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Förord 

Detta arbete markerar slutet på våra studier till maskiningenjörer vid Örebro universitet. Arbetet har 

pågått under våren 2013 på Ovako Hällefors. Arbetet har gått ut på att genomföra en förstudie i syfte 

att undersöka möjligheterna att automatisera en slipningsprocess för varmvalsade stänger.  

Vi vill tacka vår handledare på Ovako, Clifford Danielsson, samt personalen på KS-7, speciellt Björn 

Carlsson och Thomas Wase, för deras stora tålamod och ovärderliga kunskaper. 

Ett stort tack riktas till vår handledare på Örebro universitet, Christer Korin, för all hjälp. 

 

 

 

 
  



 
 

Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts på Ovako Bar i Hällefors i syfte att kontrollera möjligheterna att 

automatisera en slipningsprocess på stänger med ytdefekter. Det största skälet till arbetets 

uppkomst är de vibrationsskador som uppstår i operatörers händer vilket i sin tur leder till 

sjukskrivningar.  

Arbetet inleddes med en nulägesanalys på Kontrollstation 7 för att kontrollera hur processen går till, 

hur operatörerna upplever situationen och få en större förståelse för situationen. Information om 

nuvarande utrustning inhämtas i syfte att kunna utvärdera möjligheter. Kontakter med potentiella 

leverantörer togs också, i syfte att få ytterligare bollplank. 

Efter nulägesanalysen inleddes förbättringsförslagsprocessen. Lösningar till problemet uppkom ur 

brainstorming efter kravspecifikationen. De lösningar som blev godkända skickades ut till diverse 

leverantörer som tidigare kontaktats för vidare idéutbyte och möjlighet till utförande. De 

leverantörer som kontaktades var IM Teknik och Robotslipning AB. 

Investeringsanalysen visar att lösningen ”robotslipning med visionssystem” är den mest 

kostnadseffektiva för att uppnå de krav och önskemål som skulle uppfyllas. 

  



 
 

Abstract 

This thesis has been carried out on Ovako Bar in Hellefors in order to check the possibility of 

automating the manual grinding process on bars with surface defects. The biggest reason for the 

occurrence of this thesis is the vibration damages in operators' hands, which in turn leads to sick 

leave. 

Work began with a current situation analysis of KS-7 to observe how the process works, how 

operators perceive the situation and get a better understanding of the situation as well as acquiring 

information on the current equipment. Contacts with potential suppliers were taken as well in order 

to obtain additional exchange about the potential products. 

After the current situation analysis the improvement suggestions phase took place. Solutions to the 

problem arose out of brainstorming according to the specifications. The solutions that were 

approved were sent to various vendors for further exchange of ideas and the possibility of execution. 

IM Teknik and Robotslipning are the companies that were contacted. 

Investment analysis shows that the solution with robotic grinding with vision system is the most cost 

efficient to meet the demands and requirements to be fulfilled. 
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1 Introduktion 

1.1 Företagsinformation 
Historia 

Ovako bildades år 1969 då de två finska stålföretagen Oy Vouksenniska AB och Oy Fiskars AB 

bestämde sig för att gå ihop. Ovako Steel bildades sedermera 1986 då Ovako slogs samman med SKF 

Steel men bara fem år senare köpte SKF ut Ovako, och blev ensam ägare.  

Stålproduktionen i Hällefors har funnits sedan 1700-talet men det var först 1958 som SKF tog över 

ägarrollen. År 2005 bildades det nuvarande Ovako, då Fundia, Ovako Steel och Imatra steel slogs 

samman. Nuvarande ägare är Triton, som tog över ägandeskapet år 2010. (Ovako, 2013) 

Verksamhet 

Ovako producerar låglegerade stålprodukter i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. 

Ovako finns på 11 orter fördelade över Sverige, Finland, Nederländerna, Tyskland och Italien. I 

Sverige finns Ovako i Boxholm, Forsbacka, Hallstahammar, Hofors, Mora, Smedjebacken och 

Hällefors, där detta projekt genomförs. 

Hofors-Hällefors producerar högkvalitativa, långa stålprodukter för kunder som behöver hög 

standard vad gäller renhet och utmatningshållfasthet. Bland annat används stålet till lager och 

dieselmotorer. (Ovako, 2013) 

1.2 Bakgrund 
Exjobbet utfördes på Ovakos fabrik i Hällefors. Stålstänger valsas, efterbehandlas och skickas därefter 

till kontrollstation där de genomsöks efter defekter. Om en defekt i ytan upptäcks på en stång 

plockas den åt sidan och slipas därefter för hand av operatör med hjälp av en vinkelslip.  

Detta manuella arbete är tidskrävande, hälsovådligt och ej ergonomiskt.  Vinkelslipen är immobil 

vilket leder till en ytterst obekväm arbetsställning för de anställda som är för långa/korta. De ”långa” 

operatörerna utvecklar ofta krämpor och skador i ryggen på grund av den lutande arbetsställningen 

de får inta för att kunna använda slipen, medan de ”korta” får problem med axlarna då de får ”lyfta” 

slipen. 

Alla operatörer, oavsett längd, riskerar att få vibrationsskador av vinkelslipen vilket tidigare har lett 

till sjukskrivningar och operationer av händerna. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med projektet var att ta fram tillräckligt mycket information om en icke-manuell 

maskinslipning av defekter för att Ovako skall kunna avgöra om det är rätt lösning för att undvika 

arbetsskador på operatörer i framtiden. 
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1.4 Avgränsningar 
Projektet avgränsades till Kontrollstation 7 (hädanefter KS-7), närmare bestämt från det stadiet att 

materialet kom ut från detektorerna till det att materialet är slipat och ivägskickat. Ingen hänsyn togs 

till implementering och installation av en möjlig lösning, med avseende på kostnad.  

1.5 Mål 
Målet med arbetet var att ta fram flertalet lösningsförslag som har möjlighet att appliceras i 

verksamheten. Lösningarna skulle lösa problemet med vibrationsskador och vara ergonomiska. 

Arbetet innehåller: 

 Nulägesanalys 

o Litteraturstudier 

o Intervjuer med operatörer 

o Intervjuer med tekniker 

o Leverantörskontakt 

o Studier på plats 

o Möte med ledning 

 Förbättringsförslag 

o Kravspecifikation 

o Brainstorming 

o Leverantörkontakt 

 Investeringsanalys 

o Offerter 

 Slutsats 

 Rapport 
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2 Genomförande 

2.1 Material & Metod 
Projektet utgick från en förstudiemall som utarbetats av Bernt Henriksen(Personlig kommunikation: 

B. Henriksen 29/05-13) (Se bilaga 1)  

2.2 Datainsamling 
Datainsamlingen fokuserade huvudsakligen på ytfelsdetektorn och Circoflux S, hårdvaran som tar 

emot data från detektorerna och medlar den till operatörerna. Övriga studier innefattade stängernas 

material, hur produktionen gick till, de olika stegen däri och hur övriga detektorer fungerar. 

2.2.1 Litteraturstudier 

Litteraturstudien bestod av en baskurs på Ovako, en arbets- och- underhållsmanual för Circoflux S 

och inriktade sökningar efter relevant information om valsning, detektorssystem, slipning och 

automatisering från bland annat Jernkontoret. Övrig information om processen och stängernas 

material hämtades ur diverse dokument från Ovako. 

2.3 Nulägesanalys 
Nulägesanalysen beskriver nuläget, belyser problem och presenterar produktionsdata.  Utifrån detta 

arbetades sedan förbättringsförslag fram. 

 

2.3.1.1 Intervjuer 

Intervjuer genomfördes löpande under arbetets gång när nya frågor dök upp. Intervjuobjekten 

varierar mellan operatörer på KS-7, platscheferna på KS-7 samt ledningen för produktionsavdelning 

på Ovako Hällefors. Dessa individer valdes då de har relevant kunskap om produktionen och 

problemen på KS-7. Frågornas karaktär varierade beroende på aktuell individs kompetens. Fria 

intervjuer (Ekholm & Fransson, 1992) hölls med operatörerna för att få kännedom om upplevelser av 

nuvarande slipprocess och erhålla eventuella förslag om förbättringar. Slutna frågor(Ekholm & 

Fransson, 1992) ställdes till platscheferna samt ledningen för produktionsavdelning för att erhålla 

mer precis information om slipprocessen. 

Konversation fördes även med KMK Instruments AB, Sverigerepresentant åt Dr Förster, företaget 

som tillverkar detektionsutrustningen.  

 

2.3.1.2 Platsstudier 

Platsstudier utfördes i stor utsträckning under projektets gång och hade som syfte att få en känsla för 

flödet i processen. Operatörerna iakttogs i arbetet för att få en bild av nulägets situation. Ett 

sidosyfte med platsstudierna var att noggrannare studera layouten på KS-7. 

2.3.1.3 Leverantörskontakt 

Kontakt med leverantörer togs tidigt i projektet för att få in en tydligare verklighetsförankring i 

processen. Det huvudsakliga målet med leverantörskontakten var att få förståelse om vad som 

faktiskt är möjligt att genomföra och på så sätt undvika eventuella lösningar som ej är möjliga att 

utföra.  
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Leverantörer hittades genom rekommendation från handledare och sökning på internet.  

 

2.3.1.4 Möten med projektledningen 

Möten med projektledningen användes för att validera riktningen som projektet var på väg. 

Ledningen ombads ha synpunkter på de idéer som tagits fram och även klargöra vad de ansåg vara 

viktigt att få med. Mötena klargjorde tydligt vilka idéer som skulle förkastas och vilka som skulles 

satsas på (Se vidare avsnitt 5). 

2.4 Förbättringsförslag 
Förbättringsförlagen togs fram utifrån kravspecifikation med hjälp av brainstorming och kontakt med 

leverantörer och presenterades sedan i korthet för närmaste chef för godkännande. Målet var att få 

fram lösningsförslag som passar kravspecifikationen.  

2.4.1 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen utgick ifrån den uppdragsbeskrivning som Ovako lämnade ut: 

 Icke manuell 

 Eliminera arbetsskador 

 Ergonomisk 

 Effektivisera arbetet 

 Automatisk 

”Icke manuell” innebär att själva slipningen inte genomförs manuellt av en operatör, medan 

”Automatiskt” innebär att operatörer inte är inblandade i processen alls. Effektivisera arbetet syftar 

till möjligheten att minska bemanningen i operatörslagen. 

2.4.2 Brainstorming 

Frågeställning:  

 Hur kan man förbättra nuvarande slipprocess? 

 Vad finns det för automatiska lösningar? 

Brainstormingen genomfördes genom att generera så många idéer som möjligt utan att analysera 

dem närmare för att på så sätt undvika partiskhet och även få en så bred bas som möjligt. Dessa 

analyserades sedan med avseende på för- och- nackdelar efter kravspecifikationen. De idéer som har 

bäst förutsättningar sparades medan resterande sållas bort. Deltagarna i brainstormingen var Nils 

Eriksson och Magnus Westerling. 

2.4.3 Leverantörskontakt 

Vidare kontakt togs med leverantörer för att verifiera lösningskoncepten och få feedback på vad som 

var möjligt och vad som var ogörligt. Lösningskoncepten presenterades för de olika leverantörerna 

för att få nya idéer och tankar. Leverantörer hittades genom branschportalen Industritorget.se och 

med hjälp av vår handledare, Christer Korin. 

2.5 Investeringsanalys 
Efter att offerter mottagits analyserades dessa med avseende på kravspecifikation och prestanda. 

Offerterna viktades mot varandra för att det bästa alternativet lättare skulle urskiljas. 
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2.6 Offerter 
Offerterna var så kallade budgetofferter vilket innebär att det egentliga priset låg inom ett intervall 

av +/-30%. 

 

3 Teori om valsning 
Valsning är en plastisk bearbetningsprocess av 

stålprodukter och fungerar som så att man skickar 

materialet mellan två stycken roterande cylindrar 

(valsar) som formar materialet beroende på 

utseendet på cylindrarna. Det finns två 

huvudområden vad gäller valsningen: Platta 

produkter och långa produkter. Det relevanta för 

detta projekt är långa produkter. 

Valsningstemperaturer brukar ligga runt 

1000oC(Jarfors et al., 2010)   

3.1 Teori om varmvalsning 
Varmvalsning är valsning som sker då ämnet har en 

temperatur som medför att rekristallation inträffar. Vid rekristallation ersätts korn med stor 

dislokationstäthet med nya korn med lägre dislokationstäthet, detta medför att duktiliteten höjs. 

(Jarfors et al., 2010)   

3.2 Teori om defekter vid varmvalsning av långa produkter 
Det finns många olika skäl till att defekter kan uppstå efter varmvalsning av långa produkter. 

Det vanligaste skälet är att temperaturen under bearbetningen inte har varit jämn över hela 

arbetsstycket. Om temperaturskillnaden har varit tillräckligt stor kan sprickor, både inre och yttre, 

uppkomma. (Uggla, Gillberg & Brodd, 2004) Ett annat skäl till defekter är om själva materialet har 

olika typer av defekter. Om dessa inte tas bort kan de överföras till den slutgiltiga produkten. Detta 

kan medföra att sprickor, slagg, flagor med mera kan uppstå. (De Garmo, Black & Kosher, 2011) 

 

  

Figur 1: Material förs mellan två valsar 
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4 Nulägesanalys 
I detta avsnitt förklaras hur nuläget såg ut på Kontrollstation 7. 

4.1 Kontrollstation 7 

 

Figur 2: Layout KS-7 

KS-7 är en kontrollstation för varmvalsade stänger mellan dimensionerna 20-95 mm.  

Materialet (stänger) transporteras till KS-7 med hjälp av travers. Materialet lastas av med hjälp av 

operatörer på marknivå och förs in i riktverket för att få bort eventuella krökningar. Materialet förs 

efter detta vidare för ändfasning. Materialet ändfasas alltid på en ände då detektionsutrustningen 

behöver det för att kunna analysera materialet. Båda ändarna ändfasas ibland på kundens begäran. 

Vidare förs materialet genom detektionsutrustningen. Här kontrolleras materialet för: 

 Kemisk sammansättning 

 Rundhet/diameter 

 Längd 

 Ytdefekter 

 Inre fel 

Om detektorsutrustningen markerar att den kemiska sammansättningen eller rundheten/diametern 

är felaktig skrotas materialet direkt. Detta eftersom det inte finns någon åtgärd som gör materialet 

användbart. Vid längdfel eller inre fel ute på ändarna kapas materialet. Befinner sig den inre defekten 

på mitten av materialet skrotas stången. Hur mycket som kan kapas varierar mellan batcherna, då 

det är kunden som sätter gränserna. Om ytdefekter detekteras markeras materialet med färg, där 

felet befinner sig. Defekten markeras endera med röd färg (allvarlig defekt) eller vit färg (mindre 

allvarlig defekt). Material med markerade ytdefekter skickas automatiskt av löpbandet ner till 
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slipstationen där det inspekteras visuellt av operatör. Om operatör upplever att det är för mycket 

arbete för att det skall vara kostnadseffektivt eller att det inte är möjligt att rädda materialet skrotas 

det. Om operatören däremot upplever att defekten är tillräckligt liten för att materialet skall kunna 

räddas slipar operatören materialet i syfte att eliminera defekten. Efter slipning inspekterar 

operatören återigen materialet visuellt och avgör därefter om materialet är godkänt för leverans till 

kund eller om det skall skrotas. (Carlsson, 2013) 

 

Figur 3: Processkarta KS-7 
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Figur 4: Slipstation 

Bilden illustrerar nuvarande utrustning och process. Felaktiga stänger rullas av till den här stationen 

för korrigering. Nuvarande slipmaskin syns centralt i bilden hängandes från en balk. Vid slipning rör 

sig operatören i korridoren för att leta efter färgmarkeringar. När en färgmarkering hittats söker 

operatören runt stången för att hitta exakt vart ytdefekten är. Stången roteras med hjälp av att 

operatören bryter en infrastråle, som går längs golvet, med sin fot. En sensor uppfattar att strålen är 

bruten och stången börjar rotera. 

 

De räcken som på bilden blockerar korridoren (grön markering, vanligtvis är de invikta) används till 

att rulla över stänger från slipstället till kapningen eller skrotning. Stänger som ska skrotas läggs i 

fickan som syns till höger i figur 4(röd markering). Dessa stänger vilar på kedjor för att de lätt ska 

kunna transporteras iväg med traversen.  Kapningsbandet är längst till höger i bilden(blå markering). 
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4.2 Slipning 
 

Efter intervjuer med operatörer och chefer kom det fram att det fanns två olika sorters defekter som 

går att åtgärda genom slipning: 

Ytsprickor och flagor. För varje stångdimension som körs ställs ett toleransvärde in för hur mycket 

material som kan slipas bort. Detta toleransvärde ligger vanligtvis inom 2 % av diametern men 

varierar från kund till kund (Carlsson, 2013). Vissa kunder accepterar inga defekter alls vilket leder till 

att allt färgmarkerat material skrotas.  Är ytsprickorna inom intervallet för toleransvärdet markeras 

de med vit färg, detta betyder att sprickan kan slipas bort och stången kan godkännas. Är 

ytsprickorna djupare än toleransvärdet markeras de med röd färg, en spricka som är för djup leder till 

att stången skrotas. Flagning innebär, oavsett vilket metallskikt som avses, att metallbeläggningen 

lossnar eller lätt kan dras av (Jakobsson, 1994). Flagor på stänger resulterar i att ytfelsdetektorn visar 

stora utslag, vilket leder till en röd färgmarkering. Vissa flagor kan åtgärdas genom slipning, så en röd 

färgmarkering betyder inte alltid att en stång skrotas. Operatören måste undersöka en röd 

färgmarkering för att se om det är en ytspricka eller flagor. Är det flagor så slipas området, efter 

detta kontrollerar operatören visuellt om flagorna är eliminerade. 

Det är viktigt att operatören noga kontrollerar materialet efter slipning av flagor, då sprickor kan 

gömma sig under flagorna, vilket då leder till skrotning. (Carlsson, 2013). 

4.3 Utrustningspark 
Nuvarande slip är en handhållen vinkelslip, modell: Atlas Copco GTG40. 

 Motortyp: Turbin 

 Modelltyp: Vinkel 

 Max. uteffekt: 4.5 kW 

 Max. tomgångshastighet: 6000rpm 

 För hjuldiameter: 140mm 

 Vikt: 3.6kg 

 Vibrationsvärde: <2.5 m/s² 

Slipskål: Tyrolit rostfritt stål 11ZT 

 Max periferihastighet: 50m/s 

 Diameter: 152mm 

 Tjocklek 51mm 

 Hål: 5/8” 
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4.4 Detektionsutrustning 
All detektionsutrustning är från Institut Dr Förster. 

Hårdvara: Circoflux Ro 100 

Circoflux Ro 100 är den hårdvaran som analyserar 

materialet. Den består av fyra olika detektorer: 

Sammansättning, diameter/rundhet, inre fel och 

ytdefekter. Sist i detektorslängan sitter ett munstycke som 

färgmarkerar eventuella defekter på stängerna. 

Nuvarande utrustning har bara ett munstycke och kan 

därför endast markera på ovansidan av materialet. Enligt 

uppgift finns det möjlighet att byta ut nuvarande 

munstycke mot ett munstycke med multipla utgångar 

(Wase, 2013). Circoflux Ro 100 installerades 2001. 

 Tillåtna diametrar: 10-102mm 

 Rotationshastigheter vid fysisk kontakt: 200 till 1500 rpm 

 Antal testhuvuden: 2 

 Antal testkanaler: 8/12 

 Maximal testhastighet: up to 3.75m/s 

 Dimensioner: 750x870x770mm 

 Totalvikt: 640kg 

Mjukvara: Circoflux S 

Circoflux S är den nuvarande mjukvaran som hanterar den 

data som detektorerna skickar ut. Circoflux S installerades på 

Ovako Hällefors samtidigt som Ro 100 och är i nuläget 

aningen utdaterad. Mjukvaran har inte möjligheten att skicka 

informationen om var på stången felet befinner sig vidare 

utan behöver i så fall uppdateras till nästa version, Circoflux 

DS (Vallenfjord, 2013). 

  

Figur 5: En av detektorerna i Ro 100 

Figur 6: Circoflux S 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Qy_X8J71mveR3M&tbnid=9c9hFDc7OdKbMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.izasa.es/productos/instrumentacion-cientifica/control-de-calidad-industrial/ensayos-no-destructivos/corrientes-inducidas/circoflux.aspx&ei=mj2jUZ3mLOKc0wX2t4DABw&bvm=bv.47008514,d.bGE&psig=AFQjCNFj5ocky6JTfy8JyovqjGMJdszkSw&ust=1369738984816716
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5 Förbättringsförslag 

5.1 Kravspecifikation & Brainstorming 
Kravspecifikationen användes som utgångspunkt för idéer när brainstormingen utfördes, med 

huvudmålet att få bort den fysiskt krävande delen av slipningsprocessen. Detta då det fysiskt 

krävande arbetet har lett till sjukskrivningar och operationer för anställda. De mest utsatta 

kroppsdelarna på operatörerna var händer (vibrationsskador) och rygg (fysiskt krävande lyft och 

positionering) (Danielsson, 2013). Med detta som utgångspunkt genererades idéer som i efterhand 

utvärderades. De idéer som ansågs klara kravspecifikation presenterades för projektledningen och 

platscheferna på KS-7.  

Efter mötet med projektledningen och platscheferna återstod tre lösningar: 

 Helautomatisk slip 

 Semiautomatisk slip 

 Robotslipning 

En ny kravspecifikation togs fram för att leverantörer skulle veta mer precist vad som fordrades. Alla 

tre koncept följde samma kravspecifikation: 

 Måste kunna hantera alla diametrar mellan 20-95 mm 

 Ha en känslighet ner till 0.1mm 

 CE-märkning 

Dessa tre konceptlösningar utvecklades vidare och presenterades för leverantörer i syfte att få 

feedback om lösningarna är genomförbara. Ett bisyfte var att få leverantörerna intresserade av att ta 

sig an möjligheten att realisera lösningarna. 

5.2 Leverantörskontakt 
Kontakt togs med ett flertal företag och leverantörer för att på så sätt få fram så många lösningar och 

möjligheter som möjligt. Av dessa företag fanns i slutänden endast två intressanter kvar: 

 IM Teknik, ett företag från Göteborg som är inriktat mot konstruktion och utveckling av 

maskinutrustningar, samt att automatisera processer och produktion. 

 Robotslipning AB, ett företag från Västervik specialiserat på robotceller med inriktning på 

efterbehandling 

o Robotslipning AB kontaktade Mabema AB, ett Linköpingsbaserat företag specialiserat 

på visionsutrustning för bland annat materialhantering och kärnkraftverk.  

IM teknik ålades uppgiften att realisera den helautomatiska och den semiautomatiska slipen medan 

Robotslipning, i sammarbete med Mabema, ålades att undersöka möjligheter till robotslipning. 

Robotslipning hade ej den kompetens som söktes för att möjliggöra den semi/automatiska lösningen. 

På grund av detta kontaktades IM teknik efter rekommendation från handledare, Christer Korin. 
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5.3 Konceptlösningar 
I detta delkapitel presenteras de lösningar som framkom under förstudiens gång. 

Den helautomatiska och robotslipningen ämnar uppfylla kraven/önskemålen automatisk, eliminera 

arbetsskador, ergonomisk och effektivisera arbetet emedan den semiautomatiska lösningen ämnar 

uppfylla kraven/önskemålen icke manuell, eliminera arbetsskador, ergonomisk och effektivisera 

arbetet. 

5.3.1 Maskinslipning 

För att gå vidare med dessa två idéer gjordes en lös CAD-modell i syfte att visualisera 

lösningsförslaget på bästa sätt.  

 

5.3.1.1 Helautomatisk slipning 

 

Den helautomatiska slipen består av fyra delar: 

 Räls – slipens färdbana. Slipaggregatet måste kunna 

förflytta sig 8m i sidled för att ha möjlighet att nå 

defekter var än på stången de befinner sig. 

 2-axlig sliparm – Sliparm för transversell/radiell 

positionering av slipaggregat. 

 Slipaggregat: Ett slipaggregat som skall ha minst 

likvärdig prestanda som nuvarande slip. 

 Mät- och– styrsystem – Skall ta emot signaler från 

detektorerna om var defekten befinner sig och med 

hjälp av detta kunna förflytta sig till rätt position. 

o Styrdator 

o Kontrollpanel 

o Mätsystem 

o Visionssystem för detektion av färg. 

Den helautomatiska slipen skall ha möjlighet att operera helt utan inblandning av operatör. När 

materialet passerar detektorerna markeras defekten med färg i längd- och- radiell riktning. 

Informationen om längdriktningen och sprickdjup skickas till slipen vilket leder till att slipen färdas till 

korrekt position på rälsen. Slipen använder sedan sitt visionssystem för att lokalisera var på 

materialet färgmarkering är och slipar sedan ner defekten.  

5.3.1.2 Semiautomatisk slipningen 

Den semiautomatiska slipen bygger på samma lösning som den helautomatiska, mekaniskt och 

designmässigt. Men den har inte samma mjukvara vilket leder till att den inte kan fungera 

helautomatiskt. Skillnaden ligger i mät- och- styrsystemet: 

 PLC 

 Styrsystem motorer 

 Kontrollpanel för operatör (informationsskärm och styrmöjligheter) 

Figur 7: Koncept för slip 
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 Kamera samt monitor för detektion och slipövervakning 

För denna lösning krävs en operatör som kan navigera slipen genom fjärrstyrning. Vilket också 

innebär att operatören måste kontrollera stången efter slipning för att verifiera att ytdefekten är 

borta. Operatören måste även lokalisera sprickan innan slipning på samma sätt som i nuvarande 

process, genom att leta runt färgmarkeringen från detektorerna. 

5.3.2 Robotslipning 

 

För att gå vidare med robotlösningen bokades ett 
möte med Robotslipning och Mabema på plats i 
Hällefors. Under mötet undersöktes den tänkta 
platsen för robotslipning och möjligheterna för 
lösningen diskuterades: 

 Förstärkning/ombyggnation av nuvarande 
slipbord 

 2/4-axlig robotarm 

 Kraftfullt visionssystem 

 Färdbana 

 Ljusfixturer 

 

5.4 Placering/Layout 

 

Figur 9: Placering av lösningsförslag 

  

Figur 8: Konceptuell robotlösning 
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5.4.1 Helautomatisk/Semiautomatisk slipning 

Stänger som har blivit ändrade märks och buntas 

separerat från stänger som klarade detektionen utan 

fel. De slipade/kapade stängerna läggs på ställningen 

som figur 10 visar. Ställningen sjunker när vikt läggs på. 

När ställningen är full lyfts stängerna iväg med hjälp av 

travers. 

Vid applicering av helautomatisk eller semiautomatisk 

slip kommer denna ställning att tas bort för att göra 

plats åt den nya slipmaskinen. Det kommer istället att 

finnas en räls utefter hela sträckan så att slipmaskinen 

kan nå båda ändar av stången. 

Vid en hel- eller semiautomatisk lösning kommer den 

här gångbanan (figur 11) istället att användas till de 

kapade/slipade stängerna. När en automatisk slip är på 

plats behöver inte längre denna korridor användas av 

operatörerna. 

 

 

5.4.2 Robotslipning 

Robotarmen kommer att placeras på samma position som nuvarande slip. Det som krävs för att göra 

detta möjligt är att förstärka balken/bygga om balken. Ett staket behöver också sättas upp runt 

robotcellen för att försäkra säkerheten för operatörerna. I övrigt kommer layouten att förbli 

densamma. 

  

Figur 10: Plats för semi/automatisk lösning 

Figur 11: Gångbana 
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6 Investeringsanalys 
Här följer en grov uppskattning av kostnader för de olika lösningarna. Alla siffror ligger inom 

intervallet ±30%. 

6.1 Semiautomatisk slipning 

6.1.1 Utgifter 

6.1.1.1 Mekanik 

 Räls  

 2-axlig sliparm  

 Slipaggregat 

 Mät- och- styrsystem 

o PLC 

o Styrsystem motorer 

o Kontrollpanel för operatör (informationsskärm och styrmöjligheter) 

o Kamera samt monitor för detektion och slipövervakning 

6.1.1.2 Övrigt 

 Initialstudie 

 Design, teknikval 

 Konstruktion 

 Tillverkning/programmering 

 Test 

 Dokumentation 

 Installation och driftsättning 

 Projektledning/Administration 

Totalt: 1.2 miljoner kronor. 

6.1.2 Intäkter 

 Minskad andel sjukskrivningar 

6.1.3 Ej specificerat 

 Reservdelar 

 Utbildning 

6.2 Helautomatisk slipning 

6.2.1 Utgifter 

6.2.1.1 Mekanik 

 Räls  

 2-axlig sliparm  

 Slipaggregat 

 Mät- och- styrsystem 

o Styrdator 

o Kontrollpanel 
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o Mätsystem 

o Visionssystem för detektion av färg. 

6.2.1.2 Övrigt 

 Initialstudie 

 Design, teknikval 

 Konstruktion 

 Tillverkning/programmering 

 Test 

 Dokumentation 

 Installation och driftsättning 

 Projektledning/Administration 

Totalt: 2.6 miljoner kronor. 

6.2.2 Intäkter 

 Minskad andel sjukskrivningar 

 Möjlighet till att minska bemanning 

6.2.3 Ej specificerat 

 Reservdelar 

 Utbildning 

6.3 Robotslipning 

6.3.1 Utgifter 

6.3.1.1 Mekanik 

6.3.1.1.1 Robot 

 ABB IRB 6620 LX 150kg – inverted robot on linear axis inklusive dokumentation och manualer 

 Golvskåpsmontage 

o Frekvensstyrning 

o Säkerhetssystem 

o Kontaktorer 

o Relä 

o Strömförsörjning 

o Kopplingsutrustning 

o Montagetid 

o Programmering 

 Ombyggnad av befintligt slipbord 

 Installation och testkörning 

2.3 miljoner sek 

6.3.1.1.2 Visionssystem 

 Visionssystem med möjlighet att analysera ytdefekter med hög säkerhet. 
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0.8 miljoner sek 

Totalt: 3.1 miljoner sek 

6.3.2 Intäkter 

 Minskad andel sjukskrivningar 

 Möjlighet till att minska bemanning 
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7 Resultat 

7.1 Utvärdering 

7.1.1 Helautomatisk slipning 

Fördelar 

 Självgående, kräver ingen övervakning 

 Förbättrar arbetsmiljö 

 Möjlighet till effektivisering 

Nackdelar 

 Kräver en lite mer omfattande ändring i layouten 

 Alla stänger med flagor skrotas 

 Behöver att detektionssystemet uppgraderas 

7.1.2 Semiautomatisk slipning 

Fördelar 

 Billig lösning 

 Förbättrar arbetsmiljö 

 Stänger med flagor slipas 

Nackdelar 

 Kräver styrning av operatör 

 Kräver en lite mer omfattande ändring i layouten 

7.1.3 Robotslipning 

Fördelar 

 Självgående, kräver ingen övervakning 

 Ingen större ändring i layouten 

 Stänger med flagor slipas 

 Möjlighet till effektivisering 

 Förbättrar arbetsmiljö 

Nackdelar 

 Kräver inhägnad 
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7.2 Viktning 

 

 

De olika kriterierna tilldelades så kallade viktningspoäng utifrån hur viktiga de ansågs vara för 

produkten. Viktningspoängen och dess värde framtogs med hjälp av kravspecifikationen och samtal 

med projektledningen. Resultatet av viktningen visar att robotslipning är det bästa alternativet. Det 

är bara på kostnad som robotslipning inte är det bästa alternativet. Området funktionalitet innefattar 

aspekter som:  

 Är lösningen automatisk? 

 Kan den slipa både sprickor och flagor? 

 Är den ergonomisk? 

Kostnad innefattar bara vad själva lösningen kostar, denna kategori tar inte med andra omkostnader 

i kalkyleringen. Layoutmässigt innebär hur bra lösningen kan implementeras i nuvarande layout utan 

att man behöver bygga om för mycket. En omfattande ombyggnad innebär både extra kostnad och 

en stillastående produktion. En hög effektiviseringspotential betyder att man har god möjlighet att 

maximera produktionens vinst.  

Alternativ Alt. Poäng Vikt. poäng Alt. Poäng Vikt. poäng Alt. Poäng Vikt. poäng Alt. Poäng Vikt. poäng

1 Semiautomatisk slip
3 12 4 8 2 2 1 3 25

2 Automatisk slip
2 8 0 0 2 2 4 12 22

3 Robotslipning
4 16 1 2 3 3 4 12 33

Totalt

Kriterie 1: Funktionalitet 

Viktpoäng: 4

Kriterie 2: Kostnad 

Viktpoäng: 2

Kriterie 3: Layoutmässigt 

Viktpoäng: 1

Kriterie 4: Effektivisera 

Viktpoäng: 3

2=Medel

4=Smidig

0=Låg

2=Medel

4=Hög

2=Medel

4=Hög

0=Hög

2=Medel

4=Låg

Lösningens funktionalitet Lösningens kostnad Lösningens layout Lösningens effektiviseringspotential

0 =Låg 0=Osmidig
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8 Diskussion 
Resultatet visar att robotslipning är den mest funktionella lösningen. Den helautomatiska lösningen 

kommer på andra plats gällande funktionalitet, eftersom att den inte klarar att slipa flagor då den 

skrotar alla stänger med röd markering. Den semiautomatiska slipen kräver uppvaktning av operatör, 

så det blir ingen skillnad i bemanning. Det som talar för den semiautomatiska lösningen är att man 

löser huvudproblemet till en relativt låg kostnad, då den är precis lika ergonomisk som de andra två.  

Det är även andra aspekter som måste räknas in gällande pris. Det tillkommer andra omkostnader 

som inte är inräknade i budgetofferten och som bara kan uppskattas. Utbildning av personal kommer 

att krävas av alla tre lösningar. Alla tre lösningar kommer att kräva ombyggnad, men en mer 

omfattande ombyggnad kommer att behövas för semi- och helautomatisk slipning. Det skall även 

tilläggas att vid byggnation av semi/automatisk slip kommer större del av arbetsarean att upptas av 

maskinen. Det är fullt möjligt att området kommer att kräva större ombyggnation än beräknat, då 

speciellt en automatisk lösning behöver utrymme för att säkerställa säkerheten för operatörerna på 

arbetsytan. Den semiautomatiska lösningen kräver en operatör vilket medför en högre kostnad på 

lång sikt. Den helautomatiska lösningen klarar som tidigare nämnt inte av flagor, även detta kommer 

medföra en högre kostnad på längre sikt eftersom fler stänger kommer att skrotas. Dessa kostnader 

finns inga data på, men de kan användas som grund för en argumentation om att robotslipningen är 

det bästa alternativet då det är det mest funktionella och det kan antas att med minskade skador, 

och därmed minskade sjukskrivningar hos operatörer, kommer lösningen att betala sig själv. 

9 Slutsats  
Syftet med projektet var att ta fram tillräckligt mycket information om en icke-manuell 

maskinslipning av defekter för att Ovako skall kunna ta ett informerat beslut vad gäller ergonomi, 

effektivisering och kostnad. Projektet har behandlat tre olika lösningar för icke-manuell 

maskinslipning. Jämförelsen av de olika lösningsförslagen visar att en lösning baserat på robot med 

visionssystem är det mest fördelaktiga alternativet.  
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12 Bilagor 

12.1 Bilaga 1 - Förstudiemall

Projektspecifikation 

1.1 Problembeskrivning samt målformulering 
En övergripande beskrivning av problemet med dess kända konsekvenser  

och intäktsmöjlighet görs. Mål med projektet beskrivs inklusive 

målformulering. Även en kort beskrivning av eventuella nästa steg. 

1.2 Projektorganisation 
Beskrivning på hur projektet är organiserat – kund, beställare, förstudieutförare, projektledare, 

styrgrupp, projektgrupp och eventuellt referensgrupp. 

1.3 Tid och leveransplan 
Projektplan med tider och leveranser upprättas.  

Eventuella ”milstolpar” redovisas. 

1.4 Förväntade resultat 
Vad förväntas förstudien leda till och vilka övergripande resultat vill företaget få presenterat. Det är 

viktigt att förstudieutföraren och företaget i startskedet av studien klargör en tydlig målbild. 

1.5 Avgränsningar 
Vad ska/har förstudien fokuserat på och vilka delar har lämnats åt sidan och för vilka förhållanden 

gäller analysen? Vilka delar har analyserats och vilka produkter  

etc. Den tydlig avgränsningsredovisning erhålls i den slutgiltiga rapporten. 

2 Nulägesanalys 
Denna del av förstudien beskriver nuläget i valt produktionsavsnitt och syftar till att beskriva problem 

och presentera produktionsdata. Ta även reda på beslutsprocessen för en eventuell investering. 

2.1 Processbeskrivning och produkter 
I förstudien kommer en övergripande beskrivning på processen att göras: 

 Processkartläggning 

 Layout 

 Utrustningspark 

 Materialhantering och logistik 

 Informationshantering – planering och styrning 

 Produkter i processen – en övergripande beskrivning 

2.2  Bemanning och kapacitet 
Förstudien kommer göra en uppskattning gällande bemanning och kapacitet för 
studieobjektet. Innehållande områden som: 

 Arbetstider 

 Antal anställda och organisation 

 Ergonomi 

 Produktionsvolym och beläggningsvariation  



2 
 

2.3 Tidsstudie och Störningsanalys 
Datainsamling av tider uppdelat på exempelvis följande parameter: 

 Cykeltider och flaskhalsar 

 Förluster – till exempel justeringar och kassaktion 

 Ställ, ställtider och underhållsbehov 

 Utrustningseffektivitet, Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitetsutbyte 

 Frekvens på störningar 

 Leveransförmåga och leveranssäkerhet 

 Konsekvens och kostnad 

3 Förbättringsförslag 
I denna del av förstudien beskrivs förslag till förbättringar. Idégenereringsprocessen beskrivs 

inklusive alla uppslag till förbättringar. 

Beskrivning av teknisk lösning samt genomgång av förslaget utifrån processen, layouten, påverkan på 

produkterna, ergonomi osv. 

 

Genomgång av respektive prioriterade förslag till förbättringar utifrån: 

 Ursprunglig problemformulering 

 Tidigare störningsanalys 

 Påverkan på tider och kapacitet 

 Fördelar och nackdelar mot dagens lösning 

 Ekonomi – kostnader och intäkter 

 Utbildningskravet 

 Krav på mottagarorganisationen vid en investering 

4 Investeringsanalys 
En grov investeringsanalys görs på de prioriterade förslagen till förbättringar: 

 Intäkts- och kostnadskalkyl samt eventuell produktkalkyl 

 Pay-Off kalkyl och ev. andra vinster 

5 Slutsatser och rekommendationer 
I slutet av förstudierapporten presenteras de slutsatser och rekommendationer 
förstudieutföraren kommit fram till. Hur arbetet kan bedrivas  
fortsättningsvis – förslag till fortsatt arbete.  

6 Presentation 
Avrapportering av förstudie kommer att ske genom presentation hos Er samt som ett skriftligt 

dokument i rapportform som överlämnas vid presentation. 

7 Omfattning 
Tidsåtgång för förstudie kan variera beroende på vilket projektalternativ  

som passar Ert företag bäst.  
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8 Företagens åtagande i projektet 
Det är viktigt att förstudieutföraren har tillgång till produktionsinformation om berört 

produktionsavsnitt som ska studeras. Företagsrepresentant med insikt i problemställning är att 

föredra som kontaktperson. Projektutföraren bör ha kontorsplats och om så är möjligt, tillgång till 

PC. 

9 Nästa steg 
Efter utförd förstudie, har förhoppningsvis företaget erhållit ett antal förbättringsförslag och 

möjligheter. Företaget kan då gå in i en projekteringsfas och därefter ta kontakt med så kallade 

”möjliggörare”, t.ex. systembyggare och automationsleverantörer. Detta steg ingår ej i 

förstudiearbetet utan denna uppgift åligger företaget att utföra. Robotdalen kan tack vare sitt stora 

kontaktnät inom den svenska automationstekniska marknaden, agera bollplank och lämna 

rekommendationer på lämplig ”möjliggörare” för just Er applikation. 
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12.2 Bilaga 2 – Offert Robotslipning 
Bifogas. 

12.3 Bilaga 3 – Offert Semiautomatisk/helautomatisk slipning 
Bifogas. 


