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Sammanfattning 
 
Vårt examensarbete gick ut på att hjälpa SSAB i Luleå med att utveckla en 
utrustning för att fräsa ugnsdörrarnas tätningsramar.  
Dörrarna, till antalet 108 stycken, sitter placerade i koksverkets ugnsbatteri.  
De krav som ställs på fräsen är att både gamla och nytillverkade ramar skall 
kunna planfräsas i samma maskin. 
Vårt arbete blev alltså att komma fram till en lämplig lösning på hur 
fräsmaskinen skulle vara utformad och hur mycket den i runda tal skulle 
komma att kosta. 
  
Det förslag vi har kommit fram till är en fräsmaskin byggd av 
standardkomponenter. Fräsmaskinen har matning i längdled (x), tvärled (y) 
samt i höjdled (z) och löper på två glidskenor. 
Fräsmaskinens arbetsområde är i x 8500mm, i y 800mm samt 160mm i z. 
 
Tätningsramarna läggs upp på fräsbädden och spänns fast med de för 
ändamålet speciellt utformade spännjärnen. 
Med ett skärdjup på max 5mm och en matningshastighet på 1,5 m/min 
beräknas tiden för att fräsa en ram till ca 11 minuter. 
Eftersom utrustningen är byggd av standardkomponenter är det lätt att få tag 
på eventuella reservdelar.  
 
 
Totalkostnaden för fräsmaskinen beräknar vi till 600 000kr 
Vi har räknat ut en payback tid för fräsmaskinen på 1,5 år. 
SSAB slipper även transportkostnader eftersom tätningsramarna kan 
planfräsas inom företaget.  
Det finns få företag i Sverige som kan klarar av att fräsa detaljer av denna 
storlek och inga av dem finns placerade på orten eller i den närmaste 
omgivningen.  
Vi tror att denna fräsmaskin är en bra lösning för SSAB, även ekonomiskt. 
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1.  Inledning 
 
Bakgrund 
SSAB:s Koksverk i Luleå har problem med läckage från ugnsdörrarna.  
Tätningen mellan ugnsdörrarna och själva ugnsbatteriet sker med hjälp av en 
tätningsram som sitter monterad på ugnsdörren, tätningsramen skall i sin tur 
täta mot en gjutjärnsram som sitter monterad i ugnsbatteriet. Ugnsbatteriet 
består av 54 st ugnar och varje ugn har 2 st dörrar, en på varje sida, alltså 108 
dörrar sammanlagt. 
 
När en tätningsram blir skadad uppstår ett gasläckage. 
För att åtgärda läckaget måste man antingen byta ut den skadade 
tätningsramen eller planfräsa den. 
 
På grund av ramens storlek (7,5 x 0,70 meter) är det problem med att få den 
planfräst. 
Det finns få företag i Sverige som klarar av att fräsa detaljer av denna storlek 
och inga av dem finns placerade på orten eller i den närmaste omgivningen.  
 
 
Syfte 
De flesta företag eftersträvar att vara miljömedvetna och SSAB är inget 
undantag. 
SSAB koksverk vill minska gasläckagen så mycket som möjligt, helst till 
noll, för att de anställda som arbetar på och utmed ugnsbatteriet skall slippa 
vistas i gasen. 
 
 
Mål 
För att komma åt detta problem krävs någon slags maskin som kan avlägsna 
de skador som uppstått på tätningsramarna.  SSAB ville att vi skulle göra ett 
förslag på någon typ av fräsmaskin. Vi skulle även ta fram en ungefärlig 
kostnad på fräsmaskinen. 
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1.1 Företagspresentation 
 
Moderbolag och dotterbolag 
SSAB, Svenskt Stål AB, bildades den 6 april 1978, där staten via 
Statusföretag AB ägde 50%, medan Gränges och Stora Kopparberg vardera 
ägde 25%. Ägarförhållandena har därefter förändrats och SSAB är sedan 
1989 noterat på börsen. Ägarstrukturen var vid utgången av 1997 följande: 
Antal aktieägare är ca 38 700 varav ca 36 000 äger 1000 aktier eller mindre. 
Industrivärlden, Robur, 4:e AP-fonden, SPP, LKAB, och Handelsbanken 
fonder är de största aktieägarna. 
 
Moderbolaget består av ledning samt koncernstaber för Ekonomi, 
Information och Juridik med kontor i Stockholm. Verksamheten bedrivs i 
ett antal dotterbolag, fördelade på tre förädlingsled: stålrörelsen, 
vidareförädling och handel.  
 
I stålrörelsen ingår, SSAB Tunnplåt, SSAB Oxelösund samt Utländska 
försäljningsbolag. I vidareförädling ingår, Dickson PSC, Plannja, SSAB 
HardTech och i handel ingår, Tibnor. 
 
 
SSAB Tunnplåt AB 
SSAB Tunnplåt är Nordens största tillverkare av tunnplåt med en kapacitet 
på ca 2,2 Mton per år. Bolaget är ett integrerat stålföretag med 
malmmetallurgi i Luleå och tunnplåtstillverkning i Borlänge. I Luleå finns 
koksverk, masugnar och stålverk för tillverkning av ämnen (slabs) som med 
tåg transporteras till Borlänge för valsning. Kapaciteten i Luleå räcker inte till 
för att helt försörja tunnplåtstillverkningen varför resterande ämnen köps 
från SSAB Oxelösund. 
 
Ämnena varmvalsas i ett varmbandverk. Hälften av den varmvalsade plåten 
kallvalsas. Därefter beläggs ca hälften av den kallvalsade plåten med zink eller 
aluzink. Ca 180 Kton av den metallbelagda plåten färgbeläggs i Borlänge 
eller Finspång. 
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Ledning – organisation 
SSAB Tunnplåt har sitt huvudkontor i Borlänge. Verksamheten är 
organiserad i fyra områden varav Marknad, Valsning, Beläggning samt 
Logistik finns i Borlänge, medan Metallurgi finns i Luleå. I Borlänge finns 
också vissa stabsfunktioner.  
 
Tunnplåtsverksamheten i Luleå, Division Metallurgi, är organiserad i fem 
enheter, Råvaror och återvinning, Koksverk, Råjärn, Stålverk och 
Underhåll. Det ingår också stabsenheter för Ekonomi, Personal, IT, 
M2000/Utveckling samt Sekreterare i organisationen. I divisionen ingår 
även enheten Specialstål samt en miljöfunktion. 
 
 
Produktionsenhet Råjärn Koksverket 
I koksverket omvandlas kol till koks. När man i ett slutet rum hettar upp 
stenkol avgår flyktiga ämnen i gasform(torrdestillation) och kolet omvandlas 
till koks. 
 
Kokset används som reduktionsmedel i masugnarna. Koksverket är både en 
energiförädlare och en kemisk processindustri. När gasen samlats upp och 
renats från en mängd ämnen används den som bränsle i koksverk, masugnar 
och stålverk. Dessutom säljs en del av gasen till Lulekraft. Biprodukterna 
från gasreningen säljs för vidareförädling. 
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1.2 Projektets avgränsningar 
 
Examensarbetets avgränsningar ligger i att enbart göra en mekanisk 
konstruktion av fräsmaskinen, den elektriska och styrsystemstekniska biten 
lämnar vi åt SSAB att lösa själva. 
 
I det här projektet föreligger inga som helst begränsningar när det gäller val 
av komponenter eller material från uppdragsgivarens sida. 
 
Den tid vi hade att disponera var ca 300 timmar fördelade under hela 
vårterminen. Den tiden planerades med hjälp av en tidplan gjord i MS - 
Projekt. När projektet var klart skulle det presenteras i form av en muntlig 
redovisning och en skriftlig rapport. 
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2 Beskrivning av nuvarande metod 
 
2.1 Nuvarande metod 
Nuvarande metod är enligt ”slit och släng” principen, dvs. man köper nya 
ramar allt eftersom de gamla går sönder. Detta är ingen önskvärd metod ur 
kostnadssynpunkt. Dessutom är leveranstiderna för de nya ramarna långa.  
 
 
2.2 Tidigare tillvägagångssätt 
Vid vårt studiebesök på SSAB träffade vi Lennart Olsson och Artur Ynglöv 
för att ta reda på lite fakta om tidigare tillvägagångssätt. Det visade sig att 
man gjort försök med att fräsa tätningsramarna på SSAB:s mekaniska 
verkstad. 
 
Fräsningen utfördes i ett arborrverk och tätningsramarna frästes i en därför 
avsedd fixtur. Problemet med denna metod var att bordmatningen på 
arborrverket inte räckte till och man blev därför tvingad till omtag. Omtaget 
medförde att problem uppstod i överlappningen mellan skären. Därför 
uppnåddes inte önskad planhet, vilket i sin tur resulterade i att gasläckaget 
kvarstod. 
 
Vid samtal med Arthur framkom att man även gjort försök med att lägga ut 
arbetet på entreprenad. Detta gav emellertid inte det resultat man önskade.  
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3 Metoder 
 
Här redovisas vilka metoder vi har använt av för att sammanställa det 
insamlade materialet och att hitta en lämplig lösning på fräsmaskinen. 
Metoderna består i huvudsak av besök hos lokala återförsäljare, studiebesök, 
intervjuer, telefonsamtal samt sökning på Internet. 
 
 
3.1 Arbetsgång 
Efter att vi valt projekt, tog vi kontakt med SSAB för att informera dem om 
valet samt boka in ett studiebesök. Eftersom Mikael jobbar på koksverket 
och har gjort studiebesök på Rautaruukkis koksverk i Finland så visste han 
att de hade en fungerande fräsmaskin. Vi beslutade oss för att besöka 
Rautaruukki och titta på den. Eftersom avståndet till Rautaruukki är relativt 
långt, var vi tvungna att planera besöket mycket noggrant. Dessa besök kom 
sedan att ligga till grund för vårt fortsatta projektarbete. 
 
Efter studiebesöken gjordes en utvärdering av de fakta och intryck som 
besöken givit oss. Utvärderingen kom sedan att ligga som grund när vi 
utarbetade vår grovplanering. En stor del av arbetet kom sedan att handla 
om insamling av produktkataloger och utifrån dessa försökte vi hitta 
komponenter, som efter sammansättning skulle kunna utgöra en möjlig 
lösning på problemet. 
 
När vi i grova drag bestämt oss för vilken utrustning vi skulle utgå ifrån blev 
arbetet mer inriktat på hur vi skulle montera samman delarna till en 
fungerande fräsmaskin. 
 
Fortsättningen på vårt projekt blev att hitta metoder för att lösa detta på 
bästa sätt. Därför togs kontakter med personer och företag som var kunniga 
inom varje enskilt område. Med hjälp av dessa kom vi fram till vår slutgiltiga 
lösning.  
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3.2 Arbetsmetoder 
De arbetsmetoder som vi har använt oss av för att söka och bearbeta all den 
information som vi inhämtat följer här. 
 
 
3.2.1  Intervjuer 
Vi har använt oss av direkta intervjuer och samtal per telefon. 
Informationen som inhämtats har sedan bearbetats på ett sådant sätt att allt 
onödig sållats bort.  
 
 
3.2.2  Studiebesök 
Vi har även använt oss av studiebesök, för att få tips och idéer, samt för att få 
se de utvalda komponenterna i verkligheten.   
 
 
3.2.3  Internet 
På Internet har vi hämtat information och CAD- ritningar från olika 
tillverkare. Den informationen gav oss en indikation om vad som fanns 
tillgängligt på marknaden vid den tidpunkten. I vårt sökande efter en 
lämplig lösning har Internet varit till viss hjälp.   
 
 
3.2.4  AutoCad 
I dataprogrammet AutoCad gjorde vi skisser och ritningar för att kunna få 
en överblick av de olika komponenterna och deras individuella storlek. 
Detta var en stor fördel när vi sedan skulle sammanfoga de olika 
komponenterna till en hel fräsmaskin.   
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4 Problembeskrivning 
 
När tätningsramen blir skadad uppstår ett gasläckage. Gasläckaget är ett stort 
problem ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt. Gasen är dessutom mycket 
frätande på materialet i tätningsramarna. En liten skada äter sig snabbt till en 
stor med större gasläckage som följd.  
 
På grund av ramens storlek (7,5 x 0,7 meter) är det problem med att få den 
planfräst. Det finns få företag i Sverige som klarar av att fräsa detaljer av 
denna storlek och inga av dem finns placerade på orten eller i den närmaste 
omgivningen.  
 
SSAB har inte heller någon fräsutrustning för att åtgärda de skadade 
tätningsramarna, vilket innebär att skadade tätningsramar måste bytas ut mot 
nya. Varje ny tätningsram kostar ca 17000 kr. 
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5 Konstruktionsbeskrivning 
 
Vi har kommit fram till att fräsmaskinen ska bestå av nedanstående 
komponenter. 
 
 
1. Fräsenhet: 
Spindelhuvud Brio typ BF 40 (se bilaga 6) 
 
 
2. Glidskena, Åkvagn 
IKO Linear Way  LWHG 55 (se bilaga 10) 
 
 
3. Drivenhet X-led 
Kuggstång MS 075 (se bilaga 9) 
Kugghjul MH075 (se bilaga 9)  
Växellåda MasterHelix SGH 47/1 
 
 
4. Matningsutrustning  Y-led 
Brio släde typ SLS 90/800 / DC motor (se bilaga 8) 
 
 
5. Utrustning i Z-led 
Brio släde typ SL 90/160 (se bilaga 7) 
 
 
6. Fräsbädd 
(se bilaga 2:1) 
 
 
7. Åkvagn 
(se bilaga 2:7) 
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6 Fräsdata 
 
Efter diskussioner med Kjell Lindfors har vi kommit fram till följande val av 
fräs- och skärdata.  
 
 
6.1 Fräs 
Planfräs Sandvik Coromant CoroMill 245   R245-050Q22-12H  
(∅ 50, extra tättandad, 5 skär) (se bilaga 3) 
 
Skär Sandvik Coromant CoroMill R245-12 T3 M-PM  4040  
(se bilaga 4) 
 
 
6.2 Skärdata 
(se bilaga 1) 
 
Skärhastighet 240 m/min 
Varvtal 1530 varv/min 
Matningshastighet 1530 mm/min 
 
 
6.3 Fräsmetod 
Medfräsning / utan kylning 
 
 
6.4 Utslitningstid 
Klarar ca 2 ramar /skäregg eller  8 ramar / Skär (4 skäreggar) 
 
 
6.5 Effektbehov 
Effektbehovet är 1,5 kW men vi väljer 2,2 kW (finns som standard) för att 
undvika uttag av max effekt vid fräsoperationen. 
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7 Kostnader för fräsmaskinen 
 
Dessa priser är tagna direkt ur tillverkarnas prislistor exklusive moms och 
eventuella rabatter. 
 
7.1 Budgetoffert på utrustning  
1 st Spindelhuvud typ  BF 40 22 320:- 
1 st Släde typ SL 90/160 (för z-led) 47 952 :- 
1 st Släde typ SLS 90/800(för y-led) 233 000 :- 
Kugghjul 1030:- 
Kuggstång  9 meter 2100:-/m 18 900:- 
Glidskena LRX 55 3000:-/m 50 100:- 
Åkvagn LRX 55 3400:-/st 13 600:- 
Växellåda MasterHelix SGH47/1 5110:- 
Elmotor T63B 180w 1400 rpm 920:- 
Planfräs R245 3125:- 
Skär R245  5st 83 :-/ st 415:- 
 
 
7.2 Övriga kostnader   
 
Balk KKR 200x200x16 24m och 
KKR 100x100x10  9m 21959:- 
 
Svetsarbete: 
2 man 24 timmar  300:-/tim 14 400:- 
 
Bearbetning i maskinverkstad:  
2 man 40 timmar  300:-/tim 24 000:- 
 
Eventuella kostnader för bearbetning som SSAB ej själva kan utföra 
tillkommer. 
 
 
7.3 Cirkapris totalt för hela fräsmaskinen  
 
Priset för allt material, inklusive arbete uppgår till ca: 457 000 kr 
 
Kostnaden för styrsystemet uppskattar vi till ca: 100 000 kr 
 
Vi bedömer att totalkostnaden för hela fräsmaskinen kommer att ligga runt 
600 000 kr. 
 



LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Examensarbete Fräsmaskin 
YTH-Verkstadsteknik SSAB Luleå 
 

12 

8 Slutdiskussion 
 
600 000kr för en fräsmaskin är det rimligt? 
 
Låt oss titta på följande data: 
 
SSAB planerar att planfräsa 25 tätningsramar/år. 
Om man räknar med att planfräsningen kostar ca 1000kr per tätningsram 
(arbetstid + frässkär) och jämför detta med priset för en ny (17 000kr) så ser 
man att SSAB sparar 16 000kr/tätningsram. 
Det innebär en payback tid för fräsmaskinen på 1,5 år  
(25 tätningsramar a 16 000kr) och det anser vi som rimligt. 
 
Kostnaden för fräsmaskinen kan minskas om man kan hitta en annan 
leverantör av den 800mm långa släden för y-ledsmatning. Den leverantör vi 
har valt (Brio) tillverkar endast den här längden på specialbeställning därav 
det höga priset (233 000kr). 
 
För att få fräsmaskinen helt automatisk krävs någon form av styrsystem. 
Eftersom vi har valt att endast titta på den mekaniska biten (se 1.2 projektets 
avgränsningar) måste uppdragsgivaren själv lösa styrsystemsbiten.  
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9 Bilageförteckning 
 Bilaga Antal Sidor 
 
Uträkning av fräsdata 1 1 
Ritningar 2 5 
Fräs 3 3 
Fräs skär 4 1 
K-konstant 5 1 
Spindelenhet BF 40 6 3 
Släde typ SL 40/160 handhjul 7 2 
Släde typ SLS 90/ DC motor 8 2 
Kuggstång MS 075 9 1 
Kugghjul MH 075 9 1 
Glidskena, Åkvagn IKO 10 3 
 
 



Bilaga 1 

 

 
Uträkning av skärdata 
 
Skärhastighet ( )cV  

Skärtyp P4040 i olegerat stål ger ur tabell Vc ≈ 240 m/min  
(tabellen finns i katalogen Sandvik Coromant roterande verktyg) 
 
Spindelhastighet (n) 
 

c

c

D
Vn

⋅
⋅=

π
1000

 
50
1000240

⋅
⋅=

π
n  mmidiameterFräsensDc =  

min/1530 Varvn ≈  
 
Matningshastighet ( )fV  
 

znf fnZV ⋅⋅=  20,015305 ⋅⋅=fV  skäreggarAntaletZn =  

min/1530 mmVf ≈  ( )skäreggmmgTandmatninf z /=  
 
 
Effektbehov (P) 
 

000100
KVaa

P fep ⋅⋅⋅
=

kWp 5,2≈  

 

000100
5,6153055 ⋅⋅⋅=P  

Fräsdjupap = i mm  
Fräsbreddae = i mm  

K = Konstant ur tabell 
 (se bilaga 4) 

 
Omräkningsfaktor pga. 21° positiv spånvinkel är 0,58  
 

58,05,2 ⋅=P  
kWP 5,1≈  

 
Vi väljer 2,2 kW (finns som standard) för att slippa ta ut max effekt vid 
fräsoperationen. 
 



Bilaga 3 

 


