslitage 

Figur 4.11: Strålningsskydd under vippbrygga 1 

Figur 4.12: Strålningsskydd under vippbrygga 2 

Figur 4.13: Strålningsskydd under vippbrygga 2 då det är nytt 

Figur 4.14: Nivåhållning ur Aspen Tech, sträng 1, 220 kedja, 2008-04-20 

Figur 4.15: Nivåhållning ur Aspen Tech, sträng 2, 220 kedja, 2008-04-20 

Figur 4.16: Nivåhållning ur Aspen Tech, sträng 1, 220 kedja, 2006-05-03 

Figur 4.17: Nivåhållning ur Aspen Tech, sträng 2, 220 kedja, 2006-09-09 

Figur 4.18: Nivåhållning ur Aspen Tech, sträng 2, 290, 2008-04-11 

Figur 4.19: Stränggjutningsmaskin i profil med del av kedja inlagd  

Figur 4.20: Slakvajergränsläget sträng 1 

Figur 4.21: Slakvajergränsläget sträng 2 

Tabell 5.1: Beslutsmatris för konceptgenerering 

Figur 5.1: Statistikuppföljning av startkedjehuvuden 

Figur 5.2: Skiss på valsningen  

http://steelnet.oxelosund.ssab.net/Nyheter/-Sidor/En%20ny%20Powerpointpresentation%20av%25
http://steelnet.oxelosund.ssab.net/Nyheter/-Sidor/En%20ny%20Powerpointpresentation%20av%25
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Figur 5.3: Konceptförslag på kedjekonstruktion 

Figur 9.1: Översikt kedjeslitage sträng 1, 220 kedja 

Figur 9.2: Översikt kedjeslitage sträng 2, 220 kedja 

Figur 9.3: Översikt kedjeslitage sträng 2, 290 kedja  

Figur 9.4: Översikt av rullar i kedjemagasin, sträng 1, 220 kedja 

Figur 9.5: Översikt av rullar i kedjemagasin, sträng 2, 290 kedja  
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10 Bilagor 

10.1 Sammanställning av loggböcker 
 

2008 

Problem med drift 

02-06: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (T J), samma larm kom vid start 

efter 1.3 meter då stannade maskinen.  Det är fortfarande problem vid 

uppkörning str1. Får larm info med text, gränsläge ej uppnådd. OBS Peter 

fyllt olja i bromslyftare det var dåligt, vet ej om fel kvarstår. 

Problem med gränslägen 

Justering 

02-12: 290 vajer fick ställa om gränsläget lite så dom kunde lossa huvudet. Ställde 

tillbaks det efter till gamla inställningen. Strul vid inkörning, troligt 

handhavande fel 

Byte 

03-04: Byte grl bromslyftare startkedjan str1 

Problem med vajern  

Brott 

03-24: Vajern har hoppat av på startkedjan str2 pga. trassel, inga larm förekom. 

Byte 

03-24: byte av vajer str 2 startkedja 

Slakvajer 

03-31: Slakvajer förekom str2, inga larm. Problem med gränslägen? 

Problem med starthuvud 

03-17: Borttagning av runddragen bult på gjuthuvud. 

 

 

2007 

Problem med Rullar 

02-09: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (T J) drivande rulle rullbana sträng 

2 rullar inte. Den löser ur hela tiden skift el har kollat, hittar inget. 

03-13: Andra rullen i Kedjemagasinet str2 trasig, lagerhaveri på båda sidorna. Bör 

bytas vid tillfälle.(Planering)  

Problem med vippbryggan 

Strul med strålningsskyddet 

02-14: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (T J). Strålningsskyddet under 

vippbryggan str 1 har rasat. 

09-06: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (T J). Västra kättingen på 

skyddsplåten som sitter under vippbryggan str1 är av. 

09-12: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (T J) svetsat värmeskydd str2 

10-02: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (T J)värmeskyddet under 

vippbryggan ramlade ner efter losskoppling . Med avbruten gjutning som 

följd. Ny nu åter på plats str2 
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12-08: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (T J) str 1 Skyddsplåten under 

vippbryggan håller på att falla ner på rullbanan. (skyddsbeställning) 

Byte 

07-16: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (T J), låsbygeln till vippbryggan 

str1 behöver smörjas upp så den faller i ordentligt 

11-26: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (T J) byta kabel, givare vippbrygga 

uppe nere str 1. 

Problem med hydrauliken 
03-01: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (T J). Bytt hydraulslang till 

cylinder vippbrygga str 2. 

Problem med driften 

03-05: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (T J), Str1 stannade innan 

losskoppling, vi fick gå in med högtryck och lastdelning ifrån. 

03-23: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (T J) Massor av larm: 

startkedjemotor 1 omriktarvarning str 1. El hitta inget fel. Vi har mycket 

slirningslarm på sträng1. Dags att ta tag i detta. Vi kan ej köra så här, det 

slutar med haveri tillslut. Detta är en teknikerfråga. 

10-26: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (T J) str 1 det verkar som kedjan 

går ca 1 m högre upp än vad som vad den brukar när uppkörningen är klar 

Problem med gränslägen 

Justering 

03-13: Glöm ej att kolla 220 kedjan så att spindelgränsläget för vajern inte är 

feljusterat (går upp i kokill eller för långt upp i kedjemagasinet) pga. 

vajerbytet. 

Problem med vajern 

Slakvajer 

03-14: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (T J) Efter losskopplingen på str2 

(charge 40839) blev det slakvajer. Det förekom INGA LARM som varnade 

för detta. Var tog mina ljud- och ljuslarm vägen?  

04-01: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (T J) Vid start av charge 41322 

fick Mats slakvajer. Försökte med alla möjliga knep utan framgång. Hör av 

mig. 

Urspårning 

07-05: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (T J) Vid losskoppling kl 06:00 

uppmärksammades att vajern spårat ur vid "topphjulet". Åtgärdades under 

gjutning. Risk för upprepning, den knöliga vajern behöver nog bytas.  

09-03: Vajerurspårning startkedja str 1 

09-08: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (T J)Problem med startkedjan str1 

spårade ur vid vajertrumman uppkörning, rep ca 60 min. 

 

 

 

Problem med losskopplingsrullen 

03-19: Haveri på losskopplingsrullen str 1 Mek. har lagat provisoriskt, vattenröret 

till lagerkylningen sönderslitet har satt dit en slang. Men det behöver ses 

över när man byter lagerbocken. 
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05-15: Stopp i losskopplingsrullens lagerkylning v sid str2 

 

Problem med starthuvuden 

03-28: Startkedjor, 290 skallen behöver fräsas ur mera runt om med detta ingrepp 

så kommer det att gå fortare att packa. 

08-05: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (T J) översyn starthuvuden 

kompl.tätningar samt bytt & smort nödsprintar.st1 & 2 

 

Problem med pulsgivare 

09-30: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (T J) PG 2 strular på str 1 . 

 

 

2006 

Problem med vajer 

Byte 

02-11: Bytt startkedjevajer str2 

Problem med gränslägen 

03-18: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (LÅ). Problem vid inkörning str 2. 

Pga. slakkedja stannar kedjan innan övre gränsläget nås . Har hänt 2 ggr. 

Problem med Starthuvud 

Översyn 

04-02: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (LÅ)lagning av gjuthuvuden 

10-13: Startkedjor, ytterplattorna till starthuvudena behöver planslipas 

 

Gjutavbrott 

06-26: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (LÅ). Gjutavbrott pga. starthuvudet 

satt fast. Ena sprinten till huvudet var krökt och var näst intill omöjlig att få 

bort. 

Problem med rullar 

04-03: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (LÅ) Översyn av rullar i 

kedjemagasin måste göras, kedjan slutar snart falla ner av sig själv, vid 

inkörning. 

Problem med driften 

07-14: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (LÅ) Fick problem vid 

uppkörningen av startkedjan på str1. Fick kalla på skift-el som trodde att det 

hade att göra med omriktaren på startkedjan.  

08-20: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (LÅ) strängen stannar vid 

utkörning på str1 VARJE GÅNG! 

08-30: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (LÅ)utkörningen på str1 stannade 

flera ggr. Fick köra högtryck och lastdelning från. 

11-29: Kedjan stannade ej i toppläge så gjutledaren stoppa med nödstoppen str2, 

det har hänt ett flertal gånger! 

 

Problem med Hydrauliken 

10-24: BYTT LOSSKOPLINGS-CYL STR1. 

Problem med losskopplingsrullen 
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05-31: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (LÅ). Losskopplingsrullen str 1 

fastnade i uppkört läge, fick köras ned med gränsläget. Nära haveri. 

11-13: Stopp i kylningen, losskopplingsrullen str2 

 

 

2005 

Problem med vippbryggan 

02-11: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (LÅ) vippbrygga gick ej upp efter 

 losskopplingen. 

02-19: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (LÅ) s-2 bryggan sjunker då och då 

en meter ner. 

Problem med mäthjul 

05-11: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (LÅ) s-2 mäthjulet är trasigt. 

Problem med losskopplingsrulle 

08-29: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (LÅ) losskopplingsrulle lyfter ej 

Kylning 

10-24: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (LÅ) kylning losskopplingsrulle 

sträng 2 åtgärdad av skiftmek.  

Gränsläge 

08-12: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (LÅ)byte gränsläge 

losskopplinsrulle nedre str2 

Givare 

08-17:  Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (LÅ). Får larm efter losskoppling 

att synkpulsgivare ej fungerar på sträng 1. 

Problem med vajern 

Brott 

08-26: Startkedjor, kedjemagasin, vajerbrott str1 

09-14: vajerbrott startkedja str 1 kl 03.00, ingen ny vajer finns på förråd.  

10-21: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (LÅ) Vajerbrott sträng 1 

Problem med drift 

08-26:  Startkedjor, Efter vajerbytet stannar huvudet en bit uppe i böjzon str1 

09-03: Spalltmätning ej utförd. Startkedjan gick ej att starta tillsammans med 

drivverken 

10-24: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (LÅ) sträng 1 stannade efter 26 

meter ch 30312 

10-25: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (LÅ) efter krypkörning upp i kokill 

fortsatte drv3 å 4 gå uppåt nära vajer av 

10-26: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (LÅ). Sträng 1 stannade efter 20 

meters gjutning fick lägga i högtryck och slå ifrån lastdelningen så rullade 

maskinen igång igen. (charge 30336 t-sort 256) 

11-23: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (LÅ). Det är väldigt struligt att få 

in kedjan på str 1 pga. drivverk 5 går isär. 

 

2004 

Problem med mäthjul 

01-18: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (LÅ), mäthjul str1 trasigt 
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12-15: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (LÅ)mäthjul funkar efter 

pulsgivarbyte 

Problem med hydrauliken 

Byte 

01-27: byte hydraulslang kedjemagasin, STR  1  

03-17: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (LÅ) byte hydraulslang 

Problem med rullar 

02-23: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (LÅ) återställt hjälprullarna 

driverkskur 1 

Problem med vippbryggan 

05-02: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (LÅ) strålningsskydd lagat str1  

11-20: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (LÅ) byte cylinder vippbrygga 1 

 Kontroll av gränslägen på vippbrygga, str1.  

Problem med losskopplingsrullen 

06-04: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (LÅ) kollat losskoppkingsrullen 

gick trögt neråt 

Problem med pulsgivare 

Byte 

07-22: Byte av pulsgivare str2 

09-07: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (LÅ). Byte synkpulsgivare sträng 2  

Problem med drift 

07-15: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (LÅ) Går ej att köra upp kedjan i 

kokill felsök pågår str1. 

10-25: huvudet har fastnat ett flertal ggr vid losskoppling str1,högtryck går i för 

tidigt? 

12-02: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (LÅ) Kraftig ryckning i kedjan 

efter ca 10 m gjutning sträng 2 enligt drivverksskötaren. Den kanske 

behöver lite smörjning och översyn. 

Övrigt 

05-09: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (LÅ) Nutt slang till mutterdragare 

str 2 Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (LÅ) Rengörning filter 

hydraultank startkedja str 2 

 

 

 

2003 

Problem med losskopplingsrulle 

Gränsläge 

01-04: Justering av losskopplingsrulle, gränsläge str2. 

01-15: Justering av toppgränsläge str2. 

06-26   Losskopplingsrulle str1 sjunker väldigt sakta. 

Gränsläge bytt. 

08-23: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (LÅ)rep av gränsläge till 

losskopplingsrulle str2 
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08-28: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (LÅ) losskopplingsrulle str2 går ej 

upp tillräckligt. El kollat, justerat gränsläget 

Läckage 

09-18:  Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (LÅ) losskopplingsrullen str1 

väster cylinder läcker olja 

10-27: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (LÅ), losskopplingsrullen tappar 

trycket i upplägget. 

Problem med drift 

04-01   STR2 Kraftiga ryckningar i strängen 50-70 mm mellan 9-12 meter. Slutar 

när strängen kommer in i driverk 1. Så kraftiga ryck att det syns på 

startkedjevajern. 

Problem med hydrauliken 

08-20  byte av 1st bovexkoppling på hydraulpumpen på startkedjehydrauliken 

09-10   Fu runda.  Startkedjehydrauliken är fortfarande väldigt smutsig och läcker 

olja. Stor brandfara. 

Problem med vippbrygga 

09-15: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (LÅ) svetsat fast strålningsskyddet 

12-27:  Str2.när man kör ner vippbryggan gör den ett jätteryck. 

Problem med vajern 

10-05: Startkedjor, str 2 vajer släppt från kedja  

monterat bult startkedja str2 

Byte 

12-30: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (LÅ) byte startvajer str2 . 

 

 

2002 

Problem med losskopplingsrullen 

12-26: losskopplingsrullen str1,fastnade vid losskoppling chnr 74129,bör kollas 

innan  

start igen 

Lager 

12-27: Losskopplingsrullen str1, lagerhaveri. 

Gränsläge 

01-03: Justerat gränsläge losskopplingsrulle, uppe, str1 

04-30: Justerat gränsläge losskopplingsrulle str1. 

08-05: Justerat gränsläge losskopplingsrulle uppe, str2 

08-09: Fels. Mätrulle Str. 2, kabel till gränsläge lossliten 

Problem med vippbrygga 

08-18:  strålningsskydd vippbrygga s2 rasade ner, uppsvetsat igen 

08-20: vippbrygga str2 med 290 kedja hydraulik, bryggan sjunker ett par dm efter 

att man har stannat. 

Problem med mäthjul 

11-09: Mät hjul kärvar när det ska ned str 2  

Problem med vajer 

11-10: Vajer kedja str1 knölig 

Problem med hydraulik 
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11-20: losskoppling (LÅ)hyd cyl läcker västsid str1 

Problem med pulsgivare 

Byte 

11-28: Startkedjor, kedjemagasin, losskoppling (LÅ)Byte synkpulsgivare str 1 

Problem med gränsläge 

Justering 

12-19: Justerat gränsläge, str2 

 

 

2001 

Problem med gränsläge 

Byte 

01-02: Just. gränsläge startkedja Sträng 1 

03-02: Byte gränsläge slaklina startkedja sträng 1 

03-13: Byte synkgrl. str2.220-kedja 

10-03: Fels. losskopplingsrulle Str.2, byte gränslägen, det övre blir aldrig påverkat 

armen är för kort 

Problem med vajer 

Byte 

12-18:  vajerbyte startkedja+kollat grl för slakvajer 

12-25: Byte av vajer till startkedja S2 ingen ny wire fans på förrådet varför? 

lyckades hitta en som var liknande med artikel nr. 0527210 det bör kanske 

kollas var denna hör hemma så att inte någon annan kommer att sakna den. 

Urspårning 

05-22: Fels startkedja högtryck vajerurspårning 

Övrigt 

09-21: Termostat+Sarkofillter bytt. Hela startkedjehydraulanläggningen bör 

rengöras från olja+damm (BRANFARA) 

 

Problem med losskopplingsrullen 

12-20: Diverse arbeten över, under &runtomkring losskopplingshaveriet Str 1. 

 

2000 

Problem med hydraulik 

03-15:   Fels Hydralikpump 1 Startkedja sträng 2 utlöst 

Problem med losskopplingsrullen 

Gränsläge 

03-15:   Str1,Byte grl nere losskopplingsrulle 

08-06:   Just gränsläge losskopplingsrulle STR 1 

09-13:   Fels Losskoppling byte gränslägen 

Problem med gränsläge 

Justering 

04-08 :  Justering av gränsläge slaklina kedjemagasin 2 

Problem med vajern 

Slakvajer 

04-10:   Sträng 2 startkedja slaglina brytare påverk. 
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1999 

Problem med gränsläge 

06-20:    Just. slaklinegrl. startkedjor STR2 

12-17 :  Just grl slaklina startkedja str 1 

Problem med givare 

11-24:    Fels Synkpulsgivare kedjemagasin sträng 2 
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10.2 Intervjuer med drivverksskötare 
 

10.2.1 Lag 1 

 

Man inledde intervjuerna med drivverksskötare på lag 1 och följande synpunkter kom 

fram. 

 

Slitaget på startkedjans länkar kommer förmodligen av att de manglas av drivrullarna. 

Länkarna blir då stela och viker sig inte som de ska och frågan är om detta leder till ryck. 

Drivverksskötaren var inte övertygad om att detta är den faktiska anledningen till att det 

blir ryck i maskineriet. 

 

När man var nere vid maskinen kördes ett mindre format. Dessa kan orsaka större 

problem vid losskopplingen enligt drivverksskötaren. Ibland kan startkedjehuvudet fastna 

i ämnet, då får man manuellt koppla loss startkedjehuvudet från startkedjan, så att denna 

följer med materialet ut. Detta görs med spett och slägga. Anledningen till att 

startkedjehuvudet fastnar är att den första delen av materialet, som består av skrot, inte är 

korrekt packat. 

 

Att använda startkedjehuvudet är inte optimalt, just för att problem kan uppstå vid 

losskopplingen. Ibland kan materialet omsluta startkedjehuvudet, vilket leder till att det 

blir svårt att koppla loss den. 

 

Startkedjehuvudet ska egentligen inte sitta fast i materialet vid losskopplingsmomentet. 

Det är snarare så att materialet skjuter på kedjan, på grund av materialets tyngd. Det 

används tre olika startkedjehuvuden då det gjuts flera olika format. 

 

Ett annat problem som drivverksskötaren pratade om var att rullarna i kedjemagasinet 

inte rullar som de ska. Vissa rullar tycks inte rulla alls vilket bör leda till ökad friktion. 

Just nu fungerar det bra men det kan troligtvis ställa till med problem längre fram.  

 

Ibland förekommer det ryckningar efter nio meters gjutning. Dessa håller på några meter. 

Ett problem som ingen riktigt vet varför det uppkommer, men drivverksskötaren tror att 

kedjans konstruktion kan vara anledningen till dessa ryck. Det kan vara så att kedjan är 

ojämnt sliten, då vissa delar alltid utsätts för höga tryck och belastning. Vid gjutningen 

ser man att nivån skiftar upp emot en decimeter vid gjutbryggan. När detta händer görs 

egentligen inget åt det. Man bara kör på eftersom det brukar ordna till sig. Dessa ryck 

borde ge varierande kvalité och risken för genombrott borde vara överhängande. Rycken 

förekommer mest på sträng två enligt drivverksskötaren. 

 

Förutom att misstänka kedjans konstruktion tror drivverksskötaren att det kan vara glapp 

i vissa bultar i drivverken som kan ge vissa ryck. 

 

En annan sak som drivverksskötaren ansåg var lite dålig var placeringen av de båda 

kedjemaskinerna. De borde varit i markplan och stått längre ifrån varandra. Detta skulle 

underlättat service och underhåll. 
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I början var startkedjorna styrda med hydraulik. Idag är de dock eldrivna. Trots lite 

problem vid uppstarten har det fungerat mycket bra. Det ger sällan slaklina. Vajern som 

drar startkedjan har dock ändå slitits av.  

 

Maskinerna tycks dessutom slira en del. Lägesgivarna som ska ange hur långt materialet 

har kommit tenderar att visa fel. Felet på sträng 2 var vid den gjutning man bevittnade 

omkring 50 cm. I sträng 1 är felet ännu större. Fel på upp emot 80 cm är inte ovanliga. 

Tanken är att maskinerna skall köras per automatik men på grund av dessa slirningar kan 

man inte göra det. En möjlig lösning kanske vore att montera lägesgivarna annorlunda 

tyckte drivverksskötaren. 

  

Enligt drivverksskötaren går det också åt en del handpåläggning vid maskinerna för att få 

de att fungera som de ska, detta gör det besvärligt för extra personal att komma in och 

sköta maskinerna och något som skulle kunna dokumenteras på något sätt. 

 

Det som drivverksskötaren var mest missnöjd med vid arbetsplatsen var 

kommunikationen till brygga och kontrollrummet. Den möjlighet som finns 

nu(snabbradion på manöverbordet) är väldigt bristfällig. 

 

10.2.2 Lag 2 

 

Drivverksskötaren för lag 2 är i det stora hela nöjd med startkedjemaskinerna. Det tycks 

vara få störningar. För att nämna något så drar ofta inte magasinet igång per automatik, 

utan maskinskötaren får dra igång det manuellt.  

 

Drivverksskötaren ansåg att det inte var några större problem med att vissa av kedjornas 

länkar är stela. Det tycks inte inverka på driftsstabiliteten. Det enda som kan hända är att 

det smäller till ibland men några ryck uppstår inte. 

 

En säkerhetsrisk är att ibland är kedjan väldigt insmord, så när starthuvudet ska kopplas 

loss är halkrisken överhängande.  

 

10.2.3 Lag 3 

 

Drivverksskötaren på lag 3 tycker att den valsade 220-kedjan på sträng 2 har vållat en del 

bekymmer i form av ryck. Anledningen tros vara stela länkar som kan ge upphov till ryck 

när de når drivverk 1.  Dessutom har det ibland inträffat programfel och det har visat sig 

genom att drivverken gått isär vid uppkörning som i sin tur har resulterat i att kedjan rasat 

ner. 

 

Trycket på drivrullarna har ökat med åren. Kan detta spela in för slitaget på kedjan? 

Varför finns ingen kedja i reserv som står på underhåll? Kan vara något att tänka på när 

ny kedja köps in ansåg drivverksskötaren. 
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10.2.4 Lag 4 

 

När det gäller startkedjemagasinet på sträng 2 kärvar rullarna en hel del. Framför allt slår 

sig den första rullen på grund av att den värms undertill och kyls på ovansidan, materialet 

utvidgas då och till slut nyper den. Dessa rullar ökar friktionen vid uppdragningen av 

kedjan. 

 

Den spärrhake som finns på vippbryggan fungerar inte heller som den ska. Tanken är att 

den ska skötas med hydraulik. Spärrhaken ska gå in och låsa kedjan vid haverier, 

hydraulläckor och underhåll. Istället för cylindrarna får maskinskötaren gå in för att låsa 

fast den med ett spett.    

 

Kablage till gränslägena på vippbryggan börjar torka på grund av ålder vilket tros leda till 

felsignaler. Ett exempel på detta är att vid vissa tillfällen har gränsläget på sträng 1 visat 

att vippbryggan varit i uppfällt läge, trots att den i själva verket varit nedfälld. Följden av 

detta har varit att gjutningen inte kunnat starta.   

 

En handpåläggning som drivverksskötaren brukar göra är att fortsätta körningen med 

rullarna på kedjemagasinet så att de utsätts för jämnare temperatur.  

 

Det blir även ibland problem vid losskopplingen på grund av dåligt packat skrot. 

Drivverksskötaren anser att de snålar in på det vid gjutplan. Detta leder till förutom 

losskopplingsproblem även skador på starthuvudet. 

 

Lite problem är det också med lagerkylningen till lagret på losskopplingsrullen och vid 

mäthjulet. Ledningarna tycks sättas igen.  

 

 

 

 

10.2.5 Lag 5 

 

Drivverksskötaren på detta skiftlag har inte arbetat så länge med dessa arbetsuppgifter 

och det är för tidigt att säga vilka problem som denne uppfattar som mest problematiska.  



Sida 67 av 74 

 

10.3 Slitageöversikt av startkedjor 

10.3.1 220 kedja, sträng 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figur 9.1: Översikt kedjeslitage sträng 1, 220 kedja 
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10.3.2 220 kedja, sträng 2 

     
                             Figur 9.2: Översikt kedjeslitage sträng 2, 220 kedja 
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10.3.3 290 kedja, sträng 2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

               Figur 9.3: Översikt kedjeslitage sträng 2, 290 kedja  
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10.4 Översikt av rullar i kedjemagasin 

10.4.1 Sträng 1, 220-kedja       

                      Figur 9.4: Översikt av rullar i kedjemagasin, sträng 1, 220 kedja 
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10.4.2 Sträng 2, 290-kedjan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figur 9.5: Översikt av rullar i kedjemagasin, sträng 2, 290 kedja 
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10.5 Förslag på FU-lista 
 

Rondlista FU-Vecka            Datum_________Utförd av_____ 
 

Kvitterat:___________________________________ 

 

VIKTIGT att ALLA fel noteras 
 

 Göra kontroll på elmotor, transmission och broms. Framför allt kontrollera om det finns 

läckage och att det inte ser slitet ut. Se till att oljenivån i bromslyftaren är rätt. 

Godkänt:____________  Ej godkänt:_______________ 

Anmärkning:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 Kontrollera vajerspelet. Är vajern rak och fin? Ser den sliten ut? Kontrollera även 

synkgränsläget och slakvajergränsläget samt smörja bygeln vid behov. 

Godkänt:____________  Ej godkänt:_______________ 

Anmärkning:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Kontrollera gränslägena för vippbryggan. Att de sitter där de ska och fungerar som det 

ska. 

Godkänt:____________  Ej godkänt:_______________ 

Anmärkning:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Kontrollera att startkedjan ser okej ut.  (görs under körning) 

Godkänt:____________  Ej godkänt:_______________ 

Anmärkning:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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 Kontrollera rullarna i kedjemagasinet. Rullar dessa? Behöver de smörjas? 

Godkänt:____________  Ej godkänt:_______________ 

Anmärkning:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Gör kontroll på gränslägen vid losskopplingsrullen. Ser de okej ut? Är de skadade eller 

slitna? 

Godkänt:____________  Ej godkänt:_______________ 

Anmärkning:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Kontrollera att lagerkylningen fungerar på losskopplingsrullen. Att det inte är stora 

läckage och att flödet i dem är okej. 

Godkänt:____________  Ej godkänt:_______________ 

Anmärkning:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Kontrollera statusen för strålningsskydden. Dels under gångbron och dels under 

vippbryggan. Se till att det inte är hål i dem och att kedjorna inte är dåliga, rostangripna, 

trasiga eller liknande.  

Godkänt:____________  Ej godkänt:_______________ 

Anmärkning:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Kontrollera allmänt att det inte finns några hydraulikläckor. 

Godkänt:____________  Ej godkänt:_______________ 

Anmärkning:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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 Kontrollera mäthjulet, PG, att kylningen fungerar som den ska och att hjulet inte är 

skadat. 

Godkänt:____________  Ej godkänt:_______________ 

Anmärkning:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Övriga 

noteringar:_____________________________________________________________ 
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