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Sammanfattning 
 
Examensarbetet har utförts på Metso Refiner Segments AB i Hagfors, Värmland. Gjuteriet arbetar mot pappersindustrin och 
produkten de tillverkar kallas för malsegment.  
Malsegmenten sitter monterad på två stora skivor i en raffinör, vilket används för att framställa mekanisk pappersmassa.  
 
För att minska personalkostnaderna och för att få bort ett monotont moment för operatörerna vill Metso automatisera den station 
där malsegmenten härdas. Värmebehandlingen sköts idag av två operatörer och är tänkt att efter en automatisering kunna skötas 
av en operatör. 
 
Arbetet har gått ut på att ta fram förslag på automatisk utrustning som gör att härdstationen kan gå obemannad i en timme. Den 
största utmaningen har legat i att anpassa automationsutrustningen till det stora antalet storlekar. Metso tillverkar idag cirka 1400 
olika varianter av malsegmenten. Detta försvårar arbetet med att konstruera en utrustning som kan klara av alla modeller och 
samtidigt vara ekonomiskt försvarbar samt driftsäker. 
 
Två olika koncept på utrustningar presenteras i rapporten. Koncepten har genom en utvärdering med våra handledare blivit 
utvalda bland totalt åtta förslag. Dessa två koncept är funktionsförslag på hur en automationsutrustning kan vara utformad. Om en 
investering ska göras krävs en närmare specificering av ingående detaljer. Under arbetet har en strävan efter att vara tydlig med 
funktion och utformning vilket är för att underlätta en vidare specificering. 
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Sammanfattning 
 
Examensarbetet har utförts på Metso Refiner Segments AB i Hagfors, Värmland. Gjuteriet arbe-
tar mot pappersindustrin och produkten de tillverkar kallas för malsegment.  
Malsegmenten sitter monterad på två stora skivor i en raffinör, vilket används för att framställa 
mekanisk pappersmassa.  
 
För att minska personalkostnaderna och för att få bort ett monotont moment för operatörerna vill 
Metso automatisera den station där malsegmenten härdas. Värmebehandlingen sköts idag av två 
operatörer och är tänkt att efter en automatisering kunna skötas av en operatör. 
 
Arbetet har gått ut på att ta fram förslag på automatisk utrustning som gör att härdstationen kan 
gå obemannad i en timme. Den största utmaningen har legat i att anpassa automationsutrust-
ningen till det stora antalet storlekar. Metso tillverkar idag cirka 1400 olika varianter av malseg-
menten. Detta försvårar arbetet med att konstruera en utrustning som kan klara av alla modeller 
och samtidigt vara ekonomiskt försvarbar samt driftsäker. 
 
Två olika koncept på utrustningar presenteras i rapporten. Koncepten har genom en utvärdering 
med våra handledare blivit utvalda bland totalt åtta förslag. Dessa två koncept är funktionsförslag 
på hur en automationsutrustning kan vara utformad. Om en investering ska göras krävs en när-
mare specificering av ingående detaljer. Under arbetet har en strävan efter att vara tydlig med 
funktion och utformning vilket är för att underlätta en vidare specificering. 





Abstract 
 
This thesis has been carried out at Metso Refiner Segments AB, in Hagfors, Värmland. The 
foundry is working with customers in the paper industry and the product they are producing is 
refiner segments. The refiner segments are assembled on two large boards in a refiner, which is 
used for manufacturing mechanical paper pulp.  
 
To reduce the cost of personal, and to remove a monotonous job for the operators, Metso want to 
automatize the hardening station. As things stand today the heat treatment is managed by two op-
erators, and after the automization the thought is that only one operator is needed to manage the 
station. 
 
The idea of the project has been to develop automatic equipment which would make it possible to 
leave the hardening station unattended for about one hour. The greatest challenge has been to 
adapt the automatic equipment to the large number of different sizes. Today Metso manufactures 
about 1400 different refiner segments. Because of this it is difficult to construct equipment that 
can adapt to all various sizes of the refiner segments. At the same, the equipment must be eco-
nomically beneficial and also reliable in operation. 
 
Two concepts on equipment are presented in this report. From a total of eight suggestions, the 
two concepts have been chosen by evaluating them with our supervisors. These concepts are 
drafts on how automatic equipment can function. If an investment is to be done further details 
need to be specified. During the work with this thesis, the objective has been to make sure that 
function and design is clearly understandable. So that further specification could be made easier.
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3 Inledning 
 
 

3.1 Bakgrund 
 
Metso Refiner Segments AB vill minska antalet personaltimmar vid härdningsstationen. Detta på 
grund av att arbetet är kostsamt och monotont för operatörerna. Härdningsstationen är även en 
trång sektion som företaget vill få bort genom att höja härdugnens utnyttjandegrad. I nuläget sker 
laddning och tömning av härdugnen halvautomatiskt och kräver ständig närvaro av operatör.  
 
 

3.2 Syfte 
 
Syftet med examensarbetet är att ta fram olika koncept inför en automatisering av laddning och 
tömning av malsegment från en härdugn. Förslagen ska sedan ligga till grund för en eventuell 
investering. 
 
 

3.3 Metod 
 
Examensarbetet påbörjades med att precisera problemet och studera produktionsutrustningen som 
Metso använder sig av idag. Därefter upprättades en krav och mål specifikation för att ha något 
att arbeta mot och för att lättare kunna utvärdera det slutliga resultatet. Under arbetets gång har 
tips inhämtats från våra handledare samt av operatörer som arbetar vid härdningsutrustningen.  
 
Vid inledningen av själva konceptframtagningen utfördes en brainstorming, där åtta olika förslag 
togs fram om hur automatiseringen skulle kunna ske. Arbetet fortsatte sedan vidare med utvärde-
ring tillsammans med handledarna vilket resulterade i de två förslag som presenteras i rapporten.  
 
 

3.4 Avgränsningar och direktiv 
 
I samråd med våra handledare på Metso har arbetet begränsats till automationsproblemet rörande 
laddning och tömning av härdugnen. Avgränsningar har vi gjort mot förvärmningsutrustning och 
CE märkning av de koncept som tagits fram.  
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4 Företaget 
 
 

4.1 Organisation 
 
Metsokoncernen är en global leverantör av maskiner, system samt specialist- och servicetjänster 
för processindustrin. Företaget är uppdelat i fyra affärsområden. Metso paper arbetar med fiber 
och pappersteknologi. Metso Minerals arbetar inom berg- och mineralbearbetning. Metso Auto-
mation arbetar med regler- och automationsteknologi. Det fjärde affärsområdet heter Metso 
Ventures vilket består av enheter som betjänar koncernens övriga affärsområden och enheter som 
genomgår strategisk utveckling.  
Koncernen har ungefär 26 000 anställda och de bedriver verksamhet i mer än 50 länder. Huvud-
marknaderna är Nordamerika, Europa och Asien, huvudkontoret finns i Helsingfors, Finland. [3] 
 
 

4.2 Vision 
 
”Metsos vision är att tydligare än förut omvandlas från maskinleverantör till producent av kon-
kurrenskraft.” De vill förbättra produktiviteten och konkurrenskraften i kundernas industriella 
kärnverksamheter. För att uppnå detta strävar Metso efter att ha ett samarbete med kunderna som 
täcker processernas hela livscykel. [3] 
 
 

4.3 Produktion 
 
Metso Refiner Segment AB, tillverkar malsegment. Produktionen ligger i Hagfors, Värmland och 
ingår i affärsområdet Metso paper. Bolaget etablerades i Hagfors 1987 efter att företaget Udde-
holms Gjuteri blev uppköpt av Sunds Defibrator. Samtidigt flyttades maskinbearbetningen från 
Södertälje till Hagfors vilket gjorde att all tillverkning och bearbetning av malsegmenten kunde 
utföras i fabriken i Hagfors.  
I Hagfors arbetar totalt 155 personer och produktionen uppgår till cirka 130 000 malsegment per 
år, vilka sedan fraktas till ungefär 800 olika kunder världen över. 
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5 Produktbeskrivning 
 
För att läsaren lättare ska kunna följa med och tillgodogöra sig innehållet i rapporten bör han/hon 
först läsa begreppsförteckningen samt studera bilderna i kapitel 9. 
 
 

5.1 Raffinör 
 
Mekanisk pappersmassa tillverkar man genom att träflis och vatten matas in i en raffinör (se Fi-
gur 5:1). I raffinören krossas träflisen och mals ner till träfibrer som sedan används för att göra 
pappersmassa. Maskinens viktigaste beståndsdelar är två stora malskivor. En av skivorna roterar 
mot den andra som är stillastående. Mellan skivorna finns en liten spalt där själva malningen av 
träflisen äger rum (se Figur 5:2). På dessa skivor monteras så kallade malsegment som gör att 
malningsprocessen blir intensiv och att rätt kvalité på fibrerna erhålls. Processen kan liknas med 
malning i en gammaldags kvarn. De största raffinörerna har motorer på 25 MW och en kapacitet 
på cirka 500 ton massa per dygn. [17] 
 

 

 
  

   
  

  
 
 
 
 

Figur 5:1 Raffinör     Figur 5:2 Malprocess  
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5.2 Malsegment 
 
Metso Refiner Segments AB i Hagfors tillverkar malsegment som monteras på malskivorna i raf-
finören. Malsegmenten gjuts av en stållegering som sedan 
värmebehandlas i ett flertal steg för att rätt egenskaper ska er-
hållas. Det är framförallt mönstret på malsegmenten som ger d
olika kvalitéerna hos fibern (se Figur 5:3).  

e 

 
 
Utformningen av malsegmenten beror på ett flertal olika fakto-
rer: 

 
– Vilken typ av trä som ska förädlas 
– Vilken typ av fiber som ska produceras  
– Vilken typ av maskin som används     Figur 5:3 Malsegment 
 
Andra viktiga saker att ta hänsyn till vid tillverkning av fibrer är att sänka den höga energiför-
brukningen och att göra produktionen så driftsäker som möjligt. 
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6 Begrepp 
Nedan förklaras återkommande begrepp som används i rapporten.  
 
Ackumulerande rullbana: Ser ut som en vanlig rullbana men skillnaden är att rullbanans rullar 
tillåts slira när de utsätts för motstånd.  
 
Avtryckningscylinder: Cylinder som ska sitta ovanpå gaffeln i förslag 1 och ovanpå utmat-
ningsgaffeln i förslag 2. Funktionen är att trycka av segmenten i riktpressen.  
 
Baffel: Avgränsningsskydd som sitter mellan värmezonerna i ugnen. 
 
CD-segment: De segment som sitter monterade runt malskivornas ytterkant. Formen är rektang-
ulär och storleken är mindre än hos de plana segmenten. 
  
Förvärmning: När malsegmenten är kalla så är det mycket större risk för att de spricker vid 
härdningen och därför värms de upp innan de lyfts in i ugnen.  
 
Härdugn/Ringugn: Ugnen i vilka malsegmenten härdas. 
  
Inmatningsgaffel: Utrustningskomponent som används för inmatning av segment i härdugnen. 
 
Malsegment: Gjuten detalj som används i raffinörer inom pappersindustrin.  
 
Manuellt stopp/Automatiskt stopp: Utrustningskomponent som är monterad i slutet på rullba-
nan och används för att ge segmentet rätt position över inmatningsgaffeln. 
  
Mekanisk pappersmassa: Pappersmassa som framställs mekaniskt i en raffinör. Pappersmassa 
kan även framställas med kemiska metoder.  
 
Plana segment: De segment som sitter monterade på malskivornas ytor. Segmentet har en ytter-
radie och en innerradie. 
 
Rensning: Efter att detaljerna gjutits så tas slaggprodukterna bort i renseriet. 
 
Rikt/kylpress: Används för att kyla och rikta segmenten efter uppvärmningen i härdugnen.   
 
Takttid: Tiden det tar för att utföra en återkommande sekvens. 
 
Tryckplatta: Två stycken plattor som är monterade på luftcylindrar vilka har som uppgift att 
trycka malsegmenten mot rullbanan så att rullarna stannar. 
 
Utmatningsgaffel: Utrustningskomponent som används för att hämta malsegment från härdugn. 
 
Vision system: Kamera som kan användas för orientering av detaljer. 
 
Vågsektion: Station där viktkontroll av segmenten utförs 
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7 Nulägesbeskrivning 
 
Om anläggningen ska kunna producera värmebehandlat gods på ett kvalitetsmässigt och kapaci-
tetsmässigt bra sätt krävs att det alltid finns två operatörer vid värmebehandlingen. En operatör 
sköter härdstationen, den andra operatören sköter anlöpning och avsyning. I nuläget sker härd-
ningen av segmenten halvautomatiskt. Det som sker automatiskt är luckornas öppning, stängning, 
ugnens stegning samt vissa av gafflarnas rörelser, övriga operationer sköter operatören (se Figur 
7:1). Pilarna visar materialflödet genom härdningsstationen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Rullbana, odriven 
2. Inmatningsgaffel 
3. Härdugn 
4. Utmatningsgaffel 
5. Kyl och riktpress 

 
Figur 7:1 Layout över nuvarande härdutrustning 
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7.1 Funktion 
 
Malsegmenten kommer oorienterade från rensstationerna till härdningstationen på EU pall. 
Operatören lyfter de rensade segmenten från pall upp på rullbanan som transporterar dem till 
ugnen. Oftast läggs de två och två på rullbanan, men ibland kan fler läggas upp. Det som avgör 
antalet som läggs upp är storleken. Rullbanan är 2 meter lång och dess bredd är 630 mm. 
Rullbanan är ej driven så operatören skjuter segmenten fram till inmatningsgaffeln för hand.  
 
När gaffeln är tom orienterar operatören segmenten ovanpå gaffeln. Då inmatningsluckan öppnas 
går gaffeln automatiskt in och lämnar de i ugnen och går sedan tillbaka till utgångsläge. När 
uttagningsluckan öppnas går uttagningsgaffeln automatiskt in i ugnen och tar ut de härdade 
segmenten, därefter vrider operatören uttagningsgaffeln mot riktpressen och skjuter in dem i 
pressens olika fack med en skrapa. I pressen kyls och riktas de var för sig. Därefter tar operatören 
ut segment ur pressen och kontrollerar att de är korrekta. Sedan läggs de på en rullbana för vidare 
transport till anlöpningsugnen. Allt detta sker med en takttid på antingen 255s eller 315s, 
beroende på vilken legering segmenten består av. 
 
 

7.2 Utrustning 
 
Här beskrivs utrustningen som Metso använder sig av i nuläget. 
 

7.2.1 Förvärmning 
För att minska risken för sprickbildning när kalla segment läggs in i härdugnen sitter en förvärm-
ningskåpa över rullbanan som används för att värma de känsligaste legeringarna. Kåpan sitter 
monterad så att operatören enkelt kan vrida den fram och tillbaka över rullbanan. Förvärmningen 
är gasdriven och har en effekt på 24 kW vilket ger en strålningstemperatur på 250ºC. Metso vill i 
framtiden öka strålningstemperaturen till 600ºC och eventuellt förvärma alla segment.  
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7.2.2 Härdugn 
Härdugnen har 21 platser varav 20 platser utnyttjas. Den är av så kallad ringtyp vilket innebär att 
ugnen är rund och detaljerna som ska härdas transporteras i ugnen på en vagn. Detaljerna åker 
från inmatningsluckan till utmatningsluckan vilket motsvarar nästa ett varv. Ugnen är elupp-
värmd och har 5 värmezoner med olika effekt på värmeelementen, totalt är 360 kW installerad 
och fördelad enligt följande:  

 
Zon 1 100 kW 

    Zon 2 100 kW 
    Zon 3   80 kW 
    Zon 4   40 kW 
    Zon 5   40 kW 
 
Zon 1 finns vid inmatningsluckan och zon 5 vid uttagningsluckan. Mellan zon 1och zon 5 finns 
idag en baffel som är används för att avskilja de kalla segmenten från de varma. Ugnen har en 
kapacitet att köra 40 segment/h som har en vikt på 13.7 Kg/styck vid en härdtemperatur på 
1040ºC och en härdtid på 25 min vid denna temperatur. Segmenten härdas i två olika temperatu-
rer, vid den lägre temperaturen är takttiden 255s vilket innebär att segmenten är i ugnen 85 min 
och vid den högre temperaturen är takttiden 315s vilket innebär att segmenten är i ugnen 105 
min. [2] 
 

7.2.3 Inmatningsgaffel 
Inmatningsgaffeln utgörs av en höj och sänkbar samt åkbar gaffelanordning som åker i en 
balkram. Åk och lyftrörelsen är styrda av hydrauliska cylindrar. Segmenten matas för hand ut på 
fyra stycken rullar ovanför inmatningsgaffeln. Efter lucköppning lyfter inmatningsgaffeln seg-
menten från rullarna och åker in och lägger av segmenten i härdugnen, varefter gaffeln går till 
utgångsläge och luckan stängs. 
 

7.2.4 Utmatningsgaffel 
Utmatningsgaffeln är uppbyggd på samma sätt som inmatningsgaffel förutom att utmatningsgaf-
feln är vridbar. Den arbetar på motsatt sätt som inmatningsgaffeln, det vill säga att efter lucköpp-
ning går gaffeln in i nedsänkt läge, lyfter de värmda segmenten och går ut ur ugnen. Därefter 
vrids gaffeln manuellt i riktning mot riktpressen, varefter segmenten överförs till denna. 
 
 

7.2.5 Riktpress  
Rikt och Kylkarusellen har en liknande utformning som härdugnen, det vill säga att den är rund 
och stegas med samma takttid som härdugnen. Segmenten stegas runt ett varv och under detta 
varv har segmenten vart och ett riktats och kylts.  
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8 Krav och målspecifikation 
 
Företagets krav på automatiseringsutrustningen är att den ska klara hanteringen av alla sorters 
malsegment. Utrustningen ska kunna gå obemannad en timme i normalfallet vilket även ska utfö-
ras till en försvarbar kostnad. För att ha något mer att utgå ifrån när arbetet startade uppfördes en 
kravspecifikation med både mål och krav för utrustningen. Kravspecifikationen användes sedan 
för bedömning och utvärdering av de olika koncepten som togs fram i det första skedet.  

 
 

8.1 Krav 
 
– Friställa operatör en timme 
– Klara alla varianter på segmenten 
– Försvarbar kostnad 
– Operatörerna ska enkelt kunna sköta utrustningen 
 
 

8.2 Mål 
 
– Förbättra arbetsmiljön 
– Öka produktiviteten 
– Öka antalet segment per inlägg 
– Minskad kostnad 
– Minska den trånga sektionen 
– Använda enkel utrustning för automationen 
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9 Framtagna koncept 
 
 

9.1 Koncept 1 
 
Konceptet innebär att ugnen kommer laddas och tömmas i en lucka.  
 
 

9.1.1 Funktion 
Konceptet visas i figur 9:1 och är konstruerad så att malsegmenten vägs i en vågsektion innan de 
magasineras på en ackumulerande rullbana.  Positionering och separering av malsegmenten 
kommer att ske i rullbanans slut med hjälp av en mekanisk utrustning och givare. Laddning och 
tömning av härdugnen ska utföras av lyftgaffeln som även den står placerad i slutet av rullbanan. 
I förslaget måste lyftgaffeln göras mer flexibel för att den ska kunna vrida sig mellan härdugnen 
och den utrustning där de härdade malsegmenten sedan ska kylas och riktas.    

Figur 9:1 Koncept 1 
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Malsegmentens väg genom härdningsutrustningen börjar med att en operatör lyfter dem från en 
EU pall upp på vågsektionen. Efter att rätt antal segment är kontrollvägda placeras de mot en 
styrlinjal som är monterad över rullbanan. Styrlinjalens uppgift är att få malsegmenten att ligga 
parallellt under efterföljande sekvenser. Operatören lyfter därefter linjalen så arbetsstyckena fri-
görs och kan fortsätta ut på rullbanan där de magasineras innan separeringsutrustningen.  
 
Lyftgaffeln åker in i härdugnen och hämtar de härdade segmenten för att sedan vrida sig 90º i ho-
risontalplanet och leverera dem till riktpressen. Därefter lyfter gaffeln in  nya segment i ugnen för 
härdning.  
 
 
Genom att använda en lucka för både laddning och tömning kommer det krävas en del ombygg-
nad i anslutning till ugnen. Konceptet medför att 21 platser i ugnen utnyttjas istället för 20 platser 
som i nuläget. Det innebär en kapacitetsökning på 5 %. Anledningen till att Metso inte använder 
sig av en lucka i nuläget är att de befarade att de kalla segment som placeras i facket intill skulle 
påverka de varma segmenten. Men enligt ugnstillverkaren ska det inte vara några problem att ut-
nyttja alla 21 platser.  
 
 

9.1.2 Lyftgaffelns utformning 
För att klara hanteringen av segmenten när inmatning och uttagning ska ske i samma lucka krävs 
det att lyftgaffeln utför några fler operationer än i den befintliga utrustningen. 
 
Gaffelns fyra fingrar är fastsvetsade på en platta och höjden mellan plattan och fingrarna måste 
ökas för att inte plattan ska stöta ihop med rullbanan när lyfthöjden för gaffeln ökas. Fingrarna 
har samma utformning avseende på mått och delning som den befintliga gaffeln.  
Den nya lyftgaffeln måste ha en större slaglängd i vertikal led för att positionering till tre stycken 
höjdlägen ska vara möjlig. I det nedre läget ligger gaffeln under rullbanan så att nya segment kan 
matas fram. I mellanläget är gaffelpositionen över rullbanan så den kan åka in i ugnen men under 
avlägget som finns murat i ugnen. I det övre läget är gaffeln över det murade avlägget i ugnen 
och så pass högt att gaffeln kan vrida sig över rullbanan. (se Bilaga 17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9:2  Gaffel ovanifrån 
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De två övre gaffelpositionerna är samma höjder som gaffeln har i dagsläget. De tre höjdlägena 
för gaffeln mätt från golvet upp till den yta på gaffeln där segmenten vilar är: 
 
– Övre position  1075 mm  
– Mellanposition  1025 mm 
– Nedre position    940 mm 
 
 
På gaffelns vridningsaxel ska det monteras en hydraulcylinder som utför vridningen mellan härd-
ugnen och riktpressen. 
 
Gaffeln och dess vridmekanism ska vara monterad på en åkbana som för gaffeln in och ut ur ug-
nen. Drivningen ska ske med en hydraulcylinder. Det krävs fyra stoppositioner i åkbanan för gaf-
feln: 
 
– En position där gaffeln är inne i ugnen. 
– En position vid rullbanan där nya segment kan matas fram. Denna position kan också 
   användas som en av lämna-positionerna till riktpressen. 
– Lämna-position 2 till riktpress. 
– Lämna-position 3 till riktpress. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Figur 9:3 Gaffel ovanifrån 
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9.2 Koncept 2 
 
Konceptet är en automatisering av utrustning som Metso använder i nuläget och kommer att ha 
en del utrustning och funktioner som är lika det i förslaget med en lucka.  
 
 

9.2.1 Funktion 
Hanteringen av segmenten fram till inmatningsluckan kommer att utföras på samma sätt som i 
förslaget med en lucka.  
 
Utmatningsgaffeln går in i ugnen och tar ut de härdade segmenten innan den vrider sig mot rikt-
pressen och levererar segmenten vidare till riktutrustningen. Gaffeln vrider tillbaks och ställer sig 
i utgångsläge, därefter stegar ugnen fram. Ett nytt segment levereras ut på inmatningsgaffeln som 
lägger in det i ugnen. 
 
Förslaget med att använda sig av två luckor kommer att kräva lite mer golvyta då rullbanan byggs 
mot lucka 1 istället mot för lucka 2 som vid förslaget med en lucka. Detta är dock ingen stor 
nackdel då det inte är brist på golvyta. Förslaget bygger på den utrustning som används i nuläget 
och redan är beprövad i en halvautomatisk variant (se Figur 9:4).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9:4 Koncept 2 
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9.2.2 Inmatningsgaffel 
Dagens inmatningsgaffel går att använda utan omkonstruktion, eventuellt kommer dess lägen i 
horisontell led att behöva justeras för att anpassas efter den nya rullbanan. 
 
 

9.2.3 Utmatningsgaffel 
Gaffeln behöver som idag två lägen i höjdled. Dessa lägen kan vara på samma höjd som i nulä-
get: 
 
– Övre position 1085 mm  
– Nedre position 1025 mm 
 
Höjden är räknad från golvet upp till den yta på gafflarna där segmenten ligger. På gaffelns axel 
ska det monteras en hydraulkolv som vrider gaffeln 90º mot riktpressen och tillbaka. 
Gaffeln ska stå i en åkbana som för gaffeln in och ut ur ugnen, drivningen sker på samma sätt 
som tidigare alltså med hjälp av en hydraulcylinder. 
Det krävs som i koncept 1 fyra stycken lägen i horisontell led för avlämning av segment till rikt-
pressen. (se Bilaga 18) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Figur 9:5 Gaffel ovanifrån 
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9.3 Allmänt för båda koncepten 
 
Det är viktigt att ha i åtanke att inget av de automatiserade momenten behöver utföras med hög 
hastighet eftersom momenten ska ske under ett tidsintervall på minst 255 sekunder.  
 

9.3.1 Rullbana 
Ett av kraven från företaget var att uppnå en timmes obemannad drift för härdningsstationen. För 
att klara kravet kommer det att krävas någon form av lager innan härdugnen. Problemet löses ge-
nom att använda en ackumulerande rullbana med gummerade rullar. Driften av rullbanan sker 
med en flatrem som ligger mot rullarna på undersidan av rullbanan. Rullarnas drivningskraft ju-
steras med spännrullar som trycker remmen mot rullarna. Det som begränsar lagertiden kommer 
att vara längden på rullbanan. Eftersom företaget producerar många olika storlekar på malseg-
menten kommer kapaciteten i tid att variera, ju mindre malsegment desto större lagringskapacitet 
fås. Rullarna behöver inte vara kontinuerligt driven men det får justeras vid inkörningsfasen på 
företaget. För att inmatningsgaffeln ska kunna komma in i ugnen och lämna av segment så kom-
mer rullbanans rullar endast sitta fast i en sida under inmatningsluckan. Dessa rullar kommer att 
behöva en kraftigare lagring för att klara av momentet de utsätts för då tunga malsegment place-
ras på rullarna. 
 
Vid produktion av de vanligaste storlekarna kommer det att krävas en längd på rullbanan på cirka 
6 meter för att uppnå en timmes drift utan övervakning. Uträkningarna nedan visar hur rullbanans 
längd har dimensionerats för att få en timmes drift utan påfyllning.  
 
Medelbredd på malsegmenten: 0.4 m 
Medeltakttid hos härdugnen: 255s eller 4.25 min 
 
För att uppnå en timmes lagertid hos rullbanan krävs följande:  
 

25.4
60

≈14 laddningar/h 

 
 
14*0.4 6m  ≈
 
 
Rullbanans bredd ska anpassas efter uppläggningsytan i ungen som är 840 mm bred. För att inte 
riskera att något segment glider av sin plats under härdningen ska rullbanans bredd begränsas till 
800 mm. Det säkerställer att alla segment hamnar på uppläggningsytan och inte kolliderar under 
transporten genom ugnen.  
 
Nära ändpositionen på rullbanan ska en optisk givare vara monterad så att strålen går rakt över 
rullbanan. Ljusstrålen kommer att vara bruten så länge det finns malsegment på rullbanan. När 
inget malsegment bryter ljusstrålen kommer givaren att ge signal till en ljussignal vilket visar att 
lagret behöver fyllas på. (se Bilaga 16) 
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9.3.2 Vågsektion 
När segmenten gjuts kan det uppstå olika fel. Genom att utföra en vägning av segmenten kan de 
med felaktig vikt sorteras bort från produktionskedjan och gå till omsmältning. På detta sätt 
kommer färre felaktiga segment att uppta värdefull plats i härdugnen och i resterande produk-
tionskedja. I båda våra förslag ska en våg finnas i början på rullbanan. Vågen kommer att vara 
integrerad i en odriven rullbanesektion som är totalt 1.5 meter lång. Första halvmetern ska fun-
gera som uppläggningsyta så att inte vågen utsätts för slag och stötar när segmenten placeras på 
rullbanan. I den andra halvmetern ska vågen vara integrerad. I sista delen ska operatören lägga 
upp segmenten parallellt mot den linjal som ska hjälpa till med att få segmenten i jämna rader. 
Vid denna station ska även operatören utföra en visuell besiktning av varje segment. (se Bilaga 
16) 
 
 

9.3.3 Linjal 
När man producerar de minsta segmenten kommer det att placeras upp till sex stycken segment 
bredvid varandra på rullbanan. För att underlätta uppläggning för operatören och fasthållningen i 
slutet på rullbanan ska segmenten placeras mot en linjal efter vägningen.  
Linjalen kommer att hjälpa till så att segmenten hamnar i jämna rader på rullbanan.  
 
Linjalen ska ligga horisontellt över banan och vara monterad i kanten på rullbanan precis efter 
vågsektionen där rullarna har drivning. När operatören lagt upp lämpligt antal segment ska linja-
len lyftas upp med hjälp av ett handtag, alla segment fortsätter då framåt i samma takt. Kontakt-
ytan mellan linjalen och segmenten ska vara fasad för att undvika att de lyfts då linjalen höjs upp 
(se Figur 9:6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9:6 Linjal vid vågsektion 
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9.3.4 Fasthållning av segment 
Efter att tillräckligt många malsegment förts ut på rullbanan kommer det bildas en kö.  
I slutet på rullbanan måste segmenten separeras från kön för att rätt antal ska kunna placeras på 
inmatningsgaffeln. Stoppanordningen kan konstrueras på många olika sätt, men svårigheten här 
ligger på det stora antal av olika former och dimensioner som finns hos malsegmenten. Om stop-
pet sker med hjälp av tryckplattor som anbringas ovanifrån kommer varken form eller dimension 
att ha betydelse. För att få ett jämnare tryck över segmenten när man ska köra mer än två i bredd 
så ska man använda två stycken luftcylindrar. Tryckplattorna ska sitta monterade på luftcylindrar 
som går ner när de får signal från givare om att det finns segment under plattorna. Friktionen på 
rullarna kommer att ställas ner under tryckcylindrarna så att en så liten kraft som möjligt kan an-
vändas. Segmenten trycks fast mot rullarna som i sin tur börjar slira.  
För att åstadkomma hög friktion mellan segment och tryckplatta bör tryckplattorna vara belagda 
med gummi eller något liknande material (se Figur 9:7). 
 
 
Efter att given takttid har löpt ut kommer inmatningsgaffeln att gå till hämtläge. Luftkolvarna får 
signal om att det är dags att gå upp. Segmenten fortsätter ut på inmatningsgaffeln som sedan läg-
ger in dem i härdugnen.  
 
 
 

 
 
Figur 9:7 Fasthållning av segment  
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9.3.5 Trappsteg 
På rullbana ligger alla segment kant i kant med varandra. Vissa av segmenten är rektangulära i 
formen vilket gör att det inte kommer att finnas någon spalt mellan dem på bandet. Innan de ska 
ut på inmatningsgaffeln måste de separeras från varandra så att endast en rad av segment kommer 
ut på gaffeln.  
 
Då tryckcylindrarna, som håller fast segmenten fått signal om att släppa iväg en ny laddning med 
segment ut på gaffeln, måste den veta när det är dags att gå ner igen för att stoppa segmenten som 
ligger bakom. Lösningen blir att använda sig av ett trappsteg alldeles efter tryckcylindrarna som 
segmenten kommer att passera.  
 
Utformningen på trappsteget behöver endast vara i form av en liten höjdskillnad på rullbanan. 
Precis bakom trappsteget, ska en ljusstråle ligga över bandet som bryts när den bakre delen på 
segmenten faller över den. Då ljustrålen bryts får tryckcylindrarna signal om att det är dags att 
pressa fast de segment som ligger bakom. Fördelen med att använda sig av trappstegsfunktionen 
är att dimensionen hos segmenten inte har någon inverkan (se Figur 9:8). [9] 
 
I praktiken så kommer kanske inte segmenten att falla över ljustrålen samtidigt varje gång vilket 
kan resultera i att tryckcylindrarna går ner för tidigt och klämmer fast något segment som inte 
hunnit lika långt fram som de övriga. För att förhindra det kan antingen en tidsfördröjning läggas 
in eller sänka hastigheten på tryckcylindrarna.  
 

 
Figur 9:8 Trappsteg  
 

9.3.6 Värmetåliga komponenter 
Hydraulcylindern och komponenterna runt omkring gaffeln, kommer att utsättas för kraftig vär-
mestrålning när ugnsluckorna står öppen, det kommer direkt att påverka driftssäkerheten. Därför 
måste värmetåliga komponenter monteras i det utsatta området. Delarna som följer med in i ug-
nen vid inmatningen, som till exempel avskjutningscylinder och tillhörande slangar måste isole-
ras.  
 
För att ytterligare skona avskjutningskolven från värmen när gaffeln går in i ugnen, skall en av-
skärmning monteras över kolvens främre del. Skyddet kommer att hjälpa mest då gaffeln står 
utanför ugnen och värmen strömmar rakt framifrån. 
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9.3.7 Metod för avlämning till riktpress 
Gaffeln ska ha en hydraulkolv monterad ovanpå det mittersta gaffelparet. Den ska sköta avskjut-
ningen av de härdade segmenten vidare mot riktpressen. Kolven måste ha en slaglängd på 800 
mm, vilket är samma mått som längden på gafflarnas uppläggningsytor. 
 
På gaffeln kommer det att ligga upp till tre plana segment och för att kolven ska veta när den 
tryckt av ett segment in i riktpressen ska trappstegsmetoden även användas här. Anläggningsytan 
på gaffeln kommer att vara något högre än avlägget i riktpressen och en optisk givare ska vara 
monterad på riktpressen så att när segmentet trycks av 
gaffeln och dess bakre kant ramlar ner kommer det att 
bryta ljusstrålen (se Figur 9:9). På så sätt verifieras att 
ett segment är i riktpressen och att kolven kan sluta 
trycka. Avståndet som segmentet faller ska vara så 
litet som möjligt så inte segmenten skadas. Gaffeln 
utför sekvensen vid alla tre fack och går därefter 
tillbaka till utgångsläget. 

     Figur 9:9 Avlämning till riktpress 
 
 

9.3.8 Vridningskonstruktion av gaffeln 
I förslaget med att använda en lucka har stor vikt legat på att göra gaffeln mer flexibel. Vridning 
av gaffeln 90º mot riktpressen och tillbaka måste i 
båda förslagen göras helt automatiskt. Ett första 
förslag för hur vridningen kunde utföras var att 
använda en motor med växel som kunde vrida 
gaffeln. Det skulle förmodligen fungera bra men 
är onödigt komplicerat och dyrt. Istället så ska en 
hydraulcylinder sköta sekvensen vilket är enkelt 
då hydraulik redan finns framdraget vid gaffeln. 
Cylindern ska vara monterad på gaffelns vrid-
ningsaxel, när cylindern gör ett minusslag kom-
mer axeln att vridas mot riktpressen, vid plusslag 
så rör den sig åt motsatt håll. Konstruktionen 
kommer att bli både enklare och billigare än att 
använda sig av motor och växellåda. För princip-
skiss (se Figur 9:10).       Figur 9:10 Gaffel ovanifrån 

28 



 

9.3.9 Manuellt stopp 
Segmenten fortsätter på rullbanan ut över inmatningsgaffeln, där de kommer att gå mot ett stopp 
för att hamna på rätt plats över gaffeln. Det manuella inställbara stoppet ska vara ställbart i hori-
sontell led vilket måste tillåtas för att kunna köra alla olika storlekar på segmenten. För att ope-
ratören ska kunna ställa in rätt avstånd på manuella stoppet ska det finnas en gradering på dess 
horisontella axel. Tanken är att använda några få grundinställningar som ska fungera på de flesta 
storlekar. Stoppets inställningslägen kommer att behöva experimenteras fram, genom att köra de 
vanligaste serierna får personalen vetskap hur graderingarna ska sättas på axeln. Placeringen av 
segmenten över inmatningsgaffeln är känsligast hos de mindre CD-170 segmenten eftersom de 
endast kommer att vila över två fingrar på gaffeln. En tryckkontakt på stoppet kommer att tryckas 
in när segmenten stannar mot stoppet, på så sätt verifieras att segmenten kommit fram. Det ma-
nuella stoppet kommer endast att kunna användas vid koncept 2 då gaffeln endast behöver sköta 
inmatning. Problemet vid koncept 1 uppstår då gaffeln hämtar härdade segment, på väg ut ur ug-
nen kommer stoppet att trycka av segmenten. 
  
För att kunna köra så lång tid som möjligt utan en operatörs närvaro bör produktionen läggas upp 
på så vis att serier av lika storlekar körs. Om det inte kan realiseras kommer en högre närvaro av 
operatör att krävas för tätare justering av det manuella stoppet.  
Det kan bli en ganska avancerad konstruktion om det manuella stoppet skall fungera och inte or-
saka produktionsstörningar. På grund av detta är ett automatiskt stopp att föredra då det flyttar sig 
efter att segmenten är på plats. För att manuella stoppet inte ska vara i vägen när gaffeln går upp 
och in i ugnen ska det vara ledat i bakkant där det är fäst på benet. På så sätt kommer den bara att 
följa med gaffelns rörelse uppåt och glida på gaffeln när den åker in och ut ur ugnen.  
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9.3.10 Automatiskt stopp 
Istället för att justera stoppet manuellt kan man sätta en hydraulcylinder som ska justera stoppet. 
Även här ska ett antal förinställda, programmerade lägen finnas. Personalen kommer fortfarande 
få sköta stoppet genom knapptryckningar, men stoppet kommer nu att justeras av hydraulcylin-
derns läge. Det måste dock gå att styra stoppet steglöst för att möjliggöra härdning av udda serier. 
Verifiering att segmenten kommit fram kommer att ske på samma sätt som vid det manuella 
stoppet. Stoppet kommer efter att det verifierats att ett segment är på gaffeln att dras tillbaka för 
att inte vara i vägen för gaffeln när den ska utföra sina rörelser (se Figur 9:11). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9:11 Automatiskt stopp 
 

9.3.11  Ny riktpress 
I framtiden ska en ny riktpress installeras med tre fasta lägen som kan laddas med segment. Detta 
är nödvändigt, då det vid en automatisering ibland kommer att härdas tre plana segment samti-
digt. Hur den ska vara utformad och vilka mått den kommer att ha är inte klart i dagsläget så där-
för har riktpressen setts som ett avläggningsbord med tre fasta lägen. 
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10   Riskanalys 
 
För att få en uppfattning om vilka risker som finns i samband med den nya automatiska utrust-
ningen har det utförts en riskanalys. Enligt en definition är riskanalys en systematisk analys med 
syftet att bestämma risken förknippad med ett system. Detta är en metod som är utvecklad för att 
snabbt och översiktligt identifiera och värdera olika risker och även ge förslag om hur man kan 
minska olycksrisken. Riskanalysen ska helst utföras av en grupp personer som har god kompe-
tens inom området som ska analyseras. Analysen som ingår i denna rapport bör alltså komplette-
ras av de som har jobbat med härdutrustningen på Metso. [22] (se Bilaga 6 - 7) 
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11   Styrning och automatisering 
 
Styrning av den automatiserade utrustningen kommer att ske med hjälp av en PLC och den ska 
programmeras av behörig personal på Metso. 
 
 

11.1   Program 
 
Härdningen sker i två olika temperaturer. När härdtemperaturen ska bytas måste ugnen tömmas 
och stå tom tills rätt temperatur är uppnådd. Därefter kan ugnen börja laddas med segment. Ladd-
ning och tömning måste även vara möjligt när underhållsarbeten ska göras.  
Därför krävs det tre stycken program för styrning av automatiseringsutrustningen, ett program för 
tömning av ugnen, ett program för laddning av ugnen och ett program för drift.  
 
Driftprogrammet måste även ha två olika varianter beroende på om det är plana segment eller 
CD-segment. När det är CD-segment ska avskjutningskolven trycka av två segment i varje fack i 
riktpressen. 
 
 

11.2   Manuell styrning 
 
I vissa undantagsfall ska detaljer med udda geometri härdas. Utrustningen klarar inte av att köra 
dessa automatiskt så därför krävs det ett manuellt läge där man kan styra hela utrustningen manu-
ellt. Ett manuellt läge kan även vara bra när utrustningen ska köras de första gångerna och när 
segment med nya yttermått ska testköras. 
 
 

11.3   Sekvensschema 
 
För att skriva dessa tre program är det lämpligt att ha ett sekvensschema att gå efter. Ett sekvens-
schema beskriver vilka operationer som ska utföras och i vilken följd de ska ske.  
(se Bilagor 8 – 13) 
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11.4   Byte av segment 
 
När det ska bytas storlek på segmenten som ska härdas måste rullbanan i vissa fall först tömmas. 
Ett sådant fall uppstår då det körts plana segment och det sedan skall köras CD- segment. På 
grund av CD-segmentens raka sidor kommer de inte att kunna transporteras på banan samtidigt 
som de plana segmenten med vinklade sidor. CD-segmenten kommer inte att hålla den linje som 
de måste göra för att kunna hållas fast under tryckplattorna innan gaffeln. 
 
När man ska använda en ackumulerande rullbana kommer segmenten att stöta ihop med varandra 
till exempel vid laddning av nya segment. I och med att segmentens placering på bandet är vik-
tigt, så får de inte vrida sig när de stöter ihop. Flera testkörningar har gjorts på en ackumulerande 
rullbana som finns på företaget, liknande det som presenteras i förslagen. Rullarna här var också 
gummibeklädda vilket gav hög friktion, och på grund av segmentens vikt så finns inte någon ten-
dens till att de vill vrida sig när de stöter ihop.  
 
 

11.5   Installation  
 
För att en eventuell installation ska medföra så lite produktionsstörningar som möjligt, bör det 
valda förslaget först installeras parallellt med den nuvarande produktionsanläggningen. Här kan 
utrustningen provköras och operatörerna kan lära sig alla nya funktioner och rutiner som det nya 
systemet för med sig. PLC-programmen kommer lättare trimmas in, samt att givarna får sina be-
stämda positioner. (se Bilaga 3) 
 

34 



 

12   Personalkostnad vid värmebehandlingen 
 
De siffror som dessa beräkningar bygger på är ungefärliga och hämtade från företaget 
 
Det krävs idag två stycken operatörer för att sköta värmebehandlingen av godset. En operatör är 
stationerad vid härdugnen och en operatör sköter avsyningen efter anlöpningsugnen. Eftersom 
värmebehandlingen är en flaskhals jobbar operatörerna treskift, det innebär att båda stationerna är 
bemannad 120 h per vecka. Timkostnaden för en operatör är 210 kr/h vilket innebär att personal-
kostnaden för att värmebehandlingen blir 50400 kr/vecka. 
 
Om hanteringen vid härdugnen automatiseras till den grad att den kan gå obemannad i cirka en 
timme kommer en operatör kunna sköta värmebehandlingen av godset. Det innebär att man 
kommer att halvera personalkostnaderna vid denna station och spara 25200 kr/vecka. 
 
 

12.1   Produktionsökning 
 
Dagens rullbana är 630mm bred vilket gör att det bara får plats två plana segment bredvid var-
andra. Om man istället använder en bredare rullbana på 800mm kan man i 30 % av fallen lägga 
tre plana segment bredvid varandra. Detta leder till en produktionsökning som medför billigare 
tillverkningskostnad. (se Bilaga 4) 
 
Med en takttid på 255s produceras 28 segment/h. På grund av temperaturbyten och driftsstör-
ningar kan man bara hålla 80 % av den maximala produktionstakten. Det innebär att det i snitt 
produceras cirka 22 segment/h. Metso tror att en automatisering skulle medföra att produktions-
takten kunde ökas till 90 % av maxkapaciteten på grund av att störningar med den manuella han-
teringen skulle försvinna. Det har dock inte tagits med i beräkningarna eftersom det är en grov 
uppskattning av våra handledare.  
 
Beräkningarna bygger på plana segment. I verkligheten är cirka 14 % av produktionen CD-seg-
ment. Om det enbart produceras plana segment kommer det med dagens produktionstakt att pro-
duceras 2712 segment/vecka. 
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12.2   Vinst vid automatisering 
 
 

12.2.1 Nuläge 
– Produktion   22.6 segment/h 
– Personalkostnad  18.6 kr/segment 
 
 
 

12.2.2 Koncept 1 
– Produktion   27.3 segment/h 
– Produktionsökning (antal) 4.7 segment/h 
– Produktionsökning (%) 21 % 
– Personalkostnad  7.7 kr/segment 
– Minskad personalkostnad 10.9 kr/segment 
– Minskad personalkostnad 25 200 kr/vecka 
 
 
 

12.2.3 Koncept 2 
– Produktion   26.0 segment/h 
– Produktionsökning (antal) 3.4 segment/h 
– Produktionsökning (%) 15  % 
– Personalkostnad  8.1 kr/segment 
– Minskad personalkostnad 10.5 kr/segment 
– Minskad personalkostnad 25 200 kr/vecka 
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12.3   Payoff 
 
Payoff-metoden undersöker hur lång tid det tar tills inbetalningsöverskottet täcker grundinve-
steringen, med andra ord visar den hur lång återbetalningstiden är för en viss investering. Man 
eftersträvar att få en så snabb återbetalning som möjligt detta eftersom man vill frigöra kapital 
som man kan placera i andra investeringar. Företagen brukar ha en längsta tillåtna payoff-tid för 
vissa typer av investeringar som de kan jämföra den framräknade payoff-tiden mot för att på så 
sätt se om investeringen är tillräcklig lönsam för företaget. Om Metso ska genomföra en inve-
stering av någon automationsutrustning ska det ha återbetalat sig efter längst två år. [1] 
 
 

Payoff-tiden beräknas enligt formeln:   T
UI

G
−

=  

T = Payoff-tiden 
G = Grundinvestering 
I = Inbetalning 
U =Utbetalning 
 
 
Nedanför beräknas hur payoff-tiden varierar vid tre olika scenarier. Resultatet visar tydligt att en 
investering kommer att vara lönsam. Även om Metso vill använda dyrare utrustning än den som 
presenteras i rapporten kommer payoff-tiden att vara tillräckligt kort för att en investering ska 
vara lönsam vilket scenario två och tre påvisar. I beräkningarna har ingen hänsyn tagits till vad 
man tjänar av produktionsökningen, utan endast till förtjänsten av att använda en operatör 
mindre. För att få en uppfattning om vad utrustningen kommer att kosta har det upprättats en lista 
med komponenter och priser. (se Bilaga 2) 
 
 
Scenario 1 
 

T= ≈
− 250025200

200000 9 veckor 

 
 
Scenario 2 
 

T= ≈
− 500025200

250000  13 veckor 

 
Scenario 3  
 

T= ≈
−1000025200

300000 20 veckor  
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13   Bortvalda koncept 
 
I ett första stadium togs det fram åtta stycken förslag med hjälp av en brainstorming. Av dessa 
valdes två förslag ut för att arbeta vidare med. Två av de bortvalda koncepten beskrivs kort. 
 
 

13.1   Robot vid inmatning 
 
Ett av de bortvalda förslagen var att använda två luckor och låta en robot sköta inmatning av 
segment och utmatningsgaffeln skulle sköta hanteringen av härdade segment. Tanken var att ro-
boten med hjälp av vision system skulle plocka segmenten direkt ur EU pallen som de kom leve-
rerat i från rensningen. Problemet blir att det finns så många olika varianter av segment att det 
blir väldigt svårt och dyrt att konstruera gripdon till roboten. 
 
Det finns idag en robot tidigare i produktionskedjan. Den används vid en första rensning av seg-
menten efter gjutning. Den roboten kan bara hantera 70 % av alla segment så det blir svårt att 
överträffa den siffran till en försvarbar kostnad. [4] 
 
 

13.2   Gaffel på räls 
 
Ett annat förslag som sorterades bort var att ha en gaffel åkande på räls utmed ugnen. En rullbana 
skulle fungera som lager och en gaffel skulle sköta både inmatning och utmatning ur två luckor 
som i dagsläget.  
 
Konceptet sorterades bort på grund av att det är väldigt dyrt att installera en industriräls. Det kan 
även vara svårt att få den precision som behövs när gaffeln ska in i ugnen.  
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14   Resultat 
 
 
För att minska personaltimmar vid härdstationen har två olika förslag på automatiseringsutrust-
ningar tagits fram. Förslagen bygger till viss del på samma funktioner som används i nuläget fast 
utrustningen har gjorts mer flexibel. 
 
Förslagen är fullt realiserbara men det krävs ytterligare arbete med specificering av detaljer samt 
detaljritningar. Dock finns alla detaljer uppritade som parter i Pro Engineer vilket gör att mycket 
av arbetet med att ta fram ritningar redan är avklarat. Men då förutsätts att Pro Engineer används. 
Cad bilderna är även till för att lättare se hur funktionen och utformningen av koncepten ska se 
ut. För att underlätta programmering av PLC:n har sekvensscheman för de olika programmen 
upprättats.  Innan de tekniska lösningarna tas i bruk bör Metso göra laborationer för att säker-
ställa att de fungerar i praktiken. 
 
 
Det är inte klart att Metso kommer att göra en investering, men om fallet blir så har de mycket av 
det inledande konstruktionsarbetet avklarat i detta examensarbete. 
 
Koncepten klarar de krav som upprättades i kravspecifikationen men det förslag som vi rekom-
menderar Metso att investera i är koncept 1. Anledningen är att ugnen får högre utnyttjandegrad 
vilket leder till att produktionskostnaden blir lägre än vid koncept två. Samtidigt är komponent-
kostnad och installationskostnad i stort sett samma för båda förslagen. Men oavsett val av kon-
cept kommer Metso att kunna få ner kostnaderna för härdningsstationen, öka produktiviteten 
samt vinna en bättre arbetsmiljö.  
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Bilaga 1: Tidsplanering examensarbete 
 
 
 
 

 

Att göra / Vecka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Möte med Metso X  X X  X X  X   
Specificering uppgift X X          
Problemstudie X X          
Insamling av data X           
Instudering  X          
Ta fram koncept  X          
Utvärdering   X         
Jobba vidare med två förslag    X X X X X X X  
Cad layout     X X X X X   
Ekonomisk analys         X   
Rapportskrivning     X X X X X X  
            
            
            
            



 
 Bilaga 2: Komponentlista 
 
Ytterligare kostnader såsom material och arbetstimmar för detaljkonstruktion tillkommer. 
De komponenter som valts kanske inte är de optimalaste komponenterna, vilket innebär att pri-
serna kan variera både uppåt och nedåt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komponent Antal (st) Pris (kr) Totalpris (kr) 
Rullbana (sektion1) 1     3 000     3 000 
Rullbana (sektion2) 1 104 000 104 000 
Rullbana (sektion3) 1     5 000     5 000 
Givare (optiska) 5     1 100     5 500 
Givare (tryckkontakt) 2        500     1 000 
Givare (gränslägesgivare) 4        600     2 400 
Givare (obestämd) 3        500     1 500 
Hydraulcylinder (800) 1     1 907     1 900 
Hydraulcylinder  (450) 1     1 294     1 300 
Hydraulcylinder  (300) 1     1 433     1 450 
Pneumatisk cylinder (160) 2        434        850 
Vågenhet 1 befintlig befintlig 
Vågdisplay 1     4 000     4 000 
PLC 1   25 000   25 000 
Operatörsterminal 1     6 300     6 300 
Ljussignal (saftblandare) 2        100        200 
    
                         Σ  kr   163 400 
 
PLC   Mitsubishi Electric Melsec FX2N 
Operatörspanel Mitsubishi Electric E 200 
Vågdisplay  TI 1200 
 
 



Bilaga 3: Tidsschema installation 

Operation/Vecka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Montering bredvid X          
Testkörning/justering bredvid  X X        
Operatörer testkör bredvid   X        
Installation    X       
Testkörning/justering på plats     X X X    
Operatörer testkör      X X    
Inkörningsperiod       X X X X 
           
           
           
           



Bilaga 4: Beräkningar 
 
I dessa beräkningar har det inte tagits hänsyn till den produktionsökning som blir på CD-seg-
menten, vilket kommer att förbättra siffrorna ytterligare. 
 
 
Dagsläge (takttid 255s) 
 

1.14
255

3600
=  inlägg/h 

 
2.2821.14 =× segment/h (max) 

 
6.228.02.28 =×  segment/h (verklig) 

 
 
Kostnad 
 

4202102 =× kr/h (operatörskostnad) 
 

6.18
6.22

420
=  kr/segment 

 



Bilaga 4.1: Koncept 1 (takttid 255s) 
 
 
Om det bara används en lucka för laddning o tömning kommer 21 platser i ugnen att utnyttjas i 
stället för 20 platser. Det ger en produktionsökning på 5%. 
 
 

7.2305.16.22 =×  segment/h vid utnyttjande av en plats till i ugnen 
 

1.77.233.0 =×  segment kan härdas tre/inlägg 
 

5.3
2
1.7
≈ inlägg   ett segment till per inlägg extra segment 5.3⇒

 
3.275.37.23 =+  segment/h 

 
 
Produktionsökning 
 

7.46.223.27 =−  segment ökning/h 
 

%2121.0
6.22

7.4
=≈  total produktionsökning 

 
 
Kostnad 
 

7.7
3.27

210
=  kr/segment 

 



Bilaga 4.2: Koncept 2 (takttid 255s) 
 
 

8.66.223.0 =×  segment kan härdas tre/inlägg 
 

4.3
2
8.6
≈ inlägg   ett segment till per inlägg extra segment 4.3⇒

 
264.36.22 =+ segment/h 

 
 
Produktionsökning 
 

4.36.2226 =−  segment ökning/h 
 

%1515.0
6.22

4.3
=≈  produktionsökning 

 
 
Kostnad 
 

1.8
26

210
=  kr/segment 



 Bilaga 5: Givare 
 
 
Att få driftsäkerhet i en automatiserad utrustning kan i vissa fall vara väldigt svårt. Det krävs att 
man kan verifiera att operationen som ska hända verkligen händer innan programmet går vidare. 
Ett sätt att kontrollera detta är att använda givare och gränslägen. Som en bilaga kommer förslag 
att ges på vart givare kan monteras och vilken sorts givare som är lämplig. Detta är bara förslag 
och kan behöva kompletteras eller ändras när utrustningen ska programmeras. 
 
 
Givare 1 (optisk givare) 
Ska korsa rullbanan en meter innan magasinstoppet och ska med en ljussignal tala om för opera-
tören att det är dags att fylla på rullbanan med nya segment. Eftersom segmenten kommer att 
ligga kloss i kloss på rullbanan så finns det segment på plats på banan så länge givaren är bruten. 
 
 
Givare 2 (optisk givare) 
Ska korsa rullbanan efter trappsteget och ska tala om när magasinstoppet ska gå ned igen så att 
rätt antal segment matas ut på gaffeln. 
 
 
Givare 3,4 (tryckkontakt) 
Ska vara monterad på stoppet som stoppar segmenten på gaffeln. Dessa kontakter ska verifiera att 
segmenten ligger över gaffeln. 
 
 
Givare 5,6 (ändlägesgivare) 
Ska vara monterad på gaffelns vertikalaxel och bestämma gaffelns ändlägen i vertikal led. 
 
 
Givare 7 (ej bestämd) 
Ska vara monterad på gaffelns vertikalaxel och ska verifiera gaffelns mittläge i vertikal led, be-
hövs endast på koncept med en lucka. 
 
Givare 8,9 (ändlägesgivare) 
Ska vara monterad på gaffelns åkbana och bestämma gaffelns ändlägen i horisontell led. 
 
 
Givare 10,11 (ej bestämd) 
Ska vara monterad på gaffelns åkbana och verifiera gaffelns två mittlägen i horisontell led. 
 
 
Givare 12,13,14 (optiska givare) 
Ska vara monterad på riktpressen och tala om när avskjutningskolven tryckt av rätt antal segment 
in i riktpressen. 
 



Bilaga 6: Riskanalys 
 
 
För att få en uppfattning om vilka risker som finns i samband med den nya automatiska utrust-
ningen har det utförts en riskanalys. Den beskriver vart det finns risk för olyckor och vilken typ 
av olycka det handlar om, samt åtgärdsförslag som kan minska olycksrisken. Varje risk ska även 
värderas genom S, F, och P vilket beskrivs nedan. 
 
S = Skadans allvarlighetsgrad. Vilka konsekvenser kan skadan få? 
 
S1 = Reversibel (Läkbar) skada 
S2 = Irreversibel skada på en eller flera personer eller ett dödsfall 
 
F = Frekvens och exponeringstid för risken. Hur ofta och hur länge exponeras man för risken?  
 
F1 = Sällan till ganska ofta och/eller om exponeringstiden är kort. 
F2 = Ofta till kontinuerligt och/eller om exponerings är lång. Välj F2 även vid få exponeringar 
men med direkt risk exponering. 
 
P = Möjlighet att undvika risken. Är det möjligt att undvika risken? 
 
P1 = Möjligt att undvika risken under speciella förhållanden. 
P2 = Knappt möjligt 



Bilaga 7: Riskanalysblad 

 

 Riskanalysblad 
 Maskin: Ny härdstation Utförd av: J.L  R.K Sida: 1/1 
 Del av maskin: Automatiserad utrustning härdugn Datum: 2004-09-20
Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6 
Vilka riskorsaker finns det?  Risk typ eller 

problemområde
Vilka operationer 
omfattas?

Uppskattning av risker  Förslag på åtgärd(er) att vid-
taga

Nr. 

(Vad kan orsaka en olycka?)   Välj S, F 
och P

Uppskatt-
ning av risk:

   

    S  ringa/låg/F P
medel/hög

Kate-
gori

  

Högt lyft av segment till bana Ryggskada  Laddning av rullbana 2 2 2 Låg   Lyft hjälpmedel      1 

Nedlägg av segment på bana Klämskada  Laddning av rullbana 1 2 2 Låg  Försiktighet     2 

Rullbana Klämskada Laddning av rullbana 1 1 1 Ringa   Försiktighet     3 

Magasinstoppet Klämskada Underhåll / justering 1 1 1 Låg   Ej under drift     4 

Vridning av gaffel Slag, klämskada Underhåll / justering 2 1 1 Låg  Avspärrning / ej under drift     5 

Höjning / sänkning av gaffel Klämskada Underhåll / justering 1 1 1 Låg  Avspärrning / ej under drift     6 

Åkrörelse gaffel Klämskada Underhåll / justering 1 1 1 Ringa  Avspärrning / ej under drift     7 

Hetta vid ugn Brännskada  Underhåll / justering 2 1 1 Ringa   Avspärrning / ej under drift     8 

Avtryckning av segment Klämskada Justering av segment 1 1 1 Låg  Avspärrning / utrustning     9 

Hydraulaggregat Skärskada  Underhåll  1 1 1 Ringa   Underhåll / kontroll    10 

Förvärmning Brännskada  Underhåll / justering 2 1 1 Låg   Försiktighet / utrustning    11 



Bilaga 8: Sekvensschema för laddning ( koncept 1) 
 

 
 

Startläge 
 
Magasinstopp upp 

 
Magasinstopp ner 

 
Lucka upp  

 
Gaffel toppläge 

 
Gaffel till givare 3 

 
Gaffel ner till mittläge 

 
Gaffel till givare  2 

  
 Gaffel till nedre läget 
  

Lucka ner 
  

Ugnen stegar 
 
 
 
 
 
 
Startläge laddningsprogram: 
 
– Gaffel i nedersta läge 
– Gaffel vid givare 2 
– Gaffel vriden mot ugn 
– Avskjutningskolv i bakre läge 
– Magasinstopp ner 
– Lucka ner 
 
 



Bilaga 9: Sekvensschema tömning  (koncept 1) 
 
 
 
Startläge 

 
Lucka upp 

 
Gaffel in till givare 3  

 
Gaffel toppläge 

 
Gaffel ut till givare 1 

 
Lucka ner 

 
Gaffel vrids mot avläggning 

 
Kolv trycker av segment till riktpress 

  
Kolv till bakre läge  

 
Gaffel vrids mot ugn  

 
Gaffel till givare 2 
 
Gaffel mittläge 

 
Ugn stegar 
 
 
 
 
 

 
Startläge för tömningsprogram: 
 
– Gaffel till givare 2 
– Gaffel till mittläge 
– Gaffel vriden mot ugn 
– Avskjutningskolv i bakre läge 
– Lucka ner 
 
 



Bilaga 10: Sekvensschema drift (koncept 1) 
 
 

Startläge 
 

Lucka upp 
 

Gaffel till givare 4 
 

Gaffel till toppläge 
 
Gaffel givare 1 
 

 Lucka ner  
 

Gaffel vrids mot riktpress 
 

Kolv skjuter av segment 
 

Gaffel till givare 2 
 

Kolv skjuter av segment 
 

Gaffel till givare 3 
 

Kolv skjuter av segment   Startläge driftprogram: 
 

Gaffel vrider mot ugn    – Gaffel nedre läge 
       – Gaffel givare 2 

Gaffel till bottenläge    – Gaffel vriden mot ugn 
       – Avskjutningskolv bakre läge 

Magasinstopp upp    – Magasinstopp ner 
       – Lucka ner 

Magasinstopp ner 
 

Lucka upp 
 

Gaffel till övre läge 
 

Gaffel till givare 4 
 

Gaffel till mittläge 
  

Gaffel till givare 3 
 

Lucka ner 
 

Ugnen stegar 
 



 Bilaga 11: Sekvensschema för laddning (koncept 2) 
 
 
 
 

 
Startläge 

 
Magasinstopp i övre läge 

 
Magasinstopp i nedre läge 

   
Lucka 1 upp 

 
Gaffel 1 till övre läge 

 
Gaffel 1 in i ugn  

 
Gaffel 1 till nedre läge  

 
Gaffel 1 till bakre läge  
 
Lucka 1 ner  
 
 
 
 

Startläge för laddningsprogrammet: 
 
– Gaffel 1 i bakre läge 
– Gaffel 1 i nedre läge 
– Lucka 1 stängd 
– Magasinstopp nedre läge 
– Gaffel 2 bakre läge 
– Gaffel 2 nedre läge 
– Gaffel 2 vriden mot ugn 
– Lucka 2 stängd 
 



Bilaga 12: Sekvensschema för tömning (koncept 2) 
 
 

 
 
 
 
Startläge 

 
Lucka 2 upp 

  
Gaffel 2 in i ugn 

 
Gaffel 2 upp 

 
Gaffel 2 ut 

 
Lucka 2 ned 

 
Gaffel 2 vrids mot riktpress 

 
Kolv skjuter av segment 

  
Kolv till bakre läge 

 
Gaffel 2 vrids mot ugn 
 
Ugnen stegar fram  
 
 
 

 
 
Startläge tömningsprogrammet: 
 
– Gaffel 2 till bakre läge 
– Gaffel 2 till nedre läge 
– Gaffel 2 vriden mot ugn 
– Lucka 2 stängd 
– Gaffel 1 i bakre läge 
– Gaffel 1 i nedre läge 
– Lucka 1 stängd 
– Magasinstopp i nedre läge



Bilaga 13: Sekvensschema för drift ( koncept 2) 
 
 

 
 

 
Startläge 

 
Lucka 2 upp  

  
Gaffel 2 in i ugn 

 
Gaffel 2 upp 

 
Gaffel 2 ut 

 
Lucka 2 ned 

 
Gaffel vrids mot riktpress 

 
Kolv skjuter av segment 

  
Kolv till bakre läge     Startläge driftprogram: 

 
Gaffel vrids mot ugn     – Gaffel 1 i bakre läge 

        – Gaffel 1 i nedre läge 
Gaffel till nedre läge     – Lucka 1 stängd 

        – Magasinstopp nedre läge 
Ugnen stegar fram      – Gaffel 2 bakre läge 

        – Gaffel 2 nedre läge 
Magasinstopp i övre läge    – Gaffel 2 vriden mot ugn 

        – Lucka 2 stängd 
Magasinstopp i nedre läge 

   
Lucka 1 upp 

 
Gaffel 1 till övre läge 

 
Gaffel 1 in i ugn  

 
Gaffel 1 till nedre läge  

 
Gaffel 1 ut 
 
Lucka 1 ner 



Bilaga 14: Specifikation för hydraulcylindrar 
 
Cylindrarna är av fabrikat BoschRexroth och har beteckning CDL1 
 
 
Cylinder 1 (värmetålig) 
– Slaglängd  800 mm 
– Kolvdiameter 25 mm 
– Kolvstångsdiameter 14 mm 
– Tryckkraft  7.85 kN 
– Dragkraft  5.39 kN 
– Arbetstryck p.max 240 bar 
 
 
Cylinder 2 (värmetålig) 
– Slaglängd  300 mm 
– Kolvdiameter 25 mm 
– Kolvstångsdiameter 14 mm 
– Tryckkraft  7.85 kN 
– Dragkraft  5.39 kN 
– Arbetstryck p.max 240 bar 
 
 
Cylinder 3 
– Slaglängd  450 mm 
– Kolvdiameter 25 mm 
– Kolvstångsdiameter 14 mm 
– Tryckkraft  7.85 kN 
– Dragkraft  5.39 kN 
– Arbetstryck p.max 240 bar 
 



Bilaga 15: Specifikation för pneumatiska cylindrar 
 
Cylindrarna är av fabrikat BoschRexroth och har produktnummer 528311032-0 
 
 
Cylinder 4 och 5 
– Slaglängd  160 mm 
– Kolvdiameter 16 mm 
– Kolvstångsdiameter 10 mm 
– Tryckkraft  141 N 
– Dragkraft  124 N 
– Arbetstryck p.max 10 bar 



Bilaga 16: Specifikation för rullbanorna 
 
 
Sektion 1 (vågsektion) 
 
– H 960 mm 
– RL 800 mm 
– TL 1500 mm 
– T 75 mm 
– Rullarnas diameter 50 mm 
– Våg monterad mitt i 500 mm 
– Ej driven 
 
Sektion 2 (lager) 
 
– H 960 mm 
– RL 850 mm 
– TL 6000 mm 
– T 75 mm 
– Rullarnas diameter 50 mm 
– Driven ackumulerande 
– Flatremsdrift 
– Gummerade rullar 
 
Sektion 3 (innan ugn) 
 
– H 950 mm 
– RL 800 mm 
– TL 710 mm 
– Rullarnas diameter 50 mm 
– Driven men ej ackumulerande  
– 8 stycken rullar, ej gummerade 
– Rullarna sitter endast fast i ena änden 
– Drivningen styrs av PLC 
– Ojämn delning för att gaffeln ska komma igenom, ritning på delningen finns nedan 
– Eventuellt separata stöd från ugnen till rullarna om momentet blir för stort 



Bilaga 17: Specifikation för gaffel (koncept 1) 
 
Detta är en omkonstruktion av en av de befintliga gafflarna som har: 
– Åkrörelse i horisontell led 1725 mm 
– Två lägen i horisontell led 0, 1725 mm (0 är det läget då gaffeln är inne i ugnen) 
– Rörelse i vertikal led 60mm 
– Två lägen i vertikal led 1025, 1075 mm 
 
 
Efter ombyggnation ska den ha: 
– Åkrörelse i horisontell led 2745 mm 
– Fyra lägen i horisontell led 0, 1725, 2235, 2745 mm (0 är det läget då gaffeln är inne i   
ugnen) 
– Rörelse i vertikal led 135mm 
– Tre lägen i vertikal led 940, 1025, 1075 (mm) 
 
– Hydraulkolv med slaglängd 800 mm monterad på de två mittersta fingrarna 
 samt en värmesköld monterad över kolven 
 
– Gaffeln ska vara vridbar 90° med två ändlä-
gen, vridmekanismen består av en hydraulkolv. 
 
– Även själva fingrarna på gaffeln kräver en v
modifiering, ritning på denna finns som bilag
19 - 20 
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Bilaga 18: Specifikation för gafflar i koncept 2 
 
Inmatningsgaffel 
 
– Inmatningsgaffeln kan användas som den är i nuläget. 
 
 
Utmatningsgaffel 
 
Detta är en ombyggnation av den befintliga utmatningsgaffeln som har: 
– Åkrörelse i horisontell led 1725 mm 
– Två lägen i horisontell led 0, 1725 mm (0 är det läget då gaffeln är inne i ugnen) 
– Rörelse i vertikal led 60mm 
– Två lägen i vertikal led 1025, 1075 mm 
 
Efter ombyggnation ska den ha: 
– Åkrörelse i horisontell led 2745 mm 
– Fyra lägen i horisontell led 0, 1725, 2235, 2745 mm (0 är det läget då gaffeln är inne i 
ugnen) 
– Rörelse i vertikal led 60mm 
– Två lägen vertikal led 1025, 1075 mm 
 
Hydraulkolv med slaglängd 800 mm ska monteras på de två mittersta gafflarna samt en 
värmesköld monterad över kolven 
 
Gaffeln ska vara vridbar 90° med två ändlägen, 
vridmekanismen består av en hydraulkolv. 
 
 
 
 



Bilaga 19: Ritning gaffel lång 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 20: Ritning gaffel kort 
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