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Sammanfattning 
Detta är en rapport från mitt examensarbete på kandidatnivå, genomfört på SSAB Oxelösund under 

våren 2017. Arbetet har kretsat kring konceptutveckling av en installation för hårdhetsmätning i 

deras produktionslina, och är en vidareutveckling på ett sedan tidigare etablerat projekt. De senaste 

åren har olika ansatser gjorts för att föra projektet närmare en realisering. 

Fokus på arbetet har varit att titta närmare på en ett konceptförslag av en enhet för rengöring, 

intryckning och topografisk analys av en plåt. Planen är att installera denna i en så kallad in-line 

lösning kretsande kring en portalinstallation över produktionslinan. Det har involverat att genomföra 

funktionsanalyser, ta fram kravspecifikationer och ge förslag på befintliga komponenter som kan 

passa behoven utifrån detta. För att kunna definiera alla krav har även undersökningar gjorts 

relaterade till vibrationer vid den tilltänkta installationsplatsen samt en undersökning av laserteknik 

som rengöring till stålytor.   

Resultatet har varit en vidareutveckling av det tidigare existerande konceptet. Konkreta förslag har 

getts angående delkomponenter, delfunktioner har definierat tydligare, miljöfaktorer har kartlagts 

och nya tekniker har framgångsrikt testats för rengöring av ytor. 

Abstract 
This is a report on my thesis work on bachelor level that took place on SSAB Oxelösund during the 

spring of 2018. The work has revolved around concept development of an installation for hardness 

measuring in their production line, and has furthered the development of an existing project. During 

the last years, different aspects of the project have been analyzed to bring the project closer to a 

realization. 

The work has focused around taking a closer look on a concept of a unit meant to perform surface 

preparation, indentations and topographical analysis of steel plate. The goal is to install this in a so 

called in-line solution, using a portal over the production line as a basis. This has involved function 

analysis, establishing target specifications and suggest existing components that can fit those. To 

define the demands for the target specifications, tests have been performed on vibration factors on 

the suggested installation place, and laser as a means to clean steel surfaces have been tried out. 

The result have been an advancement on earlier concepts. Suggestions have been made regarding 

components, sub functions have been further defined, environmental factors have been analyzed 

and new technology for surface preparation have been successfully tried out. 
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Att arbeta mot SSAB under detta examensarbete har utan tvekan varit det mest utmanande och 

lärorika jag har fått uppleva under min studietid. Jag har under denna vår lärt mig otroligt mycket om 
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mycket om så många olika ämnen, men jag upphörde aldrig att förvånas över dina kunskaper. 

Vidare vill jag tacka Mattias Hägglund, min inofficiella handledare på plats, för möjligheten att 
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allting praktiskt och sett till att säcken i slutänden blev hopknuten. 

Ytterligare tack går till alla andra personer i Oxelösund som på ett eller annat sätt hjälpt mig med 

olika aspekter av arbetet. Det har varit ett privilegium att arbeta en arbetsplats där man känner sig så 

pass välkommen redan från den första dagen.  
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Listan nedan inkluderar ett antal ord eller termer som kan vara obekanta för läsaren.  

 

Brinell – Metod för mätning av ett materials hårdhet 

HBW – Hardness Brinell Wolfram, enheten för hårdhet enligt modern Brinell 

SSAB – Tidigare förkortning för Svenskt stål AB, numera företagsnamn 

In-line – Att genomföra en operation direkt i produktionskedjan 

Portal – Syftar på en stödstruktur monterad på sidan och över produktionsbandet. 

Hårdhet – Ett mått på hur väl ett material står emot permanent plastisk deformation 

Kupong – En fyrkantig bit avlägsnad plåt med area runt 1 dm^2 avsedd för hårdhetsmätning 

Hardox – Varumärkesnamn på stål från SSAB 

Standard – Standardiserade riktlinjer och bestämmelser över en process eller ett arbetsområde. 
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Jklabs – Svenskt företag med expertis inom mätteknik  

Vikab – Företag med expertis inom vibrationsfaktorer i industri. 

Transman – Företag som arbetar med installation och försäljning av linjärenheter. 
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1. Bakgrund 
1.1. SSAB 
SSAB, tidigare Svenskt stål AB, är ett globalt stålföretag och en ledande producent av höghållfasta 

och seg härdade stål. Företaget har anläggningar i Sverige, Finland och USA, med en årlig produktion 

på 8,8 miljoner ton. På SSAB Oxelösund finns hela produktionskedjan av stålet representerad, med 

masugn, koksverk, stålverk, valsverk och härdverk. 

1.2. Nuvarande process för hårdhetsmätning 
På SSAB i Oxelösund används idag traditionell brinellprovning för att kontrollera hårdheten på 

plåtarna i produktionskedjan. Detta görs genom avlägsnandet av en remsa plåt från produktionslinan 

med plasmaskärare, uppdelning av denna remsa i mindre bitar (så kallade kuponger), samt fräsning 

och mätning av dessa i en robotcell. Förutom avlägsnandet av remsan görs samtliga moment av 

mätningen på provhuset i Oxelösund vilket gör att processen även innefattar transport från 

härdverket. Totalt innebär dessa faktorer att hårdhetsmätning genomförs på ungefär var fyrtionde 

plåt med en återkopplingstid på runt ett dygn från avlägsnandet av remsan. 

1.3. Brinellmätning 
Brinellskalan uppfanns år 1900 av svenska ingenjören Johan August Brinell och är en av de 

standardiserade metoderna för att mäta hårdhet på material. En hårdhetsmätning med 

brinellmetoden genomförs med en kula av Wolframkarbid som trycks in i det aktuella materialet 

under en standardiserad tidsrymd med en förbestämd kraft. Typiskt används en kula med diametern 

10 mm och en kraft på 3000 kgf (29,42 kN) med en belastningstid på 10-15 s enligt standard. När 

kulan sedan avlägsnats mäts intryckets diameter med ett optiskt mikroskop, vilket gör det möjligt att 

avgöra hur stort det permanenta avtrycket på materialet blivit. Genom standarden för brinellmätning 

får sedan ett så kallat HBW-värde baserat på intryckets diameter samt kraftens och kulans storlek. 

(Tabor, 2000). 

För att kunna genomföra en hårdhetsmätning enligt brinell krävs det att den relevanta ytan först 

behandlas för att bli plan, något som ofta görs genom fräsning. 

1.4. Konfokalplansmikroskopi 
Konfokalplansmikroskopi är en 

metod som med hjälp av olika 

fokusområden kan generera en 

tredimensionell bild av plåtens ytas 

och intryckets topografi. Genom att 

laserljus filtrerar bort ljus som ligger 

utanför aktuellt fokus möjliggör 

detta bildtagande i olika plan som 

sedan sätts ihop till en färdig 

tredimensionell representation med 

hög upplösning.  

Metoden är sedan tidigare utprovad 

på SSAB Oxelösund och har visat sig 

ge pålitliga och förbättrade resultat jämfört med 

etablerade optiska mikroskopmätningar (Myren, 

2015).  

Bild 1: 2 mm avtryck i stålplåt genom 

konfokalplansmikroskopisk avbildning 
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1.5. In-line 
En så kallad in-line-lösning innebär en installation direkt i den etablerade produktionskedjan. Det gör 

att processer som avlägsnandet av plåt för hårdhetsmätning och dess transport till provhuset ersätts 

av en mätning på plats, i denna kontext i SSAB Oxelösunds härdverk. Denna lösning ger stora fördelar 

jämfört med den etablerade metoden då avlägsnandet av provremsor och transport av dessa till 

provhuset blir överflödigt, samtidigt som den totala mängden plåt som testas ökar och svarstiden 

minimeras.  

1.6. Tidigare ansatser 
Det har tidigare gjorts försök att 

implementera hårdhetsmätning direkt i 

produktionskedjan i SSAB:s fabriker i USA. 

Denna installation använder fräsning och 

optiskt mikroskopmätning, men anses ge 

otillfredsställande resultat. Anledningarna 

till detta är enligt uppgift många, från 

konstruktion till brister i tekniken när det 

kommer till industriella miljöer. 

Framförallt är fräsmomentet i processen 

inte optimalt att genomföra in-line då det 

ställer höga krav på repeterbarhet och 

varierar i resultat under processens gång på 

grund av slitage på skären.  

Med bakgrund till detta har ett par tidigare studier genomförts på SSAB Oxelösund med fokus på 

logistiska samt tekniska möjligheter och begränsningar. En djupgående analys av 

installationsplacering och en grundläggande skiss på konstruktionskoncept fanns att tillgå vid 

arbetets början.  

Utgångspunkten är till största delen det arbete som har utförts av Oskar Thorstensson (2015). Denna 

har en genomgående analys över mätstationens placering samt hur fokusering av plåtar inför 

mätning ska genomföras. Även inkluderat är en konceptskiss över hur en portallösning innehållande 

en station för intryckning och mätning respektive rengöring skulle kunna se ut. I portalen monteras 

två separata enheter, en för rengöring och en för intryck och mätning. Dessa drivs av en linjärenhet 

monterad på undersidan av den överliggande I-balken vilket möjliggör för dem att gå ut och 

genomföra sina processer för att sedan återgå till sina service-stationer. Inkluderat är även en 

ytterligare balk strax ovanför produktionslinan, menad att fokusera och plana ut plåten mot ett 

underliggande stöd under mätning. 

 

Bild 3: Konceptskiss av portallösning 

med enheter för rengöring och 

hårdhetsmätning 

Bild 2: Försök till implementering i amerikanskt härdverk. 
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Bild 4: Etablerad konceptskiss av portalen 

sedd från sidan. Ovantill syns I-balken som 

ska bära enheten. 

Bild 5: Etablerad konceptskiss av 

portalen sedd framifrån. På sidorna 

syns service-stationer för mätenhet 

och blästringsenhet, och i mitten det 

underliggande stödet 

Bild 6: Närbild på balken som tillhandahåller 

klamp mot det underliggande stödet. 

Intryckningar och mätningar sker i 

öppningen i mitten. 
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2. Problemformulering 
2.1.1. Mätmetoder 

Etablerad hårdhetsprovning har ett antal brister när det handlar om material av hög hårdhetsgrad. 

För brinelltest handlar det om en osäkerhet i mätresultat baserat på metodens analysteknik. Ett 

optiskt mikroskop som mäter ett tredimensionellt intryck med tvådimensionell teknik lider av vissa 

osäkerhetsfaktorer. När ett kulavtryck volym skall analyseras genom mätning av kraterns diameter är 

det exempelvis mycket viktigt att kanten på denna är mycket väl definierad. Ett mikroskop har därför 

en felmarginal dels när det kommer till att exakt mäta denna genom ljusskillnader i bildfokus, och 

dels genom att material naturligt bildar så kallade sink-ins och pile-ups beroende på 

materialegenskaper. Det vill säga att materialet antingen trycks upp runt kulan eller att ytan i 

närheten av kulan följer med intrycket ned. Vid lägre hårdhetsgrader är detta inget problem, 

eftersom felmarginalen kontra ytans storklek 

är negligerbar. Vid högre hållfasthet blir 

intryckningarna, och därför dess diameter, 

betydligt mindre samtidigt som tidigare 

nämnda ytproblem ökar. Runt 400 HB kan 

man därför notera en varians i värden som 

inte stämmer överens med materialets 

verkliga värden, en varians som växer 

ytterligare med ökad hårdhet. (Tabor, 2000).  

Eftersom SSAB producerar höga volymer av stål i 

hårdhetsintervallet 400-700 HBW är detta därför ett problem i kvalitétskedjan som man hoppas 

tredimensionella mätningar med konfokalplansmikroskopi, eller motsvarande topografiska analyser 

av ytan och intrycket, ska lösa. Mätmetoderna ifråga eliminerar även momentet att plana ytan innan 

mätning, något som vanligtvis görs med fräsning och är svårt att implementera direkt i en 

produktionslina. Fräsning som metod är också förstörande, vilket innefattar att det påverkade 

området måste avlägsnas senare i processen. 

2.1.2. In-line 

I samband med introducerandet av ny teknik är det ett önskemål från SSAB:s sida att installera denna 

direkt i produktionskedjan. Detta har med äldre teknik inte varit möjligt, eller fungerat 

otillfredsställande vid tidigare försök, delvis beroende på kravet att ytan måste fräsas. Den nya 

mätmetoden ställer inte detta krav utan kan genomföras med oförstörande rengöringsmetoder. 

För att möjliggöra en installation av en hårdhetsmätare in-line krävs det att resultaten kan matcha de 

från provhuset. Dessa arbetsplatser är dock avsevärt olika varandra med avseende på smuts, 

vibrationer och andra miljöfaktorer. Det ställer då krav på att en installation kan fungera i en 

betydligt hårdare arbetsmiljö samtidigt som den levererar likvärdiga resultat. Eftersom den blir en 

del av produktionslinan är det också ett krav på att den åtminstone delvis kan matcha det övriga 

flödet med avseende på cykeltid, samt har en likvärdig driftsäkerhet med övriga maskiner i flödet. 

  

Bild 7: Pile-up och sink-in vid 

intryckning 
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2.1.3. Rengöring 
Plåtar i härdverket har en yta som inte kan anses tillfredställande för hårdhetsmätning utan 

föregående behandling för avlägsnande av kontamineringar. Det innebär i praktiken smuts, rost, 

vätskor och eventuellt glödskal från tidigare härdprocesser. Plåtarna kan dessutom ha ett lager 

primerfärg, runt 12-20 um), på sig om de anländer till härdverket från en extern källa. Ett krav för att 

kunna genomföra en mätning överhuvudtaget är att plåten först kan rengöras från dessa 

kontamineringar. Vid traditionell rengörs ytan i samband med fräsning, vilket inte är ett alternativ på 

grund av flera faktorer. Den är dels svår att implementera med avseende på underhåll och skärbyten, 

samtidigt som den är en så kallad förstörande process, det vill säga att den påverkade delen av 

plåten måste avlägsnas senare i flödet. Tekniken med konfokalplansmikroskopi har dessutom 

problem med mätning av intryck på för blanka ytor (Myren, 2015). 

En tidigare utvärdering av olika rengöringsmetoder har genomförts av Oskar Thorstensson (2015), 

där blästring föreslås som den bästa oförstörande metoden för ändamålet. Detta innebär i så fall ett 

slutet system där blästermedia omcirkuleras direkt vid applikationen för att inte kontaminera plåt 

och närområde. Denna metod anses som acceptabel men inte optimal. Dels kräver metoden en 

relativt stor tidsåtgång för att slutföra en rengöringscykel, dels är det inte möjligt att helt undvika att 

en viss mängd blästermedia eventuellt blir kvar på plåten. Detta kan leda till skador på ytan och 

utrustning senare i produktionslinan, då plåten ska genomgå riktning. 

Tankar fanns sedan tidigare att genomföra rengöring av ytor med hjälp av laser, då företag visat 

resultat som sett framgångsrika ut i demonstrationer. Laserrengöringens princip är att med mycket 

intensiva korta laserpulser avlägsna föroreningar eller färglager. Metoden är dessutom oförstörande 

för basmaterialet om utrustningen är korrekt kalibrerad, och lämnar minimalt med restprodukter på 

ytan (Cleanlaser, 2017). På grund av dessa egenskaper, samt en uppvisning av snabba cykeltider, 

beslutades det att se om denna metod skulle kunna ersätta blästring som rengöring, för att på så sätt 

spara tid och eliminera problemet som blästermedia för med sig.  

2.1.4. Vibrationer 
Konfokalplansmikroskopi som mätning är på grund av sin teknik känslig för vibrationsfaktorer. 

Eftersom varje lager som registreras är ner mot en nanometer i höjd kan även små vibrationer få en 

stor effekt på det sammanlagda slutresultatet. Därför var det från början en nödvändighet att 

kontrollera hur stor faktor vibrationer spelade in på det tilltänkta området. Eftersom härdverket är 

en industriell miljö var det från början tydligt att en viss mängd vibrationer skulle finnas och tidigare 

ansatser till projektet hade tagit upp detta faktum. Vibrationsmätningar hade beställts av Oskar 

Thorstensson (2015), men av diverse anledningar blev de aldrig genomförda.  

2.1.5. Cykeltider 
En enhet installerad in-line i en produktionskedja ställer krav på dess cykeltider. Kan inte dessa 

matcha det etablerade flödet riskerar man att skapa flaskhalsar i produktionen. På den aktuella 

platsen i härdverket har det tidigare (Thorstensson, 2015) fastställts att en cykeltid på runt 2 minuter 

krävs för att matcha det övriga flödet i området. En stor faktor för huruvida projektet är praktiskt 

implementerbart är alltså huruvida en slutgiltig enhet kan genomföra en komplett mätning på denna 

tid eller inte. 
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2.2. Syfte  
Syftet med detta examensarbete är att vidareutveckla tidigare ansatser att etablera hårdhetsmätning 

direkt i SSAB Oxelösunds produktionskedja. Målet är att skapa en tydligare bild över krav, 

begränsningar och möjligheter som finns till en senare realisering. Det innefattar att utvärdera 

tidigare framtagna koncept och vidareutveckla de delar som lämnats helt eller delvis odefinierade. 

Det ställer krav på att tydligare definiera kravspecifikationer hos ingående enheter, ge förslag på 

existerande komponenter som kan uppfylla dessa, samt analysera miljöfaktor som vibrationer på den 

framtagna installationsplatsen. Vidare ska ny teknik undersökas för rengöring då detta område sedan 

tidigare anses ha brister..  

2.3. Frågeställningar 
 Kan en portallösning för mätenheten fungera enligt tidigare framtaget koncept med 

avseende på rörelse och miljöfaktorer? 

 Kan laserrengöring vara ett godtagbart alternativ till, och vilka fördelar har metoden 

jämtemot, rengöring med blästring? 

 Kan cykeltiden hos enheten matcha det övriga produktionsflödet i härdverket? 

2.4. Avgränsningar 
Syftet med projektet var aldrig att åstadkomma en färdig enhet redo att produceras för bruk. En 

färdig produkt innefattar åtskilliga aspekter som gissningsvis kräver en större projektgrupp av erfarna 

ingenjörer med olika inriktningar, både inom konstruktion, automation och IT. Målet var att 

utvärdera och ge en högre detaljnivå på det redan etablerade konceptet som redan fanns. Av dessa 

anledningar var det naturligt att fokusera på vilka krav och begränsningar som fanns för en framtida 

konstruktion.   

Arbetet kommer heller inte inkludera aspekter som redan har analyserats i tidigare ansatser. Det 

inkluderar exempelvis mätteknik och logistiska faktorer, bortsett från de begränsningar de tillför när 

det handlar om konceptprocessen.  
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3. Ansats och metod 
3.1. Förstudier 
Ett antal förstudier av det aktuella ämnet och konceptet gjordes innan egna ansatser påbörjades. 

Detta för att skapa en personlig förståelse över de olika komponenter och koncept som var aktuella i 

konstruktionen, och mätmetoden överlag. 

3.1.1. Tidigare ansatser 
Då det existerade ett antal tidigare studier om andra delar av 

projektet som kunde vara relevanta när det kom till aktuella 

frågeställningar påbörjades arbetet med att läsa igenom dessa 

rapporter. Anders Carlestam och Johan Myrsell (2015)  har 

sedan tidigare gjort stora ansatser för att kontrollera hur en 

tredimensionell mätning av intryckning och kringliggande 

topografi kan användas för att extrahera data som motsvarar 

en standardiserad brinellmätning. Oskar Thorstensson (2015) 

har gjort ett utförligt arbete om den logistiska placeringen av 

en eventuell in-line-mätstation i det befintliga flödet, tittat på 

möjligheterna till rengöring med blästring, och gjort en analys 

av olika koncept till en installation. Detta gav en utförlig 

förståelse för vilka möjligheter och svårigheter som 

existerade, samt en bra överblick över projektet att utgå ifrån 

för vidare arbete. 

3.1.2. Brinellmätare 

En hårdhetsmätare identisk med den som används i 

robotcellen på SSAB Oxelösunds provhus öppnades för att 

se hur enheten var utformad. Där studerades bland annat hur kraftappliceringen till intryckningen 

var uppbyggd, hur lastceller var installerade, samt hur mätningen av intrycket skedde. Mätaren på 

provhuset är av en ganska typisk utformning för hårdhetsmätare, installerad i en C-formad ram med 

ett revolverhuvud för automatiskt bytande 

mellan intryckningskropp och optiskt 

mikroskop. 

3.1.3. Stämpelmaskin 

Stämpelmaskinen på Oxelösunds härdverk 

studerades för att få en uppfattning om hur 

en upphängning och linjär förflyttning av en 

enhet kan se ut. Den hade dessutom en 

portalutformning som påminde om 

konceptet från tidigare rapporter, varför 

den ansågs intressant att studera med 

avseende på konstruktion och rörelser. 

  

Bild 8: Hårdhetsmätare, SSAB mäthus 

Bild 9: Linjärmonterad 

stämplingsmaskin, SSAB härdverk 
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3.1.4. Standards 

Då enhetens syfte är att genomföra en brinellmätning, även om den till viss del avviker från etablerad 

metodik, var det naturligt att studera de standards som finns. De som studerades var båda delarna 

Metalliska material – hårdhetsprovning enligt Brinell (2014) som genomgående kom att användas 

som referenskälla senare under arbetets gång. Dessa var framförallt viktiga när det kom till att 

fastställa vilka krav som finns på skapandet av intryckningen i plåten, eftersom det fanns som mål att 

den optiska mikroskopavläsningen ska kunna ersättas med alternativa metoder.  

3.2 Teoretisk referensram 
För att lägga upp en arbetsmetodik togs inspiration främst från böckerna Produktutveckling– 

effektiva metoder för konstruktion och design (Johannesson, 2003) och The mechanical design 

process (Ullman, 2002). Båda beskriver processer för att ta fram produkter både för enskilt och 

kommersiellt bruk. 

3.2.1. Förstudie och kravspecifikation 

Johannesson et al (2004) specificerar förstudien som en förutsättningslös problemanalys. Det är i den 

som bakgrundmaterial införskaffas med avseende på marknad, design och teknik när en nyutveckling 

ska genomföras. Det är under en förstudie viktigt att undersöka olika tekniska lösningar och 

förutsättningar för att inte påbörja ett för tidigt konstruktionsarbete som sedan måste omläggas för 

på grund av att bättre lösningar hittas senare. 

Förstudien resulterar sedan i en första kravspecifikation, här kartläggs produktens funktionella krav, 

vad exakt som den ska uträtta. Kravspecifikationen är sedan ett levande dokument som utvecklas 

och ändras under ett produktutvecklingsprojekts gång för att leda fram till en teknisk lösning, d.v.s. 

hur produkten ska uträtta detta. 

3.2.2. Konceptgenerering 

Johannesson et al. (2004) specificerar  vikten av att genomföra ett bra specifikationsarbete. De 

poängterar även vikten av att fokusera på funktionella kriterer och alternativa lösningar till dessa. 

Både Johannesson et al. (2004) och Ullman (2002) beskriver processer för konceptskapande som 

kretsar kring en stegvis neddelning av funktionerna för produkten. Ullman ger tre skäl till att 

genomföra denna neddelning. Dessa är att få kontroll över över sökandet efter lösningar till 

deisgnproblemet, att få bättre förståelse för designproblemet, samt att eventuellt komma fram till 

att det redan finns befintliga produkter som löser delfunktionen. När man har nått en nivå där det 

inte längre går att neddela funktionen ytterligare, eller en befintlig lösning existerar, är vad Ullman 

kallar för ”atomnivån”. 

1. En lösningsneutral övergripande beskrivning av vad produktens syfte är. 

2. En neddelning av denna övergripande funktion till mindre delfunktioner. 

3. Numrera dessa delfunktioner så att de i logiskt ordning åstadkommer det den övergripande 

funktionen. 

4. Neddela delfunktionerna ytterligare. 

Det sista steget tillämpas tills man når det Ullman kallar atomnivå, det vill säga den nivå där 

funktionen kan åstadkommas av redan befintliga produkter. Ullman gör då dessutom en poängtering 

i hur man inte ska återuppfinna hjulet, utan använda befintliga komponenter där möjlighet finns. 
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3.2.3. Målspecifikation 

Johannesson et al. (2004) beskriver målspecifikation som infångandet och beskrivandet av alla 

kriterier som är relevanta produkten som utvecklas. Det inkluderar de redan angivna från uppdraget, 

de som senare framkommer genom analyser, samt de som följer av konstruktionsbeslut under 

projektets gång. Kriterierna i en målspecifikation kan även uppdelas i två typer. Dels de som är direkt 

relaterade till den förväntade funktionen, dels de som sätter gränser för vilka lösningar som kan 

anses tillåtna. 

3.2.4. Koncept 

För detta arbete används termen koncept i ett konstruktionsvetenskapligt sammanhang som 

definierat av Johannesson et al. (2014 ). Där beskrivs ett produktkoncept som ”en första ansats till 

lösning av ett konstruktionsproblem” (s.91). Det skiljer sig från exempelvis bilindustrin där begreppet 

koncept oftare syftar på den första fungerande prototypen. Koncept i den mening det används i 

denna rapport är i jämförelse att betrakta mer som en förstudie. 

3.2.5. Arbetsmetodik 
Arbetsmetodiken har i många och mycket utgått från arbetsmetodiken Ullman (2002) och 

Johannesson (2004) beskriver. När det kommer till att definiera exakt i vilken fas detta projekt ligger 

är det en komplex fråga. I vissa avseenden kan det hävdas att den gått förbi både förstudie och 

konceptfas, och i andra aspekter är det fortfarande en förstudie. För majoriteten av arbetet kan dock 

sägas att en förstudie över helheten har ägt rum, medan projektet i sig inkluderar så många aspekter 

att förstudier över individuella delar kan sägas vara en nödvändighet. I stort sett går detta arbete att 

beskriva som ett mellanting mellan en produktspecifikation, konceptgenerering och produktkoncept 

på delnivåer. 

Eftersom fokus låg på den enhet som planeras att genomföra rengöring, intryckning och mätning 

genomfördes först en funktionsanalys för att på sätt kunna fastställa enhetens övergripande och 

delfunktioner. Det sattes sedan målspecifikationer för dessa delfunktioner, där målet var att hitta 

komponenter eller lösnnigar som kunde motsvara dessa. Som Ullman (2002) beskriver finns det 

ingen mening att uppfinna hjulet en gång till, vilket även motsvarade SSAB:s önskemål om att så 

långt det var möjligt använda befintliga delkomponenter. Detta då en konstruktion av helt nya 

komponenter är en process som kräver stora resurser och tidsåtgång. 

När en målspecifikation satts för delfunktionerna var målet att kontrollera i vilken grad befintliga 

produkter kunde hantera detta. I detta stadie sågs det som nödvändigt att undersöka olika 

leverantörer av befintliga produkter och vid behov kontakta dessa direkt. I så stor grad som det fanns 

möjlighet användes leverantörer som redan hade kontakt med SSAB. Anledningen var dels att 

kontakten redan var knuten med individer på plats, och dels att dessa leverantörer redan hade 

erfarenhet av vilken miljö och vilket produktflöde de tilltänkta komponenterna skulle komma att 

användas i.   
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3.3. Funktionsanalys 

3.3.1. Övergripande funktion 

Den övergripande funktionen hos produkten var sedan tidigare specificerad (Thorstensson, 2015), 

men en insats gjordes ändå att fastställa denna i ett statement. Detta kan enligt Ullman (2002) göras 

på en del olika sätt beroende på vilken detaljgrad man vill fastställa tidigt. Därför valdes först en 

övergripande beskrivning: 

 Enheten ska kunna tillgodose samtliga steg som krävs för att framgångsrikt genomföra en 

hårdhetsmätning av stålplåt i produktionslinan. 

Vilket även skulle kunna förfinas ytterligare till: 

 Enheten ska kunna tillgodose samtliga steg som krävs för att framgångsrikt genomföra en 

hårdhetsmätning genom topografisk bildanalys, eller liknande metodik, direkt i en industriell 

produktionslina. 

3.3.2. Skapa delfunktioner 

Utifrån den övergripande funktionen var det nödvändigt att definiera vilka delfunktioner som 

krävdes för att åstadkomma detta. Eftersom mera detaljerade beskrivningar skulle tillkomma senare 

simulerades enhetens cykel tidigt i projektet med penna och papper för att skapa en förståelse för 

ungefär vilka rörelser som var nödvändiga. Här fanns en viss osäkerhetsfaktor över hur många intryck 

och mätningar som ska genomföras på varje plåt, ett beslut som inte förväntas tas förrän efter färdig 

installation då det beror mycket på vilka resultat som ska uppnås. Förhoppningen är att 1 mätning i 

varje plåt ska vara tillräcklig, men eventuellt kan detta utökas för att garantera kvalitén. Med detta i 

åtanke gjordes följande simulering av processen. 

1. Rengör mätytan 

2. Förflytta enheten till korrekt position i x-led 

3. Förflytta enheten i y-led och klampa intryckningsenhet mot plåten 

4. Genomför intryckning 

5. Släpp klamp och positionera mikroskop 

6. Fokusera mikroskop och genomför mätning 

7. Repetera steg 1-5 n antal gånger 

Alternativt 

1. Förflytta enheten till korrekt position över plåten 

2. Rengör mätytan 

3. Förflytta enheten vertikalt och klampa intryckningsenhet mot plåten 

4. Genomför intryckning 

5. Släpp klamp  

6. Repetera steg 1-4 n antal gånger 

7. Fokusera mikroskop och genomför mätning 

8. Repetera steg 6 n antal gånger 
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Alternativen skiljer sig åt på det sättet att det första genomför en intryckning direkt följt av en 

mätning, och det andra genomför samtliga intryckningar innan processen går vidare. Denna skillnad i 

processen ändrade dock inte vilka moment som ingick, utan enbart vilken ordning de genomförs i. 

Därför gjordes valet att dela ned enhetens delfunktioner enligt följande: 

0. Rörelse 

1. Rengöring 

2. Intryckning 

3. Mätning 

Där rörelse kan ses som en övergripande funktion involverad i flertalet av stegen, medan rengöring 

intryckning och mätning rent logiskt måste genomföras i en sekvensierad ordning för godkänt 

resultat. 

Då det sedan innan var klart att färdiga lösningar borde existera för åtminstone vissa av dessa 

arbetsmoment kom arbetet att kretsa mycket kring huruvida det fanns produkter på marknaden som 

tillfredställde behoven hos den färdiga enheten. 

 

3.3.3. Förfina subfunktioner 

Efter neddelningen av funktioner gjordes en ansats att förfina dessa ytterligare.  

Ytrengöring 

1. Positionera ett rengöringsinstrument. 

2. Genomföra en för ändamålet godkänd rengöring av en yta tillräckligt stor för att genomföra upp 

till 5 intryckningar i enlighet med standarden för brinellprovning.  

Intryckning 

1. Positionera en intryckningsenhet. 

2. Positionera intryckningskroppen i vertikalled. 

3. Klampa intryckningsenhet mot plåten. 

4. Genomföra en intryckning enligt standarden för brinell med upp till 3000 kgf kraft. 

Mätning 

1. Positionera mikroskop. 

2. Fokusera mikroskop i vertikalled. 

3. Genomföra en topografisk mätning av intryck och omkringliggande yta.  

Positionering 

1. Förflytta enheten horisontellt till mätpunkten över det underliggande stödet. 

2.  Förflytta mikroskop vertikalt för fokusering 

 

Med utgångspunkt i dessa delfunktioner genomfördes sedan grundläggande undersökningar av varje 

område, samt analyser av kringliggande faktorer.  
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3.4. Intryckning 
Den grundläggande förutsättningen för att kunna genomföra någon typ av hårdhetsmätning är ett 

intryck av något slag, vilket är en av huvudfunktionerna enheten måste klara av att genomföra. För 

att kunna definiera denna funktion tydligare studerades standarden för brinellmätning (2014), som 

tillhandahåller de krav som ställs på intryckningen. 

Förutom studier av standarden gjordes som tidigare 

beskrivet en studie av befintliga brinellmätare på SSAB 

Oxelösunds provhus. Den mest frekvent använda var en 

del av en automatiserad robotcell där en robotarm 

transporterade testkuponger till en fräs- och mätstation. 

En av enheterna på provhuset öppnades även upp för att 

få en tydligare uppfattning över hur en typisk enhet är 

utformad med avseende på konstruktion och 

delkomponenter. 

3.4.1 Kravspecifikation 
Genom att studera kraven i standarden för brinellmätning 

(2014) kunde följande krav observeras. 

 Detaljen ska vara tryckt mot ett fast stöd så att ingen deformation kan uppstå. 

 Ytan ska vara ren från främmande material så som smuts och olja. 

 Testenheten ska inte utsättas för stötar eller tydliga vibrationer under testtillfället. 

 Avståndet mellan detaljens ytterkant och intrycket ska vara minst 2.5*d. 

 Avståndet mellan två intryckningar ska vara minst 3*d. 

 Intryckningstiden ska ligga på mellan 10-15 s beroende på vilken kraft och storlek på kula 

som används. 

Där d i det här fallet syftar på intryckets genomsnittliga ytdiameter. För Hardox-plåt i SSAB:s 

produktionslina kommer denna ligga runt 2 mm (Carlestam, 2017), vilket alltså ställer kravet på att 

intryckningarna ska göras med åtminstone 6 mm mellanrum.  

Förutom de krav som finns från standarden tillkommer krav på den tilltänkta enheten från 

bakgrunden till projektet. Det handlar då främst om att enheten ska vara driftsäker och kapabel att 

hantera det stora antal intryckningar som ska göras. Det exakta antalet baserar sig på antalet 

intryckningar man önskar göra i varje testat plåt, men även givet ett enda intryck i varje plåt innebär 

detta hundra- eller tusentals intryckningar under varje driftsdygn. Dessutom sker detta i en relativt 

hård industriell omgivning där maskiner förväntas vara driftsäkra under långa perioder för att inte 

riskera att störa produktionsflödet (Carlestam, 2017). En ytterligare faktor var cykeltiden på enheten. 

Standarden för brinellmätning specificerar en lång tidsrymd från det att intryckskroppen nått full 

kraftapplicering till dess att intrycket anses som färdigt. Totalt handlar det om mellan 10-15 sekunder 

beroende på vilken kraft som appliceras, en tid som anses vara onödigt lång och en kvarleva från 

tidigare mekaniska maskiner. Med moderna closed-loop system bestående av lastceller finns i 

praktiken detta behov inte kvar om lastcellen som driver enheten har tillräcklig precision. Därför var 

det även ett krav på att intryckningsenheten kunde justeras utefter behov till kortare cykeltider om 

dessa påvisade godkända resultat i framtiden. Så förutom tidigare krav från standaren för intryckning 

sammanfattades övriga krav som följande: 

Bild 10: Brinellmätare installerad i 

robotcell på Oxelösunds provhus. 
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 Enheten ska ha en lång livslängd och driftsäkerhet över ett stort antal cykler, då 

produktionsflödet i härdverket kan uppgå till 200 000 plåtar årligen. 

 Enheten ska vara utformad för att användas i en industriell miljö. 

 Enheten ska gärna ha möjligheten att anpassa intryckningstider efter användarens behov. 

 Enheten ska helst inte ha ett redan integrerat optiskt mikroskop, då detta är överflödigt för 

behovet. 

3.4.2. Marknadsundersökning 
Enheter för hårdhetsmätning av olika slag är en stor marknad runt om i världen, men en uppsjö av 

färdiga enheter på marknaden. Eftersom det av praktiska skäl vore enklast att integrera en etablerad 

intryckningsenhet gjordes en marknadsundersökning från olika företag.  

När tillräckligt många olika förslag hade bedömts togs kontakt med det företag som ansågs som mest 

lovande, för att få en mer detaljerad bild av deras komponenter och hur de skulle kunna tänkas 

fungera det etablerade konceptet.  
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3.5. Laserrengöring 
Tidigare hade blästring tagits fram som det mest gångbara alternativet av Oskar Thorstensson (2015). 

Eftersom det är viktigt att överväga olika koncept innan en realisering (Johannesson, 2003) togs 

beslutet att undersöka om laserrengöring kunde genomföra arbetet bättre och snabbare. 

Rengöringsbehovet av yta är relativt litet för att genomföra en enligt standard godkänd intryckning 

och mätning. Eftersom standarden för brinell kräver ett avstånd på tre gånger intryckets diameter (se 

punkt X.X) låg behovet att rengöra en yta på cirka 60 x 10 mm så snabbt som möjligt med minimal 

värmetillförsel till plåten.  

En undersökning gjordes över vilka leverantörsalternativ det fanns på marknaden.. Tidigt blev det 

klart att ett företag vid namn Cleanlaser i Tyskland verkade vara marknadsledande inom området, 

och en kontakt togs med deras svenska återförsäljare för att se över möjligheter med metoden. Efter 

att kontakt tagits skickades ett urval av testkuponger ner till företagets labb i Tyskland för att testas 

med olika tekniker. Dessa kuponger valdes från en tidigare existerande mängd som används i 

projektet med syfte på blästring och mikroskopmätning. De bitar som valdes hade alla exempel på 

olika kontamineringar, eller grundmålning, rengöringen framgångsrikt måste kunna avlägsna. 

Cleanlaser fick även en beskrivning av den planerade applikationen och behoven för att kunna 

genomföra prover som matchade denna. 

När kupongerna returnerades gjordes en manuell optisk inspektion av resultatet vid ankomst och 

senare en mikroskopisk undersökning med 12.5x och 40x förstoring för att tydligare se eventuella 

restprodukter eller skador från laserrengöringen. För att få en relevant jämförelse mot blästring som 

metod användes standarden ISO 8501-1: 1988 som definierar nivåer av olika förbehandlingsgrader i 

skriven och illustrerad form.Via information i rapport- och videoform framkom också hur snabbt 

metoden var kapabel att bearbeta de olika testkupongerna och vilken driftstid som kunde förväntas 

av företagets utrustning. 

 

 

 

 

Bild 11: Skärmdump av Cleanlasers demonstrationsvideo av testkörning på ivägskickade 

testkuponger 
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3.6. Linjärrörelse 
En förutsättning för att implementera en portallösning är att enheten är kapabel att röra sig fritt över 

det tilltänkta mätområdet, samt kan positionera sig till ett serviceläge för underhåll och kalibrering.  

Konceptförslaget hade denna linjärenhet monterad på undersidan av portalens I-balk. När 

delfunktionerna hade klargjorts genom en simulering av maskinens arbetscykel stod det klart att ett 

krav på linjärenheten var med vilken precision den kunde återlokalisera en tidigare skapat 

intryckning med mikroskopet.  

För att få bild över vilka krav som ställdes gjordes en uppskattning baserat på mikroskopets 

fokusområde. Mikroskopet arbetar med kvadratiska fokusområden med dimensionerna 1.6*1.6 mm 

och en normal mätning använder antingen 2*2 eller 2*3 fokusområden som sedan sätts ihop till en 

komplett topografisk bild med en så kallad stitching-funktion (Myrsell, 2014). Då enheten förväntas 

vara installerad så att den rör sig i en konstant rätvinklig rörelsebana över rullbanan, en rörelseaxel, 

blir då enbart frågan hur väl den kan återlokalisera sig i denna led. En simulering och uträkning 

gjordes för att beräkna vad kravet var på linjärenhetens precision (Se bilaga x).   

Efter analys togs kontakt med företaget Transman som tidigare haft kontakt med SSAB angående 

linjärenheter. Han presenterades för konceptet och ombads ge sin input angående dels 

precisionskraven och dels det faktum att linjärenheten enligt dåvarande konceptskiss skulle behöva 

ta upp reaktionskrafter från intryckningen. 
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3.7. Vibrationsmätning 
En vibrationsmätning beställdes under arbetets första veckor och genomfördes i samarbete med 

företaget Vikab 2017-04-29 på den tilltänkta installationsplatsen i härdverket. Vikab är ett 

konsultföretag med lång erfarenhet av och inriktning mot just vibrationer i olika arbetsmiljöer och 

hade tidigare anlitats av SSAB för att genomföra mätningar.  

Anläggningen var under mätningen inte i drift i det aktuella området, vilket också innebar att de 

kranar och traverser som finns i närområdet inte var i bruk, något som fick tas in i den totala 

bedömningen. 

För att kontrollera olika faktorer som kan påverka mätningarna testades olika scenarion som kunde 

anses representera händelser under den normala driften i anläggningen. Först placerades en plåt på 

den nuvarande rullbana som är placerad närmast den tilltänkta installationsplatsen. En 

vibrationssensor placerades på plåten för att mäta dels grundtonen i området, och sedan även 

vibrationerna när en plåt släpptes i det närliggande golvet från 1 meters höjd. Samma experiment 

repeterades med vibrationssensorn fäst i betonggolvet bredvid rullbanan. Detta för att konstatera 

hur stora vibrationer som uppstod i en fritt liggande plåt på rullbanan, samt grundtonen i 

betonggolvet.  

Vibrationssensorn placerades sedan på betonggolvet på exakt den tilltänkta placeringen av 

mätstationen, och en träregel knackades mot golvet på 3 meters avstånd för att simulera härdverkets 

normala drift. 

Efter genomförda mätningar gav Vikab sina tankar och utlåtanden om möjligheterna att installera 

mätstationen enligt nuvarande koncept, baserat på sin expertis och erfarenhet. 

 

  Bild 12: Mätning av vibrationer på en 

fritt upplagd plåt utan provokationer 

Bild 13: Mätning av vibrationer när 

närliggande plåt släpptes fritt 
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3.8. Cykeltider 

Från Oskar Thorstenssons rapport blev det tydligt att enhetens totala cykeltid var en stor faktor för 

applikationens framgång. Eftersom installationen skall göras direkt i produktionslinan är det krav på 

att den kan matcha åtminstone det genomsnittliga flödet under normal produktion, vilket satte ett 

riktvärde på ca.2 minuter. Detta värde var önskvärt att nå av flera anledningar, men främst för att de 

ombyggnationer och flödesförändringar i produktionslinan som är nödvändiga för installationen 

varierar beroende på enhetens kapacitet Vid möjlighet att mäta samtliga plåtar i produktionsflödet 

blir förändringarna mindre komplexa och behoven av mellanlagring minskar. (Thorstensson, 2015). 

Då mikroskopets mättider är fastställda sedan tidigare, med ett riktmärke på ungefär 30 sekunder 

per mätning, var det viktigt att fastställa hur snabbt stationen kunde genomföra de övriga 

momenten, det vill säga klamp, rengöring, intryckning och förflyttningar i horisontell och vertikal led. 

Dessa faktorer är avgörande för att kunna göra en bedömning huruvida enheten har en möjlighet att 

uppfylla önskad cykeltid, eller om den är begränsad till att genomföra stickprov på plåtar. 

 

4. Resultat 
4.1. Laserrengöring 
Cleanlaser provkörde samtliga ivägskickade kuponger med olika inställningar för att matcha de behov 

som beskrivits. Resultaten nedan är de som har framkommit genom inspektion vid SSAB Oxelösund. 

Vid en optisk besiktning av bitarna vid ankomst såg resultatet mycket bra ut. Vid en närmare 

mikroskopisk inspektion med 12.5x och 40x förstoring visade sig ett antal restprodukter på bitarna, 

varierande beroende på plåtens ursprungsskick. Enligt standarden för renhetsgrader för 

förbehandling (ISO 8501-1: 1988) beskrivs och illustreras 4 olika renlighetsgrader för ytor behandlade  

med blästring. Dessa listas som lätt blästring (Sa 1), noggrann blästring (Sa 2), mycket noggrann 

blästring (Sa 2 ½) samt blästring till ren metall (Sa 3). De relevanta nivåerna för denna metod är efter 

inspektion: 

Sa 2: Noggrann blästring 

Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett och smuts och från det mesta av valshud, 

rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar. 

Sa 2 ½: Mycket noggrann blästring 

Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett och smuts och från valshud, rost, lager av 

målningsfärg och andra föroreningar. 

Att göra en bedömning över vad den laserrengjorda ytan motsvarar efter dessa direktiv är en relativt 

subjektiv uppgift. Skillnaden mellan huruvida en yta motsvarar nivån Sa 2 eller Sa 2 ½ beror på 

huruvida samtliga eller det mesta av valshud, rost, lager av målningsfärg samt andra föroreningar har 

avlägsnats vid en inspektion utan förstoring. Sammantaget är detta resultat varierande. Vissa tester 

kan med säkerhet sägas motsvara Sa 2 ½ medan vissa drar sig åt Sa 2.   

Cleanlaser rekommenderade en inställning på medelhög intensitet med 2-3 svep per yta.(Se bilaga X) 

Detta gav enligt uppgift och visuell bekräftelse en medelhastighet för rengöring på 1.3 cm^2/s.  
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Bild 15: Samma bit med 12.5x 

förstoring 

Bild 14: Bit rengjord från primerfärg 

och rost. 

Bild 16: Samma bit med 40x 

förstoring. 
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4.2 Vibrationsmätning 
När en annan plåt släpptes från 1 meters höjd cirka 5 meter från rullbanan med den fritt upplagda 

plåten kunde en amplitud på 25,15 mikrometer med frekvensen 2,38 Hz uppmätas i plåten på 

rullbanan och en amplitud på 3,12 mikrometer med frekvensen 2,51 Hz uppmättes i betonggolvet. 

Resultatet visade alltså att en fritt upplagd plåt på rullbanan har en tendens att studsa när externa 

faktorer skapar vibrationer i närområdet [Se Bilaga 1] 

I den tilltänkta mätplatsens golv kunde en amplitud på 1,08 mikrometer med frekvensen 2,18 Hz 

uppmätas när träregeln knackades mot marken. [Se Bilaga 1] 

På grund av dessa vibrationer ansåg Vikab att ett portalkoncept skulle vara problematiskt, eftersom 

vibrationsfrekvensen skulle vara annorlunda i plåten och portalen. På grund av mätteknikens 

känslighet är detta inte en fungerande lösning utan att ytterligare steg tas för att bygga bort dessa.  

Ett av förslagen var att frilägga golvet i härdverket runt den tilltänkta mätstationen och rullbanan. 

Det innebär att skära bort betong på ett sådant sätt att de relevanta platsernas golv inte har kontakt 

med det övriga golvet i verksamheten. Till det kan man dessutom lägga till gummimattor på golvet i 

närheten av mätstationen för att reducera vibrationer från nedlagda eller tappade plåtar. 

Det andra alternativet är att designa maskinen på så sätt att den står fritt upplagd på plåten under 

mätning, för att på så sätt vibrera med samma frekvens. Detta borde enligt Vikabs bedömning 

möjliggöra för mikroskopet att genomföra mätningar. 

 

4.3. Intryckning 

Marknadsundersökning 

Det som framkom i denna undersökning var att den absoluta majoriteten av enheter som genomför 

intryckningar i enlighet med standarden för Brinell (ISO 6506-2:2005) faller inom en eller flera av 

följande kategorier 

 De säljs som färdiga lösningar i en etablerad ram. 

 De integrerar ett optiskt mikroskop i en revolverfattning. 

 De är konstruerade och dimensionerade för att användas i en labbmiljö.  

  

Bild 17: Typexempel av så kallad 

revolverfattning 

Bild 18: Trasig Brinellmaskin från 

hösten 2016, Oxelösunds provhus 
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Den absoluta majoriteten av etablerade lösningar på marknaden är alltså skapade för ett måttligt 

antal cykler i en relativt ren miljö, exempelvis ett provhus eller labb. De är relativt klent 

dimensionerade, vilket också har visat sig tidigare vid haverier på plats i Oxelösund (Se bild), där 

maskinernas driftstid är en bråkdel av vad en potentiell in-line lösning skulle utsättas för I jämförelse 

med de krav som ställs på en enhet som ska agera i en industriell miljö med åtskilliga hundra eller 

tusentals cykler varje dag är de helt enkelt inte rätt för ändamålet projektets applikation söker. 

Den leverantör som verkade mest lovande för ändamålet var Foundrax i Storbritanien. En kontakt 

togs med deras svenska återförsäljare Jklabs för att få specifikationer på enheter anpassade för så 

kallad heavy-duty production, det vill säga industriell drift. Då de hade stor erfarenhet inom området 

genomfördes även ett möte på deras kontor i Stockholm för att presentera idén och få deras input 

om en möjlig installation i framtiden.  

Specifikt efterfrågades då tidigare nämnda krav baserade på den industriella driftsmiljön, 

driftsäkerhet, samt möjligheten att justera cykeltider efter behov. Resultatet blev ett förslag på en 

intryckningsenhet som motsvarar samtliga krav som ställs från SSAB:s sida med beteckningen 

Foundrax type-B. Efter att ha tagit del av specifikationerna för enheten kunde följande konstateras 

(se bilaga 3). 

 Enheten är specifikt utformad för hårda arbetsmiljöer, inkluderat stålverk enligt deras egen 

beskrivning. 

 Den är konstruerad för att tillhandahålla precision och repeterbarhet över minst 10 miljoner 

arbetscykler. 

 Enheten tillhandahåller en klamp mot testytan på 3500 kgf innan intryckningskroppen 

appliceras på ytan 

 Dess testcykel är med etablerad mjukvara helt automatiserad, men med möjligheten att 

genomföra önskade ändringar efter operatörens behov. 

 Enheten finns som både fristående och integrerad med ett optiskt mikroskop. 

Kontakterna på Jklabs tillfrågades även specifikt om hur snabbt den integrerade motorn och 

lastcellen kunde applicera en full belastning från det att enheten klampat sig mot plåten. Svaret var 

att kapaciteten fanns att göra detta på mellan 2-3 s för pålitliga resultat.  

När det kom till tiden för vertikala rörelser, det vill säga tiden för enheten att genomföra en vertikal 

rörelse mot ytan från portalen, studerades tidigare etablerade enheter av samma typ. Resultatet var 

en ungefärlig tid på 5-10 sekunder.  
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4.4. Linjärrörelse 

Precision  

Efter beräkningar fastställdes kravet på linjärenhetens precision till: 

Precisionskrav = (S*1.6 – D)/2  

Där S = Antalet fokusområden på bredden och D = Intryckets diameter. 

Med denna definition gjordes två stycken grafer, en baserad på att mikroskopet använde 2 

fokusområden på bredden och en baserad på 3 fokusområden på bredden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt standarden för Brinellmätning ska intryckets kontra provkulans diameter ligga inom en faktor 

0.24 till 0.6, vilket för en intryckskropp med diameter 5mm innebär en intryckning mellan 1.2 till 

3mm. Det antagna värdet för intrycket är enligt tidigare rapporter en diameter på strax under 2mm, 

vilket då ställer krav på att enheten kan positionera inom +/- 0.6 mm under förutsättning att 

riktmärket är att skapa bildstickningar av 2x2 fokusområden. Vid större intryck används generellt fler 

fokusområden, och resultatet är ungefär samma krav på precision. 

Vid konsultation med Anders Henriksson från företaget Transman framkom att en precision på +/- 

0,6 mm inte var ett problem. Tidigare enheter som installerats på SSAB har en så kallad 

repeternoggrannhet på +/- 0,2 mm. 
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5. Analys 
5.1 Laserrengöring 
Resultaten från provbitarnas ytor pekar på att metoden sannolikt kan ersätta blästring som rengöring 

när det kommer till projektets krav. Även om det finns ytterligare analyser som kan göras inom 

området motsvarade testerna åtminstone en noggrann blästring enligt standard, vilket är den nivå 

som tidigare har använts för mätningar med konfokalplansmikroskopet. Här finns en viss försiktighet 

att iaktta då riktlinjerna är relativt godtyckliga. 

Hastighetsmässigt får metoden anses vara mycket 

snabb i jämförelse med blästring. Eftersom en laser 

antagligen kan monteras på ett sådant sätt att 

rengöringen kan starta omgående så fort plåten har 

fokuserats på lämpligt sätt finns det dessutom 

tidsmässiga fördelar jämtemot en bläster med slutet 

system som måste fokuseras mot plåten innan 

rengöringen kan börja. 1.6 cm^2/s kan verka som en 

relativt långsam cykeltid, men den totala mängden 

yta som behöver rengöras är väsentligt mindre än vad 

som kan antas. Totalt kan 5 cm^2 tillhandahålla mer 

än nog med yta för att genomföra ett prov med 5 

intryckningar.  

För att illustrera de olika cykeltiderna gjordes en snabb skiss på 

vilka tiden som krävs för att göra x antal intryckningar, men 

antagandet att en bredd på 1 cm är fullt tillräcklig. Eventuellt är 

behoven av bredd mindre än så, men finns ingen anledning att anta att det skulle påverka den totala 

cykeltiden nämnvärt. 

 

 

Enheten som rekommenderades av Cleanlaser 

för SSAB:s behov är dessutom av en mindre 

modell, vilket öppnar upp för alternativa former 

av montering. Portalkonceptet inkluderar en 

balk konstruerad för att klampa och deformera 

ned plåten mot ett underliggande stöd. Genom 

att installera en enhet för laserrengöring på 

denna balk reducerar man antalet nödvändiga 

komponenter i den överliggande portalen, vilket 

potentiellt kan förenkla processen. Fördelen 

med detta blir då att lasern från början är fokuserad över 

sitt målområde och kan starta en rengöring utan att 

fokusera sig. 

  

Antal intryck 1 2 3 4 5

Total yta (cm^2) 1,4 2,2 3 3,8 4,6

Total tid (s) 0,875 1,375 1,875 2,375 2,875

Bild 19: Exempel på montering av 

laserrengöring 

Bild 20: Ram för eventuell montering 
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5.2. Intryckning 
Tittar man på helheten av konstruktionen med avseende på standarden för Brinell kan man 

konstatera att alla krav är uppfyllda. Plåten kommer vara fixerad mot ett underliggande stöd av en 

överliggande balk innan en intryckning äger rum. Med en intryckningsenhet som tillhandahåller en 

extra klamp runt mätområdet försäkrar det dessutom att inga lokala deformationer kvarstår. Vidare 

tillåter det etablerade konceptet utan problem att man följer standardens krav på avstånd mellan 

intryckningar. 

När det kommer till de lokala kraven på enheten gällande robusthet har inget alternativ hittats som 

matchar de specifikationer som tillhandahålls av företaget Foundrax med sin type-B enhet. En viss 

reservation får göras med hänsyn till att de flesta leverantörer inte är benägna att tillhandahålla 

specifikationer om hur robusta enheterna är med avseende på livslängd. Det är i sig inget konstigt då 

en majoritet av enheter i drift utsätts för ett flera gånger mindre antal cykler över tid. Ett exempel 

finns då direkt på Oxelösunds provhus där tester bara genomförs på var fyrtionde ton plåt och 

fortfarande ursakar problem när det gäller hårdvaran. 

 

5.3. Vibrationer 
Att vibrationer var en stor faktor var från början tydligt. Vad som kom fram via mätningen var då just 

problematiken kring en annorlunda frekvens i plåten och mätstationen, vilket skulle göra en mätning 

med den tilltänkta konfokalplanstekniken svår. En lösning på denna problematik enligt Vikab skulle 

vara att placera mätenheten direkt på plåten. Genom detta förslag skulle vibrationsfaktorerna vara 

identiska i plåten och mätenheten, det vill säga de skulle svänga i takt med varandra, vilket negerar 

problematiken. En annan lösning var 

5.4. Cykeltider 
Det finns flera faktorer som påverkar hur lång den totala cykeltiden blir för en komplett genomförd 

mätning. En av de stora faktorerna är antalet intryckningar som anses tillräckliga för ett pålitligt 

repeterbart resultat. Eftersom detta är en faktor som måste bedömas längre fram genom utprövning 

kommer följande tider utgå från att genomföra och mäta en intryckning i plåten.  

De olika tidsfaktorerna som har analyserats är enligt följande: 

 

Tiden för vissa av de olika rörelserna är i viss mån fortfarande bara att anse som uppskattningar 

baserade på iakttagelser och till viss del kvalificerade gissningar. Exempelvis tiden för att genomföra 

en vertikal rörelse med intryckningsenheten. Här baserar uppskattningen på tidigare installerade 

enheter av samma eller liknande typ. När det gäller intryckningen och klampning har data insamlats 

från Foundrax. Mikroskopmätningen var sedan innan känd.  

Moment Tid Notering

Köra fram och klampa plåt 5 *

Positioneringsrörelser 10

Rengöring 4 *

Klamp och intryckning 10

Mikroskopmätning 30

Släppa klamp och köra vidare plåt 5 *

Totalt 64

* = Fast tid oavsett antal intryck
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Den totala tiden för att genomföra olika mängd mätningar på en plåt, med hänsyn till att transport av 

plåt, klamp och rengöring är oberoende tidsaspekter, ställdes upp i en tabell. Detta visade att 

måltiden på 2 minuter från det övriga produktionsflödet motsvarade maximalt 2 mätningar per plåt. 

 

5.5 Linjärrörelse 
Resultaten av precisionskraven pekade på att detta inte borde innebära ett problem med nuvarande 

specifikationer. Återlokaliseringen på studerade enheter ligger över behoven, men det är en faktor 

som måste beaktas i framtiden. Om ny topografiteknik övervägs, eller om mängden fokusområden 

önskas reduceras ytterligare för vissa mätningar, så ändras kravspecifikationen avsevärt. 

6. Diskussion 

För att sammanfatta projektet är det dags att återkomma till frågeställningarna. 

 Kan en portallösning för mätenheten fungera enligt tidigare framtaget koncept? 

Under projektet har det framkommit ett antal faktorer som har visat sig kräva utveckling eller 

förändring av konceptförslaget. Delvis måste monteringen av en sådan lösning utvecklas på ett 

sådant sätt att intryckningar kan göras utan att linjärenheten utsätts för stora reaktionskrafter. Det 

anses vara ett lätt problem att överbygga då det enbart handlar om en upphängning som innebär att 

vertikala reaktionskrafter tas upp av den överhängande I-balken. En snabb skiss över hur 

utformningen på en sådan skulle kunna tänkas se ut skapades i samband med att diskussioner hölls 

med företaget Transman (Se Bilaga). Inga djupare analyser har gjorts över konceptet, utan det antas 

att en lösning som åtminstone liknar går relativt enkelt att konstruera. 

Vidare finns det vibrationsfaktorerna att ta hänsyn till, något som kommer kräva betydligt utförligare 

studier i framtiden. Försöken som har genomförts och resultaten som har framkommit pekar på 

stora vibrationsfaktorer i en fritt upplagd plåt på rullbanan under förutsättningar som kan antas 

representera en normal drift. Det som inte har kunnat simuleras är det faktum att plåten med 

gällande konceptskisser kommer vara klampad hydrauliskt av portalen, vilket i sig kommer reducera 

denna faktor, oklart med exakt hur mycket. 

Ett av förslagen som har lagts fram och diskuterats har varit att omkonstruera hela konceptet till en 

enhet som ställs direkt på rullbanan. Det skulle i så fall innefatta kran eller liknande lyftanordning 

som håller enheten över rullbanan tills mätningen ska äga rum, för att sedan ställa ner den. För att 

hålla fast enheten på plåten under intryckningen skulle reaktionskraften behöva övervinnas antingen 

genom egenvikten hos enheten eller med någon form av fästanordning. Förslaget som har 

diskuterats har här varit antingen magneter eller vakuum-ok. I jämförelse med detta förslag har 

portalkonceptet åtskilliga fördelar. Exempelvis blir det svårt att se hur plåten deformeras mot sitt 

stöd för att kunna tillgodose de krav som finns i standarden för brinellmätning (ISO 6506-2:2005), 

och hur enheten klarar av att hålla sig fokuserad när 3 tons kraft appliceras. Om en sådan enhet 

enbart med sin egenvikt ska fixera plåten mot det underliggande stödet samtidigt som den genomför 

en intryckning finns blir det också ett krav på att vikt och krafter är perfekt balanserade för att inte 

Antal intryck Total tid

1 64

2 114

3 164

4 214

5 264
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orsaka ojämnheter i plåten som kan påverkar det slutgiltiga mätresultatet. Slutligen är enheten 

under de förutsättningarna inte alls simpel att underhålla då den inte har en naturlig service-station. 

 

 Kan laserrengöring vara ett godtagbart alternativ till, och vilka fördelar har metoden 

gentemot, rengöring med blästring. 

Med de tester som har genomförts inom ramen för detta projekt är åsikten att detta är fullt möjligt. 

Testerna på provbitar har visat sig motsvara en åtminstone noggrant genomförd blästring, vilket var 

riktmärket som fanns att tillgå. Det som däremot inte har provats är faktiska mätresultat på denna 

ytpreparering jämfört en blästring och eventuellt andra metoder. Detta skulle i så fall eliminera 

risken för restprodukter på plåtens yta. Dessutom har du uppmätta cykeltiderna varit betydligt bättre 

än vad en bläster kan åstadkomma, speciellt om man tar i beaktande att en installation av en enhet 

för laserrengöring med stor sannolikhet kan göras på effektivare sätt än en bläster. 

 Vilken cykeltid är möjlig att uppnå för en komplett hårdhetsmätning av plåten? 

Även om resultatet involverar en del kvalificerade gissningar kan man ändå konstatera att cykeltiden 

att genomföra en mätning per plåt faller väl inom ramen för målen som satts upp baserat på 

produktionsflödet i området. Att genomföra två mätningar ligger strax under gränsen den maximala 

tiden 120 s, men verkar även det vara genomförbart. Cykeltiderna innebär alltså inte ett hinder för 

en installation. 

 

7. Rekommendationer 
Min allmänna rekommendation är att konceptet med en portallösning ska fortsätta vidareutvecklas. 

Det mesta pekar på att en installation kommer att fungera givet att tillräckligt mycket arbete läggs på 

att utveckla konceptet, vilket skulle leda till en stor förbättring i SSAB Oxelösunds kvalitétskedja. 

Många av delarna som tas upp i detta arbete är bitar som behöver analyseras på mer utförliga sätt i 

framtiden vid en tidpunkt där det finns finansiering för det. Likaså finns det vissa beslut som behöver 

tas med hänsyn till med avseende på kostnader och prioriteringar innan ett slutgiltigt konceptval kan 

göras. 

När det gäller den grundläggande konstruktionen är det min uppfattning att en portallösning 

antagligen är den optimala konstruktionen, särskilt då det möjliggör en servicestation på ett mycket 

effektivare sätt än vad en fritt upphängd och pålagd lösning skulle göra. Då återstår frågan om 

huruvida konstruktionen är genomförbar med de lösningar som existerar för att reducera/eliminera 

vibrationer från golvet, och om detta är ekonomiskt försvarbart. Detta är potentiellt en lösning man 

vill introducera även om ett annat koncept än en portallösning väljs i framtiden, varför det är 

meningsfullt att undersöka ytterligare oavsett, även om den generella åsikten är att det är tillräckligt. 

Laserrengöring har visat stor potential att kunna ersätta blästringen som rengöringsmetod. Då 

standarden för preparering av ytor är vag i sina beskrivningar kan det potentiellt finnas utrymme för 

att titta på andra analysmetoder. Antagligen är det bästa alternativet att göra en jämförande studie 

med relevant topografisk analysmetod för att se huruvida mätvärden skiljer sig åt eller inte. Likaså 

finns det anledning att kontrollera vilken värmeutveckling lasern har på ytan. Även om det är en 

relativt låg frekvens som har används i proverna för den här rapporten existerar inga mätvärden om 

detta. 
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När det gäller vibrationsfaktorerna är det en fråga som måste analyseras ytterligare i samspel med 

tillverkare av mätteknik. I nuläget finns rådata att utgå från gällande vibrationerna på området, men 

några försök med faktiskt mätning på en plåtbit ute på en rullbana har inte skett. Om tillgång finns till 

ett mikroskop borde en sådan undersökning vara enkel att simulera. 
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Bilagor 
1. Vibrationsmätningar 
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2. Ytor efter laserrengöring 
  



31 
 

  



32 
 

3. Specifikationer från Foundrax   
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4. Beräkningar med avseende på linjärenhets precision 
 

Problem: Med vilken precision måste ett mikroskop kunna placera sig så att det till fullo täcker en 

intryckning med diameter D med S antal fokusområden? Enbart bredden tas hänsyn till då det i 

djupled ska vara fokuserat i upphängning och får anses vara konstant för praktiska tillämpningar. 

Lösning: Problemet förenklas till en rektangel (Summan av fokusområdena) med en centrerad cirkel 

(intryckningen). Då blir frågan vilken avståndet är mellan en ytterkant på cirkeln till kanten av 

rektangeln.  

 

Rektangels bredd är summan av fokusområdena, vilket är F*1,6 mm. Det ger avståndet till kanten av 

rektangeln som funktionen:  

 

f(S, D) = (S*1.6)/2 – D/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Då det aktuella antalet fokusområden på bredden är antingen 2, för små intryckningar, eller 3 för 

stora intryckningar, kan istället problemet reduceras ytterligare till: 

f(D) = 1.6-D/2  samt f(D) = 2,4-D/2 

 

Vilket gör att lösningen som en funktion av intryckets diameter grafiskt kan illustreras. 

 

  

D/2        S*1,6/2 – D/2 
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5. Testresultat från Cleanlaser  
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