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Förord 

Jag har under hela min universitetsstudietid, samt även några år innan det, jobbat som 

semestervikarie vid koksverket i Luleå. Varje sommar har jag varit lika förundrad över hur personal 

från alla positioner beklagar sig över läckagen på dörrarna utan att någon egentlig åtgärd sker. Jag 

har ofta önskat att få ta sig an problemet och bidra till en lösning. I och med att mitt förslag till detta 

examensarbete föll i god jord fick jag chansen att försöka lösa det, och under nästan fem månaders 

tid har jag fått arbeta med dörrläckageproblematiken. Detta har givit många nya lärdomar och jag 

hoppas att mitt arbete kommer att komma till användning. Projektet ägde rum vid koksverket på 

SSAB i Luleå våren 2012. 
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Sammanfattning 

Denna rapport avhandlar ett examensarbete som ägde rum på koksverket vid SSAB i Luleå. Koks 

tillverkas genom torrdestillation av kol i stora ugnar. Torrdestilleringen sker under övertryck för att 

försäkra en syrefri miljö. Övertryckets baksida är att ugnarna läcker gas om kontakt mellan ugn och 

ugnsdörr blir otät. En otät kontakt måste tätas för hand vilket låser upp personal. Varje kvart 

hanteras en ugnsdörr vilket potentiellt är ett nytt läckage var femtonde minut. För att förbättra 

läckagebilden analyserades berörda maskiner och rutiner systematiskt och beskrevs objektivt. 

Analysen pekar på att ugnarna rör sig och ändrar form vilket medför konstant förändrande villkor. 

Anläggningen har i dagsläget nått en sådan status att justeringsintervallen för maskiner och ingående 

komponenter ej längre räcker till. Detta tillsammans med att rutiner har rationaliserats bort eller 

blivit inaktuella pga. av den konstanta förändringen av ugnarna och anläggningen. Som åtgärd till 

detta omkonstruerades ramskraporna med längre slag och effektivare egg. Rutiner rörande 

tätningsinterfacet sågs över och potentiella felkällor kartlades och dokumenterades. Allt detta med 

hoppet om att ”nytända” personalen och att ena olika befattningar om anläggningens aktuella 

status. 

  



 
 

Abstract 

This report discusses a master thesis project that took place at SSAB´s coke plant in Luleå. Coke is 

derived from coal by destructive distillation in large furnaces. The destructive distillation occurs 

under an overpressure to ensure an oxygen free environment. The overpressures drawback is that 

coke gas escapes when a contact between the oven door and the oven  is insufficient. A leakage must 

be sealed by hand and ties up staff. A door is opened once every fifteen minutes which is a potential 

a new leakage every fifteen minutes. To prevent or dampen the leakage a systematical analysis was 

conducted on machines and routines that relates to the coke door/ oven contact. The analysis 

indicates that the ovens are moving and the machinery and other components have a hard time to 

keep up with the changing shape. Obsolete routines due to the change in the coke oven plant as a 

unit are also a problem. As a solution to the problems a redesign of the oven scrapes was conducted 

to give them a longer length of stroke and a more efficient edge. Routines were reviewed and 

potential sources of error were documented.  The expectation for the master thesis was to motivate 

staff and unite different professional groups regarding the plants status.  
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Ordlista 

 Fyllvagn – Maskin som fyller ugnarna med kol. 

 Tryckmaskin – Maskin som trycker kokskakan ur ugnen. 

 Styrvagn – Maskin som tar emot kokskakan och styr ner den på släckvagnen. 

 Släckvagnen – Vagn som tar emot det glödande kokset och för det till släcktornet. 

 Släcktornet – Torn som håller vatten för att dumpa på och släcka koksen.  

 Maskinförare – Personal som manövrerar maskinerna. 

 Baterist – Personal som sköter ugnen. 

 Batteridäck – Utrymmet ovanpå ugnarna. 

 Dörrverkstad – Dit dörrar tas för att lagas och renoveras.  

 Koksgas – Gas som bildas vid torrdestillering av kol. 

 Kokssida – Den sida av batteridäck som kokset kommer ut på. 

 Maskinsida – Den sida där maskinen som trycker kokset befinner sig på.  

 Tätningsmaterial – Vitt gipsliknande material som används för att täta läckande dörrar. 

 Ugnsbatteri – Rad med ugnar som utgör hjärtan av koksverket. 

 Ugnsmaskiner – Maskiner som sköter hanteringen av koks och anläggning. 

 

  



 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning .............................................................................................................................................. 1 

1.1. Bakgrund ...................................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte & mål .................................................................................................................................... 1 

1.3 Avgränsningar ................................................................................................................................ 1 

2. Företagspresentation .......................................................................................................................... 2 

2.1 Anläggningsöversikt, koksverket ................................................................................................... 2 

2.2 Koksningsprocessen ...................................................................................................................... 4 

3. Metod .................................................................................................................................................. 5 

3.1 Planering ........................................................................................................................................ 5 

3.2 Nulägesbeskrivning & analys ......................................................................................................... 5 

3.3 Möten ............................................................................................................................................ 5 

3.4 Dokumentering .............................................................................................................................. 5 

4. Nulägesbeskrivning.............................................................................................................................. 6 

4.1 Ugnsram ........................................................................................................................................ 6 

4.1.1 Funktion .................................................................................................................................. 6 

4.1.2 Problematik ............................................................................................................................ 7 

4.2 Ugnsdörr ........................................................................................................................................ 7 

4.2.1 Funktion .................................................................................................................................. 8 

4.2.2 Problematik .......................................................................................................................... 11 

4.3 Tryckmaskin ................................................................................................................................. 12 

4.3.1 Funktion ................................................................................................................................ 12 

4.3.2 Problematik .......................................................................................................................... 13 

4.4 Styrvagn ....................................................................................................................................... 14 

4.4.1 Funktion ................................................................................................................................ 14 

4.4.2 Problematik .......................................................................................................................... 15 

5. Nulägesanalys .................................................................................................................................... 16 

5.1 Ugnsram ...................................................................................................................................... 16 

5.1.1 Analys ................................................................................................................................... 16 

5.1.2 Diskussion ............................................................................................................................. 21 

5.2 Ugnsdörr ...................................................................................................................................... 22 

5.2.1 Analys ................................................................................................................................... 22 

5.2.2 Diskussion ............................................................................................................................. 30 

5.3 Tryckmaskin ................................................................................................................................. 31 



 
 

5.3.1 Analys ................................................................................................................................... 31 

5.3.2 Diskussion ............................................................................................................................. 31 

5.4 Styrvagn ....................................................................................................................................... 32 

5.4.1 Analys ................................................................................................................................... 32 

5.4.2 Diskussion ............................................................................................................................. 37 

6. Förslag till åtgärder ............................................................................................................................ 38 

6.1 Åtgärder ....................................................................................................................................... 38 

6.1.1 Ugnsram ............................................................................................................................... 38 

6.1.2 Ugnsdörr ............................................................................................................................... 38 

6.1.3 Styrvagn ................................................................................................................................ 39 

6.2 Diskussion .................................................................................................................................... 40 

7.  Genomförda åtgärder ....................................................................................................................... 41 

7.1.1 Byta av fjäderpaket på plats ..................................................................................................... 41 

7.1.2 Byta av övre ramskrapa styvagn 3 ............................................................................................ 42 

7.1.3 Omkonstruktion av sidoskrapor styrvagn tre ........................................................................... 42 

8. Diskussion & slutsats ......................................................................................................................... 48 

9. Referenser ......................................................................................................................................... 49 

 

Bilagor:  

Bilaga 1: Produktionsmaterial ny skrapa.



1 
 

1. Inledning 
Koksverket i Luleå tillverkar koks av kol. Kolet torrdestilleras (Virtala, 2010) dvs. upphettas i en syrefri 

miljö varvid flyktiga ämnen avgår i gasform och kvar blir koks samt diverse fasta biprodukter. Detta 

kapitel beskriver bakgrund, syfte, mål och avgränsningar för projektet vid koksverket i Luleå.  

1.1. Bakgrund 

Likt de flesta företag har SSAB höga krav på ökad effektivitet och ekonomisk lönsamhet. Detta 

examensarbete fokuserar på koksverkets, en underavdelning till SSAB, ugnsöppningar, ugnsdörrar 

och ugnsmaskiner som är viktiga faktorer i framställningen av koks. Från starten 1974 har en 

kontinuerlig teknisk utveckling skett med fokus på de nämnda områdenas effektivitet och lönsamhet. 

Med hjälp av modernare styrsystem, maskinkomponenter och material har anläggningen utvecklats. 

Utvecklingen har lett till att fler arbeten blivit automatiserade samtidigt som tiden mellan underhåll 

och justeringar har kunnat förlängas. Denna effektivisering har många gånger givit ett positivt utfall 

men i vissa fall har det lett till negativa konsekvenser som inte visat sig förrän efter det att 

förändringen är helt genomförd.  Moderniseringen har lett till minskad mänsklig närvaro i 

anläggningen vilket i sin tur lett till att enklare haverier, så som felande komponenter, som tidigare 

upptäcktes i ett tidigt skede kan nu orsaka följdskador innan det upptäcks. Rutiner rörande när och 

hur underhåll samt reparationer skall utföras har i vissa fall förblivit desamma trots att anläggningen 

förändrats. Osäkerheten rörande rutiner och funktion har även lett till att rutiner fallit i glömska eller 

felaktigt rationaliserats bort.  Förändringar i anläggningen har genomförts utan att följderna varit 

ordentligt utredda. En kombination av orsaker som ej är kartlagda har medfört att ugnsdörrarna till 

koksverket läcker gas. Diverse åtgärder på konstruktioner, rörelsemönster för maskiner etc. är 

testade men sällan tillräckligt utredda och dokumenterade för att det skall vara möjligt att kunna dra 

någon slutsats. Denna kedja av händelser har gjort att förståelsen för anläggningen har minskat och 

intresset för utveckling svalnat. 

1.2 Syfte & mål 

För att förbättra arbetsmiljön på koksverket och kvalitén på koksen måste gasläckaget minskas eller 

elimineras. Detta projekt har undersökt ingående komponenter och rutiner rörande 

kokstillverkningen. Initialt i projektet gjordes en objektiv nuläges-beskrivning/analys för att beskriva 

existerande problem på ett objektivt sätt för att förena olika yrkesgruppers uppfattning rörande 

anläggningens nuvarande status. Med en ökad förståelse kommer ökat engagemang vilket i 

slutändan leder till en stegrande utvecklingskurva och ett positivt arbetsklimat. Till utvalda 

problemområden har lösningsförslag samt omkonstruktioner presenterats och i viss utsträckning 

även testats i anläggningen. Arbetet redovisas i en utförlig rapport och en muntlig redovisning. 

1.3 Avgränsningar 

Utredningen kommer endast genomföras på ugnsbatteriets kokssida samt maskinsida och på de 

primära maskinerna. Batteridäck, sekundära maskinerna och maskiner på batteridäck och kommer ej 

att undersökas. Utredningen kommer endast att beröra mekaniken kring dörrinterfacet samt 

rengöringsutrusningen och inte koksningsprocessens bidrag till problemet. Med koksningsprocessens 

bidrag menas till exempel hur en viss blandning kol ger olika mängd föroreningar etc. Lösningar till 

problem, så som omkonstruktioner av komponenter, kommer endast att testas om processen tillåter 

och om det kan genomföras inom projektets tidsram.  
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2. Företagspresentation 
För att lättare kunna förstå argumentationen och prioriteringar genom rapporten ges i detta kapitel 

en presentation om koksverket och hur tillverkningen går till. 

2.1 Anläggningsöversikt, koksverket 
Koksverket i Luleå, Figur 1, tillverkar koks som är en viktig del i masugnsprocessen där det används 

som reduktionsmedel.  

 

Figur 1: Översiktsbild koksverket Luleå. 

För att tillverka koks köps råvaran kol från kolgruvor runt om i världen, dock främst från gruvor i 

Australien och USA. Kolet skeppas med fartyg till Luleå hamn där det lastas av och mellanlagras på 

koksverkets kollager. Olika sorters kol grävs successivt in med hjälp av stora kollagermaskiner för att 

sedan krossas till ett finare material och lagras i separata bunkrar. Allt eftersom processen kräver, 

transporteras olika sorters kol till en blandarstation där det de blandas efter ett speciellt recept. Efter 

blandning transporteras kolet till koltornet där fyllvagnen fylls med kol. Fyllvagnen fyller sedan en av 

54 koksugnar som sitter på rad och utgör det som kallas ugnsbatteriet.  
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När kolet har torrdestilerats trycker tryckmaskinen kokset ur ugnen via styrvagnen ner på en tågvagn 

som för kokset till släckning. Släckning innebär att flera kubikmeter vatten spolas över kokset för att 

det skall slockna vilket möjligör vidare transporteras till masugnen. När processens alla steg är 

genomförda enligt Figur 2 är kokset klart. Så har processen gått utan stopp dygnet runt, året runt 

sedan 1974. 

 

Figur 2: Schematisk bild över de olika kokstillverkningsstegen. 

En viktig aspekt berörande koksverket som påverkar drift och underhåll är batteriets egenskaper. 

Ugnarna utgörs av en speciell sorts tegel som efter det att det en gång monterats, vid byggnationen 

eller vid renoveringar, och hettats upp ändrar kemisk sammansättning. Blir det senare ett driftstopp 

som överstiger ca åtta timmar kommer batteriets tegel att börja krackelera och hela anläggningen 

havererar (Krutrök). Det är därför av största vikt att processen alltid fortgår. Detta har medfört att 

det finns en dubbel uppsättning av alla maskiner som har med driften att göra. Underhåll och 

uppgraderingar måste därför planeras och följas upp mycket noga. 
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2.2 Koksningsprocessen 

Koksningsprocessen visas mer ingående i figur 3, Kolet transporteras från blandaren till koltornet där 

fyllvagnen fylls upp. 

1. Fyllvagnen åker ut över batteridäck och fyller en av de 54 ugnarna efter en förutbestämd 

ordning. Under fyllningen frånkopplas ugnen, det vill säga stängs av temporärt. 

2. Ugnen startas igen och 39 ton kol torrdestilleras, dvs. förbränns utan tillförsel av syre, under 

ca 17 timmar vid en temperatur av 1050-1150°C. När destilleringen är klar har man tillverkat 

28 ton koks, 10 ton gas och resten diverse fasta föroreningar (Virtala, 2010). 

3. För att förbränna kolet har man en undereldning där gas (rosa) samt luft (blått) blandas och 

eldas i väggen mellan ugnarna. Avgaserna (rött) leds ut via en skorsten. 

4. En del av gasen som bildas när kolet destilleras skickas till gasbehandlingen där den tvättas 

och skickas tillbaka till batteriet för att driva ugnarna. Resten av gasen skickas även till 

masugnen, stålverket och Luleå kommuns fjärrvärmeverk.   

5. Tryckmaskinen trycker ut en kokskaka från ugnen var 15:e minut (varierar beroende på 

aktuell produktionstakt). 

6. Styrvagnen styr ner det glödande kokset på släckvagnen där det skickas för släckning. 

7. Det släckta kokset tippas på keramikbeklädda ramper där det får fortsätta svalna. 

8. Grindar öppnas och kokset glider ner från ramperna och upp på det tre kilometer långa 

transportbandet som för koksen till masugnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Schematisk bild (Virtala, 2010) över koksningprocessen 
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3. Metod 
I detta kapitel beskrivs metoder och tillvägagångssätt som används för att genomföra projektet. 

3.1 Planering 

Projektet startades med att arbetet delades in i olika områden och faser . Detta för att systematiskt 

kunna analysera anläggningen och beskriva densamma samt ta fram lösningsförslag till existerande 

problem. Tidsåtgången för de olika områdena i projektet uppskattades och en grov tidsplan 

upprättades, Figur 4. Denna tidsplan följdes i största möjliga mån. 

 

Figur 4: Projektets grovplanering. 

3.2 Nulägesbeskrivning & analys 

En beskrivning/ besiktning av anläggningen för att säkra en förståelse hos både författaren och 

läsaren av detta arbete om hur anläggningen och ingående komponenter fungerar och inte fungerar. 

I förlängningen övergår analysen till en problemställning som i sin tur blir grunden för arbetets 

rekommendationer och åtgärder. 

3.3 Möten 

Möten hölls löpande med handledare och driftpersonal för att få deras syn på hur arbetet fortlöpte 

samt om det kommit fram nya input till projektet. Inför nykonstruktioner har ”brainstorming”-möten 

ordnats för att tillgodogöra sig personalens kunskaper och erfarenheter. Möten har även genomförts 

med SSABs egna mekaniska verkstad för att få deras input på konstruktioners producerbarhet. Mer 

erfarna mekanikkonstruktörer har även bidragit med sin kunskap. 

3.4 Dokumentering 

Allt eftersom arbetet fortskred dokumenterades det i bilder och text. Tyngden lades på att det på ett 

enkelt sätt skall vara möjligt för läsaren att sätta sig in i problematiken samt själv bygga sig en 

förståelse och uppfattning för problemen.  
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4. Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel kommer berörda delar av anläggningen att beskrivas mer ingående och komponenter 

samt moment i dörrinterfacet att förklaras 

4.1 Ugnsram 

Runt mynningen på ugnen sitter ugnsramen, figur 5. 

 

Figur 5: T.v. Nedre del av testugnsram med synlig hängselhake, t.h. ugnsram i drift. 

4.1.1 Funktion 

Ramen utgörs av det som närmast kan liknas med ett gjutet vinkeljärn som innesluter hela 
ugnsöppningen. Ugnsramen/ugnsöppningen mäter ca 7,5 x 0.8m. Ugnsramen är i sin tur fäst vid 
batteriet. Innanför ugnsramen tar ugnsteglet vid som klär insidan av ugnen. Vid sidan av ugnsramen 
sitter hängselhakarna där dörrens låshakar fästs. Ugnsramen är det som utgör ugnens tätningsyta. 
För att säkerställa en god tätning bör ramen vara ren bortsett från en tunn film som utgörs till största 
del av tjära men även andra föroreningar så som tätningsmedel mm. Blir det för mycket föroreningar 
eller föroreningarna blir oregelbundna, såsom tjocka ansamlingar av tjära eller tätningsmaterial, blir 
kontakten mellan ugnsram och dörr otät. Ugnsramrengöringen skall se till att ugnsramen är fri från 
föroreningar. Faller rengöringsfunktionen bort eller fungerar dåligt byggs föroreningarna upp allt 
eftersom produktionen fortskrider och kontakten blir allt sämre, Figur 6. Det är därför viktigt att 
ramen hålls ren. 
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Figur 6: Övre högra hörnet på dörr och ram. Kontakt mellan dörr och ugnsram med förorening (markerad i gult). 
Gasläckage också synligt. 

Ugnsramen får ej heller bli skadad eller slitas ned för fort vid rengöring då rispor, hack och 
inbuktningar i materialet medför läckage även vid god rengöring. Ugnsramen byts ej ut förutom vid 
stora renoveringar, med årtionden som intervall, så eventuella akuta skador får avhjälpas efter bästa 
förmåga. 

4.1.2 Problematik 

Koksverket, närmare bestämt själva ugnsbatteriet, kan ej betraktas som en stel konstruktion utan det 

rör sig med t.ex. temperaturomslag eller med ökad slitagegrad. Ugnsramen följer batteriets rörelse 

och är därför inte helt rak. Vardera sida av ugnsramen är fäst vid varsin plåt i ugnsväggen och kan 

därför vrida och röra sig kontra varandra. I och med att ramen ändrar form tvingar det dörrens kniv 

att anpassa sig till ramens form. Dörrens anpassningsmöjligheter har en begränsning och en allt för 

sned ram ger en otät kontakt. Blir pålagringar på ramen för stora eller om teglet inne i ugnen ändrar 

form kommer inte dörren i läge. Konsekvenser av detta utreds löpande i rapporten. 

4.2 Ugnsdörr  

För att tillsluta ugnen sätts en dörr, Figur 7, mot ugnsramen.  

                              

Figur 7: T.v. En rad med dörrar. T.h. Enskild dörr i testfack 
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4.2.1 Funktion 

Enkelt sett är en ugnsdörr uppbyggd i tre lager. Längst ut, sett från ugnen, sitter dörrkroppen och 

låsmekanismen. Dörrkroppen, Figur 8, är en gjuten konstruktion som ger dörren stadga och utgör 

dörrens ram.  

 

Figur 8: Segment av dörrkropp. Markerad med pil. 

På ramen sitter fästen för att kunna lyfta lös dörren från batteriet samt låshakarna, Figur 9, 

monterade. 

 

Figur 9: Dörrens låshake låst mot hängselhakarna. 

Innanför låshaken sitter en serie tallriksfjädrar. Genom att komprimera fjäderpaketet i hakarna 

släpper trycket på dörren och den går att lyfta lös. Dörrkroppen går sällan sönder och byts därför 

mycket sällan ut. Nästa lager i dörren är membranet och kniven som utgör en mycket central roll i 

ugnens täthet. Membranet är en tunn plåt som mäter ca 7,5x0,7 m i omfång och längs plåtens 

ytterkanter sitter kniven, figur 10, monterad.  
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Figur 10: T.v. Tätningskniven i genomskärning. T.h. Del av kniven och membranet sett ovan ifrån. 

Det är kniven och membranet, Figur 10, som tätar mot ugnens ram. Ett hål eller en skada i kniven 

eller i membranet medför direkt ett gasläckage. Detta utgör en svårighet i och med att kniven skall 

hållas fri från föroreningar samtidigt som den inte får slitas för fort eller skadas av 

rengöringsutrustningen. Mellan kniven och dörrkroppen sitter rader med fjädrar, så kallade 

fjäderpaket, Figur 11, som skall trycka kniven mot ugnsramen och se till att den formar sig efter 

ugnens form. De två stora fjäderpaketen i hängselhakarna, Figur 9, ser till att dörrkroppen ligger an 

mot batteriet och de små fjäderpaketen håller kniven mot ugnsramen. Är den stora hängselhaken 

eller de små fjäderpaketen feljusterade så blir trycket på kniven felaktigt och kontakten otät. Det 

sista lagret på dörren är monteringsbasen och stenarna. Monteringsbasen är en stålplatta som mäter 

6,5x0,35x0,02 m. Monteringsbasen sammanfogas med dörrkroppen vilket medför att membranet 

fixeras på plats. Membranet kläms fast, Figur 13, mellan monteringsbasen och dörrkroppen.  

På monteringsbasen monteras sedan en rad med stenar som utgör dörrens isolering mot ugnens 

värme. Stenarna gjuts av en cementliknande massa utan några inneslutna förstärkningar. På dessa 

stenar byggs ett lager grafit successivt på under drift. Blir detta lager grafit, Figur 11, allt för tjockt 

kommer dörren ej att passa i ugnen. Vid allt för våldsam rengöring, oöm behandling eller via allmänt 

slitage spricker stenarna och måste bytas ut.  
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Figur 11: Dörr på väg ur ugn. Lilla fjäderpaketet (svart), kniven (grönt), dörrkroppen (blått) och ugnsstenarna (rött). 

Stenbytet sammanfaller ofta med membranbyte och dörren tas då till en dörrverkstad i änden på 

ugnsbatteriet. Dörren placeras där i en vagga för att man skall kunna utföra arbeten medan dörren 

ligger ned. En renovering/stor reparation av en dörr tar ca 1-2 veckor beroende på omfattningen och 

en redan renoverad dörr tar den trasiga dörrens plats i batteriet för att produktionen skall kunna 

fortlöpa. Att renovera batteriets alla 108 driftdörrar + ett antal reservdörrar skulle alltså minst ta två 

år. Den långa renoveringstiden kan bli ett problem i och med att en dörr öppnas/stängs samt rengörs 

en gång var femtonde minut. En felaktigt inställt dörrengöring som skadar dörrarna skulle förstöra 

alla anläggningens dörrar, som tar ett år att laga, på under ett dygn. För enklare skador och 

pålagringar på stenar kan dörren tas till en frässtation på motsatt ände, från dörrverkstaden sett, av 

batteriet. Där sätts dörren i en extraram och fräshuvuden förs längs stenarna för att fräsa bort grafit. 

Under de varmare månaderna när yttertemperaturen är högre kan man laga mindre skador genom 

att gjuta på stenarna i frässtationen.  
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4.2.2 Problematik 

Under den första renoveringen år 1989, av totalt två genomförda, infördes Flexit®dörren, 

(ThyssenKrupp). Idén med denna dörr är att fjäderbelastningen skall se till att kniven formar sig efter 

ugnsramen. Successivt under åren 2003-2004 infördes den nya kniven som sitter i dag, först på prov 

men sedan permanent. Detta på grund av det höga inköpspriset på originalkniven, figur 12, och dess 

långa leveranstid (Gustavsson). Den nya kniven som används i dag har avsevärt mycket mer gods 

samt att eggen som skall täta mot utgnen också är tjockare. 

 

Figur 12: Originalkniven. 

Effekten av införandet av den nya kniven utreddes inte mer än att ugnsbatteriet var tätt under 

testperioden. Hur dörrens flexfunktion påverkades eller hur areaökningen på kontaktytan påverkade 

tätningsförmågan utreddes inte. Inte heller utreddes effekten av knivens förändrade förmåga att 

skära igenom föroreningar eller knivens förmåga att motstå nötning.Fjäderkrafterna från låshaken, vi 

tallriksfjädrarna, samt de små fjäderpaketen, Figur 13, skall vara i balans och rätt justerade för att 

erhålla av tillverkaren (instruktioner) givet tryck mot ugnsramen.  

 

Figur 13: Dörr i genomskärning med synlig fjädermekanism. Synligt är även membranet monterat mellan dörrkropp och 
montageplatta. 
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När dörren är ansatt mot ugnen skall de små fjäderpaketen respektive de stora tallriksfjädrarna vara 

komprimerad enligt förutbestämda mått. De stora tallriksfjädrarna ställs endast in vid 

renoveringen/reparationen av dörren och de små fjädrarna finjusteras med dörren på plats. 

Direktiven för hur och när justering av de små fjäderpaketen skall ske följs inte med personalbrist 

som en förklaring. Det finns ej heller ett klart direktiv för det yttre måttet på låshaken som motsvarar 

en korrekt kompression vilket medför svårigheter vid kontrollmätning. Enligt tillverkaren av dörren 

skall det ej byggas grafit på stenarna i den omfattning som är aktuell i dag. Orsaken till 

grafitpåbyggnaden tros vara att ugnsramen blivit grundare efter den senaste renoveringen. De 

koniska dörrstenarna når då längre in i ugnen och hamnar därmed närmare ugnsväggen. Vid kontakt 

mellan ugnstegel och dörrstenar ökar takten med vilken grafiten byggs på. Kraftiga gasläckage 

påskyndar takten som knivarna slits med. Det är därför viktigt att stoppa dessa läckage i tid vilket inte 

all personal är fullt införstådd med. Rutiner rörande reparationer dörreparationer, hantering av 

dörrar och mindre lagningar av dörrar är inte optimala och bör ses över. 

4.3 Tryckmaskin  

Tryckmaskinen, figur 14, finns för att öppna/stänga dörrar, trycka ut koks, samt rengöra dörr och 

ugnsram på maskinsidan.  

 

Figur 14: Tryckmaskin två trycker ut koks. 

4.3.1 Funktion 

När en ugn skall tryckas, dvs. tömmas på koks, körs tryckmaskinen på plats manuellt genom att 

stanna när operatören ser lasern träffa motsvarande ugnsmarkering. Tryckmaskinen sätter då i 

krokar i dörren och komprimerar tallriksfjädrarna i låshakarna. Låshakarna vrids om och dörren kan 

lyftas ut. Dörren vrids 90 grader och dörrengöringen, Figur 15, ansätts. Ett stativ med fjäderbelastade 

skrapor förs upp och ned längs dörren för att skrapa bort tjära och grafit. Dörrengöringen stannar 

längst upp och längst ned på dörren för att rengöra kniven på dessa positioner. Detta görs med en 

tvärskrapa som drivs med hydraulik, figur 16. När kokset tryckts ur ugnen vrids ramrengöringen, 

Figur 15, på plats. Likt dörrengöringen är det ett stativ med skrapor som ansätts mot ugnsramen och 

förs upp och ned. Till skillnad från dörrengöringen rengörs övre och nedre delen av ramen med den 

upp 
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och nedgående rörelsen.  

                  

Figur 15: T.v. Ramrengöring ansätts till ugn. T.h. Sektion av dörrengöring. 

 

Figur 16: Övre dörrengöring. 

Efter detta sätts dörren in och maskinen flyttar till nästa ugn att tryckas i ordningen.  

4.3.2 Problematik 

Om skraporna går emot någon allt för hård förorening, eller om en rörelsemönsterstörning medför 

att en skrapa träffar kniven eller annan dela av dörren/ram, kan skrapor gå av eller krökas. Skrapan 

måste då bytas. Skrapan nöts även ner successivt och efter allt för stor förslitning måste skrapan 

bytas. Allt eftersom rengöringsutrustningen på maskinen används blir den allt mer nedsmutsad och 

kan behöva rengöras från föroreningar. En svårighet är att rengöringen måste justeras för att arbeta 

med hög precision för att avlägsna så mycket föroreningar som möjligt. Blir det då något fel så att 

justeringen ändras eller att en skrapa ändrar form kan skrapan börja nöta på kniven eller membranet 

vilket efter endast få antal cykler medför en omfattande dörreparation.  
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4.4 Styrvagn 

För att öppna/stänga dörrar, styra ner kokskakan och rengöra dörr samt ugnsram på kokssidan finns 

styrvagnen, Figur 17. 

 

Figur 17: Styrvagn tre styr ner kokskakan på släckvagn. 

4.4.1 Funktion 

För att ta emot kokskakan placeras styrvagnen per automatik mot rätt ugn. Tallriksfjädrarna 

komprimeras och låshakarna vrids om. Dörren svängs 90 grader ut från batteriet och dörrengöring, 

Figur 18, ansätts.  

 

Figur 18: Dörrengöring för styrvagn 3 sett nedifrån. 
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Till skillnad från tryckmaskinen är tegelskraporna inte monterade i en stel balkram utan ramen 

pressas ihop, med hjälp hydraulik, kring dörrstenarna. Dörrengöringen körs sedan upp och ned längs 

dörren. Rengöringen stannar uppe och nere för att rengöra kniven på dessa positioner. Detta 

genomförs med en tvärskrapa, Figur 19, likt på tryckmaskinen. 

 

Figur 19: Undre dörrengöring. 

Efter det att kokskakan har tagits emot svängs ramrengöringen, Figur 20, på plats. En ram av balkar 

med fjäderbelastade skrapor ansätts mot ugnen och körs upp och ned med hjälp av hydraulik.  

 

Figur 20: Ramrengöring på styrvagn 3. 

4.4.2 Problematik 

Styrvagn upplever liknande problem som tryckmaskinen där skrapornas precision och kraft ställs mot 

risken att skada/nöta ned ugnsramar samt membran och kniv. Styrningen av rengöringsutrustningen 

på styrvagmen är mer flexibel än den på tryckmaskinen och erbjuder mer justeringsmöjligheter. 

Detta ger potentiellt en mer exakt rengöring men det leder också till en mer svårinställd maskin. 

Service/ justerings- intervall för rengöringsutrustningen överensstämmer inte alltid med den takt den 

slits/ förändras med. Rutiner rörande inspektioner och rengöringar av maskinen måste ses över för 

att se att de överensstämmer med aktuell status.  
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5. Nulägesanalys 
I detta stycke kommer observerade problem i nulägesbeskrivningen att undersökas och 

dokumenteras. 

5.1 Ugnsram 

Ugnsramen byts endast ut vid stora renoveringar vilket innebär att de konstaterade problemen är 

något som övrig utrustning måste överbrygga. 

5.1.1 Analys 

Mätningar av ugnsramens form har tidigare genomförts med hjälp av en totalstation, ett exakt 

optiskt mätinstrument, med en noggrannhet på +/- 3mm (Totalstation). Mätningar på batteriets alla 

ugnar genomfördes med sex mätningar per ram. Ett värde längst ned, ett i mitten och ett högst upp 

på vardera sidan av ugnsöppningen. Den senaste mätningen genomfördes år 2009. Den 

ugnsramsförändring som orsakar de största problemen är de ugnar som buktar antingen inåt eller 

utåt, Figur 21, eftersom membranet i dörren då måste böja sig. De ugnar som endast lutar inåt eller 

utåt,  Figur 22, orsakar inte samma problem för membranet då det förblir rakt.  

 

Figur 21: Förenklad bild av batteriet i genomskärning sett från sidan med ugnsramsprofil inritad. Röd profil konkav 
buktning & grön profil konvex buktning. 

 

 Figur 22: Förenklad bild av batteriet i genomskärning sett från sidan med ugnsramsprofil inritad. Röd profil lutar innåt 
och grön profil lutar utåt.  

För att åskådliggöra denna ugnsramsförändring jämförs måttet på ugnens mitt med måttet för 

ugnstoppen och ugnsbotten enligt  

             (         
                     

 
)                  (1) 



17 
 

Denna beräkning blir en uppskattning för värsta scenariot och fungerar som en ”fingervisning”. 

Mätvärden för ugnsramsmätningar sätts in i Ekvation 1 och plottas enligt Diagram 1 & Diagram 2. 

 

Diagram 1: Maskinsidans utbuktning på ugnsramen sett över batteriets alla ugnar med höger ramsida i blått och vänster 
ramsida i rött. Negativa värden anger konkav buktning och positiva värden anger konvex buktning. 

 

Diagram 2: Kokssidans utbuktning på ugnsramen sett över batteriets alla ugnar med höger ramsida i blått och vänster 
ramsida i rött. Buktning i enlighet med diagram 1. 
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Formen för ugnsramen varierar även från sida till sida. Diagram 3 & Diagram 4 plottar skillnaden 

mellan höger och vänster ramsida.  

 

Diagram 3: Maskinsidans måttskillnad mellan höger och vänster ramsida. Positiva mått höger sida längre in, negativa 
värden höger sida längre ut. 

 

Diagram 4: Kokssidans måttskillnad mellan höger och vänster ramsida. Måttskillnad i enlighet med diagram 3. 
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Utöver ramens ojämna form så varierar måttet mellan hängselhaken, Figur 1, och ugnsram är direkt 

avgörande för fjäderkraften i dörren. Om hängselhaken sviktar så ökar måtten mellan hängselhaken 

och ramen. Detta innebär att fjädrarna inte komprimeras lika mycket och trycket på kniven blir lägre. 

För att undersöka om utböjningen i hängselhaken kan vara en bidragande orsak till gasläckaget 

genomfördes en FEM-analys där maximal fjäderkraft på 5 kN ansätts mot hängselhaken tillsammans 

med dörrtyngden Figur 23. 

 

Figur 23: Randvilkor ansatt på hängselhaken. Bultinfästning mot batteriet och fjäderkraft samt dörrtyngd ansatt på 
hängselhaken. 

Analysen på hängselhaken genererade ett resultat enligt Figur 24 & Figur 25. Utböjningen uppgår till 

ca 0,8mm och spänningarna i haken uppgår till ca 280 MPa. De lokala spänningarna beror på det fixa 

randvillkoret mot batteriet. 

 

Figur 24: FEM analys av hängselhake, utböjning. 
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Figur 25: FEM analys av hängselhaken, spänningen. 

 

Föroreningar längst ned och längst upp på insidan av den sneda ytan på ugnsramen är vanliga, Figur 

26. Detta kan bero på den stela skrapkonstruktionen som beskrivs under analysen för styrvagnen.  

 

Figur 26: Förorening längs ramens nedre inre sida. Markerad i figur. 
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På ugnsramarna finns en blandning av föroreningar så som tätningsmedel och kol, Figur 27. 

 

Figur 27: Kol och tätningsmedelsrester på ramen. 

Längs ramen sitter anordningar för att justera ramens position, Figur 28.  På ett antal ramar har 
dessa stöd rört på sig och hamnat ur position. 

 

Figur 28: Sneda hakar för ramjustering (inringade). 

5.1.2 Diskussion  

Ugnsramens variation i form kan orsaka stora problem för dörrens funktion. Hängselhaken är så pass 

styv att dess form inte ändras nämnvärt och förutsättningarna för rätt fjädertryck är säkerställt. 

Sneda belastningar på hängselhaken kan fortfarande deformera denna men deformationerna syns 

fort med blotta ögat och orsakar därför inga långvariga problem. Föroreningarna på ramen erbjuder 

problem för dörren då det blir svårt att sluta helt tätt. Rengöringsutrustningen tar i justeringshakarna 

och skadas därmed. Vid tillräckligt hårda kollisioner mellan ramrengöringsutrustningen och dessa 

justerhakar avbryts rengöringssekvensen med dåligt rengöringsresultat som följd. Vid vissa extrema 

fall kan även kniven ta i dessa justerhakar och då förstöras. En intressant mätning som ej kunnat 

genomföras, pga. hög arbetsbelastning på behörig personal, är en matning av ugnens invändiga 

bredd. Att jämföra ugnsöppningens bredd med bredden på dörrens stenar kan ge en klarare bild över 

dagsläget och bör genomföras. 
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5.2 Ugnsdörr 

Ugnsdörren är en komplex komponent som måste fungera rätt för att eliminera gasläckaget.  

5.2.1 Analys 

Företaget Krupp som leverat Flexit® dörren levererade även en instruktionsbok, (instruktioner), över 

dörrens funktion. I början av detta arbete gicks instruktionsboken igenom för att lokalisera 

nyckelposter och undersöka om dessa överensstämmer med aktuella rutiner. De små fjädrarna har 

en fjäderkonstant på 71,4 N/mm. När de mindre fjädrarna monteras i fjäderpaketet, Figur 29, 

förspänns de 1.8 cm vilket motsvarar ca 1300N. Monteringen av de små fjäderpaketen görs i enlighet 

med instruktionerna från Krupp. När de sedan sitter på dörren och dörren är i ugnen skall fjädern 

kontrolleras och fjäderpaketet justeras så att fjädern komprimeras ytterligare 1 cm. Fjäderkraften per 

liten fjäder blir då 2000 N. De små fjädrarna är 82 till antalet. Detta medför att den totala 

fjäderkraften från de små fjädrarna på kniven och i sin tur dörren blir ca 164 kN.  

 

Figur 29:Lilla fjäderpaketet demonterat. Markering i figuren motsvarar 110mm. 

Huvudhaken som med hjälp av tallriksfjädrarna trycker dörrkroppen mot ugnen med 100 kN per 

paket, se Figur 30, vilket resulterar i ett totalt tryck på 200 kN. Skillnaden i fjäderkraft mellan de små 

fjäderpaketen och de två stora huvudhakarna ser till att dörren förblir tryckt mot ugnen.  

 

Figur 30: Kraft från tallriksfjädrarna i huvudhaken. 
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Installationen av de stora tallriksfjädrarna, Figur 31, kontrollerades och mättes för att få ett yttre 

mått som motsvarar 10kN per fjäderpaket. 

 

Figur 31: Tallriksfjädrar under montering. Kontrollmåttet för fjäderkraften markerat i figuren. 

För att erhålla rätt fjädertryck skall de stora fjäderpaketen vara komprimerade så att det yttre måttet 

är 50-55mm. Tallriksfjäderpaketet har tidigare provtryckts med en stor domkraft och de visar inga 

tecken på slitage utan levererar den kraft de ska trotts lång tid i bruk.  

Vid större läckage av koksgas från ugnen kan det brinna längs dörrens sidor (Krutrök). Får detta 

fortgå kan de små fjädrarna bli så varma att de förlorar sin ursprungliga form, Figur 32.  

  

Figur 32: T.v. Ny fjäder till de små fjäderpaketen. T.h. Fjäder som upplevt varaktig brand. 

Fjäderpaketsfjädrar av olika slitagegrad provtrycktes för att undersöka fjäderkonstanten, Figur 33. 

Provet visade på att fjädern behåller sina egenskaper trotts att fjädern förkortast avsevärt. De små 

fjädrarna måste dock komprimeras 28mm för att ge korrekt fjäderkraft. För att fjädern skall kunna 

komprimeras 28mm får den inte ha förkortats mer än 5mm från ursprunglig form. Vid större 

förkortning bottnar fjädern innan den önskade kompressionen på 28mm uppnås. En förkortning av 

fjädern då den sitter monterad leder till att förspänningskraften minskar. 
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Figur 33: De små fjäderpaketsfjädrarna provtrycktes. 

Detta leder i sin tur till minskad förmåga för dörren att ta upp ugnens varierande form. Dörren tas ej 

in i verkstaden för att endast byta ut förstörda fjädrar. De förstörda fjädrarna får sitta kvar tills 

resterande komponenter på dörren är i behov av renovering.  

Stora läckage och ett pressat tidsschema kan medföra att allt för mycket tätningsmedel används 

vilket syns i Figur 34. Detta kan leda till att fjädrarnas funktion förhindras med ett felaktigt knivtryck 

som följd.  

 

Figur 34: Nedsmutsat fjäderpaket av tätningsmedel (vitt i bild). 
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För att undersöka de små fjäderpaketens status genomfördes ett belastningsprov. Med dörren ansatt 

mot ugnsramen, kontakten mellan hängselhaken och dörrens anläggningsytor kontrollerade och 

tallriksfjädrarna kompression kontrollerade, provbelastades de små fjädrarna. I realiteten skall 

fjäderkraften bli 2000N men skadade och kärvande fjädrar gör att denna kraft varierar. 

Provbelastningen gjordes på ett antal dörrar där man visuellt kunde se att fjäderkompressionen var 

för liten.  Provbelastningen genomfördes med hjälp av en våg graderad upp till 250 kg eller ca 2500N, 

Figur 35. Vågen gängades på en tryckbult och en gängstång gängades på en tryckbult nära intill. Med 

hjälp av en lång hävarm drogs vågen ut tills fjädern började komprimeras. Det värde vågen visar är 

den aktuella belastningen på fjädern.  

 

Figur 35: Provbelastning av de små fjäderpaketen. 

Värdena registrerades på sju placeringar längs dörren, Figur 36.  Tre värden längst upp på dörren, ett 

i mitten och tre värden längst ned på dörren. Med död menas att fjädern inte hade någon belastning 

utan hade brunnit. Stum anger en fjäder som satt fast och inte bidrar till flexitfunktionen. Övriga 

värden anges i newton.   

 

Figur 36: Slumpmässigt mätta fjäderkrafter i de små fjäderpaketen. Mätningen genomfördes på dörrar där man visuellt 
såg obelastade fjädrar eller stora läckage. 
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Dessa mätningar visar på att många fjäderpaket inte når upp till de önskade 2000N utan i själva 

verket ligger närmare 1500N och även under det. Under mätningarna hittades även fjäderpaket där 

det inte existerade något fjädertryck alls. Vid sådana fall är det endast knivens styvhet i sig som 

renderar i ett kontakttryck mellan kniv och ugnsram.  

Skador på kniven kan börja som små jack från rengöringsutrustningen för att sedan förvärras av de 

heta gasflödena, Figur 37. 

 

Figur 37: Skador på kniven till följd av heta gasflöden. 

För att undersöka effekterna av membranbytet från den tunnare gamla till den tjockare nya 

genomfördes en FEM-analys. För att göra en uppskattning undersöks den övre delen av membranet. 

I det första scenariot ligger hela membranet/dörren dikt an ugnen förutom den sista halvmetern som 

inte tar i ramen och maximalt fjädertryck ligger an mot den delen av kniven, Figur 38.  

Monteringsbasen under membranet antas vara en stel komponent.  
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Figur 38: Randvillkor för övre delen av membranet. Test av förmåga att ta upp formförändringar i längsled. Blå kryss i 
figuren är fixa randvillkor och röda pilar är en utbredd last. 

I det andra scenariot jämförs förmågan att ta upp formförändringar sidledes. Membranet/dörren 

ligger dikt an ugnen förutom ena övre hörnet. Maximalt fjädertryck mot denna del av kniven, Figur 

39. 

 

Figur 39: Randvillkor för övre delen av membranet. Test av förmåga att ta upp formförändring i sidledes. Blå kryss i 
figuren är fixa randvillkor och röda pilar är en utbredd last. 
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Resultatet för den nya tjockare kniven, Figur 40 & Figur 41. 

 

Figur 40: Utbredd last på övre delen av det nu använda membranet. Maximal utböjning 16.5 mm  

 

Figur 41: Utbredd last på övre del av det nu använda membranet med höger sida dikt an ugnsramen. Maximal utböjning 
11 mm. 

  



29 
 

Resultat för den tunnare tidigare använda kniven, Figur 42 & Figur 43. 

 

Figur 42: Utbredd last på övre delen av det tidigare använda membranet. Maximal utböjning 24.5 mm. 

 

Figur 43: Utbredd last på övre delen av det tidigare använda membranet med vänster sida dikt an ugnsramen. Maximal 
utböjning 18.5 mm. 

Analysen är inte helt sanningsenlig utan i realiteten skall fjäderkraften avta med utböjningen men 

simuleringen ger en uppskattning av membranets potential att ta upp utböjningar. Simuleringen kan 

liknas med en perfekt justerad dörr. 

Jämför man Figur 40 & Figur 42 ser man att förmågan att ta upp böjningar på toppen av membranet 

har minskat med ca  33% i och med nya kniven. Jämför man Figur 41 & Figur 43  ser man att ta upp 

skillnader mellan höger och vänster sida har minskar med ca 41% i och med nya kniven. 
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Bytet av kniv har inte endas inneburit en stelare profil utan även ett förändrat kontakttryck. 

Kontaktarean har ökat avsevärt på grund av den tjockare kontaktbredden, Figur 44.  

 

Figur 44: Profilen för de två olika typerna av knivar. Eggen markerad med cirkel i figuren. 

5.2.2 Diskussion 

Installationen av fjädrar sker efter givna instruktioner så att fjädertrycken ska vara de rätta innan 

dörren sätts till ugnen. Efterjusteringen för att dörren skall passa till ugnen görs inte i den 

utsträckning som det behövs. Få i personalen har den tid eller kunskap som behövs för att justera 

fjädertrycket effektivt. Justeringar av fjädrar bör ske kontinuerligt och stegvis för att nå ett bra 

resultat. Görs hela justeringen under en cykel behöver inte betyda att dörren är rätt justerad under 

nästa cykel. Detta på grund av att förutsättningarna förändras för varje gång man tar ut och sätter 

tillbaka en dörr. Justeringen bör därför sträva efter att passa genomsnittet av cykler. Utöver 

fjäderjusteringen medförde bytet av kniv mycket styvare profil för fjädrarna att böja.  Frågan är om 

membranet kan forma sig tillräckligt efter ugnen för att bilda en tät kontakt som det var tänkt vid 

konstruktionen av flexit-dörren.  Jämför man den formförändringsförmågan hos kniven, Figur 40 till 

Figur 43, med formvariationen av ugnsramen, Diagram1 till Diagram 4, ser man att dessa ligger 

farligt nära varande. Genom introduktionen av den nya kniven kan man ha drastiskt förändrat 

dörrens förmåga att sluta tätt. FEM-analyser genomfördes även på knivens långsida men dessa 

analyser visade på inga som helst problem att uppta ugnens formförändringar. Vid skador på fjädrar, 

som exempelvis efter brand, bör fjädrarna bytas så tidigt som möjligt. Som nu är fallet tas dörren  in i 

dörrverkstaden först när andra komponenter måste bytas. Detta innebär att skadade fjädrar 

potentiellt kan sitta i produktion i åratal utan att bytas. Skador på kniven förvärras vid läckage som 

får fortgå. Att täta läckage så tidigt som möjligt är av central roll för att förlänga livslängden på 

membranen. 
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5.3 Tryckmaskin 

Tryckmaskinen fungerar över lag bra men några få anmärkningar finns. 

5.3.1 Analys 

Ramrengöringen på tryckmaskinen fungerar mycket bra, jämfört annan rengöringsutrustning. 

Tegelskraporna, Figur 45, på tryckmaskinens dörrengöringen har dock ingen funktion för att rengöra 

dörrens gaskanal. Detta har lett till frontskraporna har fått rundats för att inte rida på den 

förorenade gaskanalen och därmed tryckas upp på kniven, Figur 45. 

 

Figur 45: Dörrengöringsskrapor tryckmaskinen. Övre skrapa (1) - frontskrapa. Undre skrapa  (2) - tegelskrapa. 

Tegelskrapan knäcks också frekvent och måste då bytas. Tidigare hade tegelskrapan tre tryckfjädrar 

istället för två, Figur 46.  

 
Figur 46: Tegelskrapornas utseende från början med tre fjäderpaket. 

5.3.2 Diskussion 

Läckagesituationen på maskinsidan är förhållandevis mycket bra. Utöver detta hittades få punkter att 

anmärka på. Lärdom av skrapors utformning och funktion har snarare dragits som bland annat har 

lett till en smalare egg på styrvagnsskraporna. Det är fel väg att gå att förändra frontskrapornas form 

för att de skall klara den förorening tegelskraporna missar. En bättre väg hade varit att införa en 

rengöring av gaskanalen.  

2 

1 
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5.4 Styrvagn 

Analys rörande observerade problem på styrvagn 3. 

5.4.1 Analys 

För att rengöra ugnsramen måste frontskraporna, Figur 47, ligga an mot ugnsramen under hela 

ugnsramsrengöringscykeln.  

 

Figur 47: Frontskrapa styrvagn 3. 

När ugnsramen skall rengöras trycks rengöringsramen som håller skraporna mot låshakarna. I Figur 

47 ses att frontskraporna har ett slag på 30mm. För att skraporna skall ha så god möjlighet som 

möjligt att följa ugnsramen kan dess skrapor justeras med shims. Från analysen om ugnsramen kan 

man se ur diagram 1 till diagram 4 hur ugnsramen varierar från sida till sida och från botten till 

toppen. Dessa variationer gör det svårt eller i vissa fall omöjligt att shimsa frontskraporna rätt. Detta 

medför att skrapor ofta inte når ugnsramen eller trycker nog hårt. Frontskraporna är skuren ur en 

plåt med 12 mm tjocklek. Vid slitage tenderar skrapornas egg att rundas vilket medför försämrad 

rengöring. Skraporna har ingen eller mycket begränsad självlinjering. Detta medför att de gånger 

skraporna ansätts till en ugnsram som är sned  eller om rengöringen av olika anledningar är sned blir 

kraftfördelningen ojämn och likaså rengöringsresultatet. De översta frontskraporna, Figur 48, för 

ugnssidor och ugnstopp utgör en och samma enhet. I och med att skraporna sitter monterad 

tillsammans måste de slitas i samma takt för att inte en av skraporna skall tappa kontakten. En sådan 

jämn förslitning är högst osannolik. 
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Figur 48: Övre frontramrengöringsskrapor styrvagn. I nederkant bild syns även övre sidoskrapor. 

Enheten blir också relativt dyr och tung att byta pga. av sin vikt och storlek. De undre sidoskraporna, 

Figur 48, är ej fjäderbelastade vilket medför att i takt med att de slits tappar kontakttryck. Tillslut 

slutar skraporna att ta och föroreningar byggs på. I förlängningen betyder detta att dessa skrapor 

måste bytas mycket oftare än de fjäderbelastade sidoskraporna. Uppbyggnaden av de nedre 

ugnsskraporna är den samma som den övre. Åtgärder för de övre skraporna bör därför 

implementeras på de nedre skraporna. Den övre skrapan, figur 49, ej i läge. Denna övre skrapa måste 

hålla sig inom sitt arbetsområde för att inte förstöra kniven. Det är inte av yttersta vikt att insidan av 

dörren är ren. Viktigare är att dörrens membran inte förstörs. Dörrengöringsskrapans rörelsemönster 

måste därför ses över eller kanske begränsas. 

 

Figur 49: Övre dörrengöringsskrapa. 
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För att stänga dörrengöringen, figur 50, kring dörren pressas de två halvorna ihop med hjälp av en 

hydraulcylinder.  

 

Figur 50: Mekanik för dörrengöring på styrvagn 3 med klämfunktion. Endast en rad av skrapor synlig. Hydraulcylinder 

markerad. 

Med de tillgängliga 50 bars tryck (konstruktionsavdelning) som finns att tillgå så kan skraporna 

pressas med sammanlagt 2800N mot dörrens stenar. När fjädrarna till sidoskraporna monteras har 

de redan komprimerats 55mm vilket ger en förspänningskraft på 270N per fjäder. Sammanlagt sitter 

det 18 fjädrar för sidoskraporna. Summan av kraft för att komprimera fjädrarna blir 4860N. Detta 

innebär att kraften från cylindern inte räcker till för att skraporna skall rida på fjädrarna. Detta kan 

medföra att rengöringen upplevs som stel. Enstaka skrapor kan pressas in på grund av lokala 

föroreningar men en ojämn grafitpålagring, Figur 51, kan dock medföra att vissa skrapor inte får det 

tryck de skulle behöva för att rengöra effektivt.  
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Figur 51: Grafitpålagring på nedre del av dörr. 

Linjeringen mellan dörr och dörrengöring är vid många tillfällen otillräcklig vilket leder till slitage av 

kniv och skrapor, Figur 52. 

 

Figur 52: Sliten dörrfrontskrapa. Skrapan har nött mot dörrkniven. 

Ramens, som håller skraporna, linjering måste undersökas och säkerställas. Ramens skick måste även 

bevakas. 
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En viss deformation har observerats (Stylbäck) på rotationsmekanismen för sidoskraporna. Genom 

att applicera cylinderkraften på rengöringen samtidigt som denna hålls stum undersöks de svaga 

punkterna i konstruktionen, Figur 53. 

 

Figur 53: Randvilkor för ramen för sidoskraporna på styrvagn 3. 

Analysen genomförs sedan för två scenarion. Det ena är ramen låst i den mellersta skrappositionen, 

Figur 54, och i det andra scenariot är ramen låst i de yttre skrappossitionerna, Figur 55. Dessa 

randvillkor används för att undersöka ett värsta fall scenario.  

 

Figur 54: FEM-analys av rotationsmekanisk för tegelskrapor. Mothåll endast på mellersta skrapan. 
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Figur 55: FEM-analys av rotationsmekanismen för tegelskrapor. Mothåll endast på översta samt nedersta skrapan. 

Ur resultatet, Figur 54 & Figur 55, ser man att de största deformationerna är lokaliserade kring 

infästningen för cylindern vilket inte överensstämmer med problembilden. De i verkligheten största 

deformationerna är lokaliserade i balken som håller skraporna. Detta leder en till att tro att det är 

den värme som dörren alstrar som ligger bakom deformationen i konstruktionen och inte kraften 

från cylindern. 

5.4.2 Diskussion 

Ramrengöringens positionering mot ramen går att finjustera men är nog bra för att ramrengöringen 

skall kunna fungera. Observerat under rengöringscykeln är att de mellersta skraporna ofta missar att 

rengöra. Genom att förändra utformningen på dessa skrapor bör problemet kunna avhjälpas. Lika så 

gäller övre och undre rengöringen för ramen. Att förbättra utseendet på denna skrapa skulle 

förbättra rengöringen samtidigt som komponenten skulle bli lättare att byta. De ej fjäderbelastade 

sidoskraporna på ramrengöringen är inte en effektiv lösning. Om det kan säkerställas att dessa inte 

fyller en annan funktion så som guide för rengöringen in i ugnen bör dessa omkonstrueras. Under 

tiden för analysen byttes dörrengöringen ut och hann inte under projektets gång nå en ny 

normalnivå. Kvarstår gör problemet med linjering och avsaknad av kraft i kläm-funktinen för 

rengöringen. Det var dock svårt att fortsätta vidare analyser då den aktuella statusen för rengöringen 

förändrades löpande. 
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6. Förslag till åtgärder 
I detta kapitel kommer förslag åtgärder till de olika de olika konstaterade problemen under kapitel 

5.nulägesanalys att presenteras.   

6.1 Åtgärder 

Förslag till åtgärder moment för moment. 

6.1.1 Ugnsram 

Ugnsramsmätningar har genomförts med jämna mellanrum. Det var dock tre år sedan den senaste 

mätningen. Värdena från dessa mätningar utnyttjas inte på något specifikt sätt utan lagras endast i 

ett exceldokument. Mätvärdena från ugnarna skulle kunna utgöra lättanvända dokument via t.ex. en 

databas. Denna databas kan sedan användas som stöd vid renovering av dörrar. Vet man att en 

specifik dörr skall in i en ugn som buktar inåt hade man kunnat göra en grundinställning dörren i 

verkstaden så att jobbet med att efterjustera dörrem minimeras. Dörrförflyttningar över batteriet 

hade även kunnat planeras bättre med hjälp av en sådan databas. Genom att använda denna databas 

kan man se till att en dörr från en utåtbuktande ugn aldrig sätts in i en inåtbuktande ugn. På så sätts 

är det lättare att hålla en bra nivå på grundinställningarna av de små fjäderpaketen. Hur denna 

databas skall utformas eller nyttjas får diskuteras med berörd personal.  

Förankringen och storleken av hängselhakarna skulle kunna ses över. I och med att förankringen 

säkerställs skulle högre fjädertryck kunna testas för att på så vis kompensera för den tjockare kniven.  

Ramjusteringarna, Figur 28, måste rätas ut för att inte vara i vägen för rengöringsutrustningen. 

Konsekvenserna av om hakarna helt skulle glida av mothållet är inte heller utrett. Detta gör detta 

problem än mer angeläget.  

För att få en bild över läget med ugnsöppningsbredden kan en ugnsbreddsmätning genomföras. 

Denna mätning genomförs i dag genom att ett måttinstrument likt ett skjutmått förs längs 

ugnsöppningen och noteras manuellt. Detta betyder att mätningen är relativt långsam. Det finns 108 

ugnsöppningar på batteriet och för att få klar bilder över situationen bör alla ugnar mätas. Det vore 

därför bra att skapa ett mer automatiserat system för att genomföra denna mätning. Ett exempel 

vore att inkludera mätningen i ugnsramsrengöringen.  Det går också att göra digital och självloggande 

mätutrustning som också skulle kunna skynda på ugnsbreddsmätningarna. 

6.1.2 Ugnsdörr 

Som nämndes under åtgärder för ugnsramen kan dörren justeras i förväg i dörrverkstaden för att 

passa en specifik ugn. Vid en renovering av en dörr görs redan en grundinställning av fjädrarna och 

fjäderpaket för att "nolla" dörren, dvs. ställa in dörren enligt ritning. Om färdiga rutiner och mått tas 

fram för att justera dörren efter en specifik ugn behöver inte det ta mer tid än den grundjustering 

som redan görs. Dessa rutiner bör tas fram i samarbete med personal i dörrverkstaden och personal 

inblandad i fjäderjusteringarna. Väl etablerad kan dessa rutiner spara mycket tid och förhindra 

många läckage pga. fördröjda justeringar.  

Med dörrar som sitter på plats i batteriet kan fjädertrycken kontrolleras likt Figur 35. Fjädrar som 

brunnit eller fjädrar som fastnat kan då upptäckas. Görs mätmetoden tillräckligt enkel kan denna 

rutin genomföras av tätningspersonal eller av batteripersonal under ej arbetsbelagt tid. 

Fjäderpaketen kan då rengöras eller bytas ut. Statusen på fjädrarna på batteriets alla dörrar kommer 
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då successivt att upparbetas till skillnad från i dagsläget då reparationstakten är lägre än den takt 

med fjädrarna förstörs. Rutiner för hur och när dessa fjäderpaket skall bytas måste tas fram i 

samarbete med berörd personal.  

En åtgärd som kan utredas är att öka fjädertrycket så att yttrycket på kniveggen närmar sig som var 

på originalkniven. Hängselhakar måste då utredas på nytt för att se att de klarar av den nya 

belastningen. Paketfjädrar och tallriksfjädrar måste i och med detta bytas ut till kraftigare. 

För att nå ett högre uttryck kan man också montera knivar mer likt originalet. Offert på nya knivar 

finns i dagsläget men beslut om att testa den nya kniven måste fattas. Vid ett test av nya knivar med 

samma form som de äldre bör projektet följas och dokumenteras noga för att inte göra om samma 

misstag som tidigare. Bytet till den äldre formen på kniv är dock inget man bör göra för än man nått 

ett bra nollvärde med nuvarande utrustning. Att döma ut nuvarande utrustning på grund av att den 

inte justeras och hålls efter som det är tänkt skulle vara ett stort misstag. Det är dock troligt att även 

kniven kommer att behöva bytas, även om anläggningen når sin fulla potential, för att det ska bli helt 

läckagefritt. 

Allt för nedsmutsade knivar skulle också kunna rengöras med en bläster, högtryckstvätt eller liknande 

metod. Detta för att säkerställa att inga ansamlingar av hårda föroreningar hamnar mellan kniv och 

ram. För att förhindra att knivarna blir nedsmutsade bör mängden tätningsmaterial minskas. Om 

appliceringen av tätningsmedlet blir mer noggrann kan ramar och dörrar hållas renare vilket i 

förlängningen leder till mindre jobb för tätningspersonalen. 

För att minska trycket på dörrverkstaden och se till att statusen på batteriet kan upparbetas skulle en 

till reparationsstation införas. Denna station skulle kunna göra mindre reparationer så som 

påsvetsningar på mindre membran/knivskador, Figur 37, fjäderbyten och mer omfattande 

rengöringar.  

6.1.3 Styrvagn 

Som nämndes i nulägesanalysen byttes dörrengöringen ut under tiden utredningarna fortgick och 

därför lämnas mindre specifika förslag rörande dörrengöringen. Slaget på övre skrapan bör dock ses 

över och begränsas så att denna ej skadar kniven. Den aktuella konstruktionen på övre 

dörrengöringen liknar den som används i dag på de mer moderna maskinerna från Shalke vilket leder 

en till att tro att funktionen i grunden är bra. 

 Lika så bör linjeringen och placeringen/ utformningen av sidoskraporna ses över så att sidoskraporna 

ej kan nöta på kniven. Precisionen på dörrengöringens skrapor är inte lika kritisk eftersom inga 

tätningsytor rengörs. Utöver nämnda förslag gällande dörrengöringen kan en utredningen kring höjt 

hydraultryck för klämcylindern på dörrengöringen genomföras. Tegelskrapornas begränsade 

rengörande effekt tillsammans med balansen mellan klämfunktionen och tegelskrapornas fjäderkraft 

ligger till grund för denna undersökning.  

Ser man där emot till ramrengöringen finns många och relativt enkla förändringar som skulle kunna 

genomföras. I och med att formvariationen på ugnsramen överstiger slaget på skraporna fungerar 

denna rengöring dåligt. Utöver det korta slaget är eggarna på styrvagnens ramrengöringsskrapor 

tjocka och slits därför runda. Genom att byta ut ramskraporna till skrapor med längre slag och 
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vassare egg kan en effektiv rengöring säkerställas. En av de två kontaktytorna i dörr/ram interfacet är 

skulle därmed vara åtgärdat.  

6.2 Diskussion 

Generellt sett har bortglömda och bortrationaliserade rutiner lett till att delar av anläggningen inte 

fungerar som det är tänkt. Viktigt är för fortsatta analyser, att ett nollvärde för ingående 

komponenter i tätningsinterfacet hittas. Rutiner som ser till att dörrfjädrar hålls hela och rena 

tillsammans med hela och fräscha skrapor skulle vara en bra början. Under tiden som anläggningens 

status utvecklas ser man till att ugnsmaskinernas positionering justeras. Lyckas man motivera 

personal till att hjälpa till med förändringar så som att hålla ett vakande öga tillsammans med t.ex. 

högre noggrannhet vid tätning hittas snart ett nolläge. När man väl nått detta nolläge kan man 

lättare se till vilka problem som grundas av anläggningens mekaniska skick och inte till bortglömda 

rutiner och slitna komponenter. Väl där går anläggningen att förändra med utbytta membran och 

ökade fjädertryck mm.  
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7.  Genomförda åtgärder 
I detta kapitel behandlas utvalda problem från problembestämningen. Detta för att slutligen 

presentera en förbättringsåtgärd för respektive problem.  

7.1.1 Byta av fjäderpaket på plats 

Genom att lossa bultarna som håller paketet på plats mot dörren, Figur 56, kan hela fjäderpaketet 

lossas även med dörren på plats i en ugn.  

 

Figur 56: Lossat övre fjäderpaket. Färdigt för nedmontering. 

Tungt nedsmutsade fjäderpaket och fjäderpaket med t.ex. krokiga tryckbultar kan vara svårare att 

byta ut men det är inga svårigheter för två personer i en skylift. Med ett fjäderpaket lossat, Figur 57, 

kan ett nyrenoverat paket ta dess plats.  

 

Figur 57: Fjäderpaket borttaget från dörren. 

Genom att alltid se till att några färdiga fjäderpaket till de olika positionerna längs dörren finns 

färdigrenoverade blir tidsåtgångne för att byta ut ett fjäderpaket minimal. Genom att genomföra 

denna åtgärd kan man eventuellt förhindra ett nytt läckage nästa tryckningscykel. På så vis begränsas 

även tiden som behöver läggas på tätning och den lösgjorda personalen kan ägna sig åt rutiner som 

ytterligare utvecklar anläggningens status.  
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7.1.2 Byta av övre ramskrapa på styrvagn 3 

Eftersom ramrengöringen på tryckmaskin 2 höll efter smutsen på maskinsidan gjordes ett försök med 

att ersätta styrvagn 3s övre ramskrapa med tryckmaskinens ramskrapa, Figur 58. 

 

Figur 58: Tryckmaskinens övre ramskrapa monterad på styrvagnens motsvarande position. 

Slaget modifierades ej utan det var endast själva skrapbladet som byttes ut. I och med denna 

modifiering så blir komponenten mycket mer lätthanterlig samtidigt som problemet med den ojämna 

förslitningshastigheten också fick en lösning.  

7.1.3 Omkonstruktion av sidoskrapor på styrvagn tre 

För att säkerställa en god rengöring av ramen genomfördes en omkonstruktion av sidoskraporna. 

Framförda önskemål från berörd personal var att skrapbladen skulle vara lättbytta. Till detta infördes 

ett självlinjerande och vassare skrapblad samt ett längre slag för skrapan, . 

 

Figur 59: En första prototyp på nya skraputformningen. 
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Efter det att funktionen var digitalt verifierad byggdes två prototypskrapor, Figur 60, Figur 61 & Figur 

62.  

 

Figur 60: Prototypskrapan vy från sidan. 

 

Figur 61: Prototypskrapans självlinjerande blad. 

 

Figur 62: Prototypskrapan efter tre veckor i bruk. 
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Innan slutgiltiga konstruktionen av nya skrapor fick prototypskraporna sitta i drift under tre veckor. I 
och med att rengöringsutrustningen slår up och ned längs ramen ser man tydligt gränsen där de olika 
skraporna tar vid efter varandra. I Figur 63 ser man en position där originalskraporna rengör. I Figur 
64 ser man en del av samma ram som i Figur 63 endast ett skrappar upp och där originalskraporna 
har rengjort under en veckas tid. Rengöringseffekten mellan de två figurerna går enkelt att se. 
 

 
Figur 63: Ramen där originalskrapan rengör med föroreningar markerade. 

 

Figur 64: Skrappositionen ovanför Figur 66 och man kan tydligt se att ramen är på väg att bli ren från föroreningar.  
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Efter ytterligare en tids rengöring kan man se att ramen nu i det närmaste är ren förutom att lite 

färsk tjära har runnit längs ramen. 

 

Figur 65: Efter ytterligare två veckors rengöring är nu ramen i det närmaste helt fri från föroreningar. 

 

Figur 66: Ett vanligt scenario innan examensarbetets början. Ugnsramen mycket förorenad. 
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Eftersom prototyptesterna föll väl ut togs en ny konstruktion av skrapan fram och för att ytterligare 

underlätta för underhållspersonal undersöktes det samtidigt om samma skrapa skulle gå att använda 

på både koks och maskinsida. Genom att rita upp respektive ram och lägga ramarna omlott, Figur 67, 

kunde man se om det var en möjlighet att göra en och samma skrapa för bägge sidor. 

 

Figur 67: Fästanordningen för ramens sidoskrapor. Den större konstruktionen är styrvagnen och den mindre 
tryckmaskinen. 

Utifrån de två ramarnas utseenden kunde en adapter skapas, Figur 68 . Adaptern monteras på 

styrvagnens fästplattor och medför ett helt gemensamt interface mellan skrapa och infästning för 

tryckmaskinen och styrvagnen. 

 

Figur 68: Adapter för att kunna montera sidoskraporna för ramen på både styrvagn och tryckmaskin. 

När väl adaptern var klar konstruerades den nya gemensamma skrapan för ramen med längre slag 

och självlinjerande blad. Väl under konstruktion gjordes även skrapan symetrisk vilket innebar att 

skrapan går att använda som både höger och vänsterskrapa. Detta innebär att man går från fyra 

tunga och relativt dyra konstruktioner till en, billigare konstruktion, Figur 69, Figur 70 & Figur 71.  
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Figur 69: Slutgiltig konstruktion av ny ramskrapa. 

 

 

Figur 70: "Exploded" view av nya skrapan. 

 

Figur 71: Nya skrapan i genomskärning. 
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8. Diskussion & slutsats 
Efter att ha arbetat med examensarbetet i sex månader kan jag dra slutsatsen att problemen med 

läckaget är enklare både i sin natur och i lösning än vad jag föreställde mig innan jag började. Kärnan 

till problemet tror jag är att fokus har legat på att bota symtomen istället för att bota problemet. 

Detta låser upp personal på fel positioner och skapar en negativ spiral. Mer och mer saker felar vilket 

innebär att man måste bota mer symtom vilket i sin tur betyder att förebyggande underhåll och 

åtgärder blir bortprioriterade. Anläggningens maskiner och ingående komponenter lagas när de går 

sönder vilket gör att koksverket drivs med ett dåligt allmänskick. Skulle en kraftansträngning 

genomföras så att maskiner och komponenter blir justerade och upparbetas till ett skick som 

leverantören av koksverket tänkt sig från början skulle många problem försvinna. Kvarvarande 

problem skulle enkelt kunna kopplas till "verkliga" fel i anläggningen och då åtgärdas. Kostanden för 

att driva och hålla en anläggning i toppskick lär vara den samma, om inte mindre, än som i dagsläget 

att köra den på gränsen till haveri. Skillnaden i tid och pengar är glappet där emellan som måste "ätas 

upp" men den investeringen är värd att genomföra. Förmodligen skulle man tjäna på att involvera sin 

personal mer. Många i arbetsstyrkan har slagit dövörat till och slutat lyssna eftersom inget eller 

mycket få saker de påpekar blir åtgärdade. Givetvis är det en balansgång mellan ekonomin i 

företaget och åtgärder man kan genomföra men renoveringar och upparbetningar kan ske i en större 

utsträckning än i dag. Skulle man motivera personalen mer skulle den negativa spiralen som är i dag 

vändas till en positiv spiral och anläggningen skulle utvecklas.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Produktionsmaterial ny skrapa 
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